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No ano pretérito Brasília tornou-se sexagenária, sem festas e tampouco
aplausos em face da pandemia da Covid 19 que assolou o mundo. Prevista desde a
primeira constituição da República e inaugurada sob o manto de JK, a capital traçada
por Lúcio Costa e moldada por Niemeyer traz uma sombra não vista aos olhos
probos, mas sentida no coração pela maioria dos que ajudou a edificá-la e os que
hoje a habitam – o preconceito racial. Pela forma que foi erguida, a cidade assimilou
hábitos e imperfeições adquiridas simetricamente à história brasileira. Apesar de
possuir um índice de desenvolvimento humano considerado muito alto, é explícita a
má distribuição de renda e a fixação do negro nas camadas menos abastadas.
Minha genitora, pioneira e apaixonada pelo quadradinho dizia: Era tudo
mato! A cidade precisava crescer e parte dos candangos que aqui labutaram eram
afrodescentes, os quais migraram às terras até então não povoadas em busca de
melhores condições de vida. Muitos dos que sangraram suas mãos, alavancaram suas
vidas em outras profissões e fizeram desta capital um distrito até então sem
identidade, símbolo do ecletismo de diferentes regiões deste país. Entretanto, a
estratificação social vivida no planalto central não destoou dos demais cantões
brasileiros.
Negro, filho de maranhenses, semianalfabetos, aqui cheguei em 1970 e
segundo os meus irmãos, uma cegonha me arremessou. Naquele dia, eu me
assustava sob o colo da minha mãe, pois Rivelino marcava pela seleção canarinho e
fogos eclodiam pelo céu. Filho de um servidor público, passei a ser singular até
mesmo em escolas públicas que frequentei e, para conviver, experimentei um
espectro de alcunhas os quais me constrangiam e inferiorizavam: negrinho, fumê,
feijão, adjetivos que tive que assumir para uma aceitação social, mas não me quedei
– sobrevivi. Brinquei de pique esconde, malhei o Judas, assisti Legião, Plebe Rude e
Alma Djam. Lutei com Ezequiel, joguei com Amoroso, estudei na UNB e escolhi
cargos públicos. Mas sempre me foi exigido mais. Recentemente, já aos 50, grisalho
e calvo, tornei-me macaco diante de um alucinado, o qual se sentiu ameaçado diante
da minha aproximação. Lamentável e reprovável.
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Nossa cidade aproxima-se dos três milhões de habitantes, dos quais
57,6% são negros. Dos jovens, entre 20 e 29 anos, 61,8% declararam-se
afrodescentes. As regiões administrativas com menor concentração de renda são
constituídas em sua maioria por negros, 63,9%. Não vivemos bem. A cidade
rascunhada por Oscar divide-se em castas e o racismo se permeia em todas as classes
sociais. A diminuta ascensão social faz com que os afrodescendentes sejam aceitáveis
em delimitados nichos. E só. Quando se compara, o negro é afrontado e subjugado,
não por suas idéias e valores, mas pelo tom de sua pele.
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Sou descendente de escravizados e não de escravos. Meus antepassados
tinham suas profissões no continente até então não explorado. Reis, artesãos,
vaqueiros e muitos outros ofícios, os quais lhes davam dignidade e nenhum destes
se conformava com essa situação de submissão. Esses foram retirados de suas terras,
subtraídos de suas vidas e submetidos às masmorras em face de uma dominação
cultural covarde e mesquinha em que foram arremessados às margens de nossa
sociedade.
O desafio é a igualdade, não a que está escrita, mas a material, merecida,
em que se respeitem principalmente os desiguais. Comparar negros e brancos é
iniciar uma partida com um time que sempre jogou com outro que acabou de entrar
em campo, sem técnico, uniforme ou esquema tático, mas que tem que marcar gols.
Após mais de um século pós- escravidão, ainda reivindicamos direitos básicos como
uma educação de qualidade, saúde, saneamento básico e reconhecimento que nos
conduzam a melhores condições de vida social e profissional. O racismo em voga é
estrutural, o qual está enraizado e estabelecido para se manter o “status quo” vigente
e a imobilidade social. Se Brasília curvou-se diante das milhares de mortes
causadas pelo SARS COV 2, também se poderia ressignificar os óbitos e condições
vexatórias que parte da população afrodescendente assimila em solo candango. Se
rogamos por uma imunização contra o vírus, também imploramos por extirpar
qualquer forma de preconceito. Viver em sociedade requer tolerância, resiliência,
empatia e transformação, o que permitirá com que povos de diferentes raças,
religiões e gêneros possam conviver pacificamente, na medida que se desigualam.
Parafraseando Daniela Mercury, o canto desta cidade também é nosso.

Artigo publicado originalmente no Correio Brasiliense
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A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E SUAS PROBLEMÁTICAS
NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS
JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR: Delegado de Polícia
no Estado de Mato Grosso. Atualmente Diretor
Adjunto da Academia de Polícia da Polícia
Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.
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Não é de hoje que podemos afirmar o quanto o reconhecimento de
pessoas nas investigações criminais representa um instrumento importante e foi
consolidado em nosso meio jurídico.
Todavia, o reconhecimento de pessoas nas investigações criminais
também traz em sua essência problemáticas tais como: falsas memórias, de induções
entre outros que devem ser enfrentados para se evitar reconhecimentos que tragam
injustiças (erros policiais/erros judiciais).
Essas recordações que são empregadas no reconhecimento de
pessoas para obter elementos informativos ou provas de um determinado delito,
pode incorrer em enganos não raros na literatura policial e judiciária.
O reconhecimento de pessoas está assentado no art. 226, do Código
de Processo Penal:
CAPÍTULO VII
DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a apontá-la;
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III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o
reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência,
não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja
aquela;
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IV - do
ato
de
reconhecimento
lavrar-se-á
auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa
chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá
aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de
julgamento.
Pela disposição literal do dispositivo supra, o essencial é a pessoa
que tiver de fazer o reconhecimento possa descrever a pessoa que deva ser
reconhecida (art. 226, inciso I, do CPP) e no ato de reconhecimento deverá ser lavrado
auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder
ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais (art. 226, inciso II, do CPP).
No que se refere ao inciso II, do art. 226, do Código de Processo
Penal, este reza que “Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança,
convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”. Esta redação “se
possível” está empregada no sentido de que não é toda vez e nem sempre se dará
dessa forma. Com isto, não há palavras inúteis no texto de lei e esta constatação é
importante para se entender melhor o que vem guiando a interpretação do exegeta.
O Supremo Tribunal Federal (HC nº 77.576/RS) e o Superior Tribunal
de Justiça (AGRg no Ag nº 972.087/SC) têm admitido o reconhecimento de pessoas
em juízo (e o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável em sede policial), inclusive
anotando que para o ato de reconhecimento haveria dispensa das formalidades
previstas no art. 226, do CPP. O argumento é de que o Código de Processo Penal
acena que “se possível” será empregado as diretrizes do dispositivo legal. Partindo
da premissa de que não há palavras inúteis no texto de lei, temos para nós de que
se não for possível perfilar as pessoas com as características, nada impede que o
reconhecimento seja levando em consideração.
Conquanto esta tem sido a posição reiterada dos Tribunais
Superiores (apesar da sinalização de possível mudança de entendimento ao menos
do STJ), lembramos da posição da doutrina Carla Cristina Di Gesu e de Aury Lopes
Junior que sustenta:
9
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Em que pese a legislação processual brasileira fazer menção à
“possibilidade” de a pessoa ser reconhecida ser colocada ao
lado de outras que tenham as mesmas características físicas,
defendemos a obrigatoriedade do procedimento, tendo em
vista se tratar de ato formal. Neste caso, a interpretação as lei
deve ser restrita, pois somente desta forma estar-se-á
garantindo a observância das regras do jogo – não devemos
nos esquecer que a forma do ato é garantia para o processo –
e, principalmente, evitando à formação de falsas memórias (DI
GESU, 2010, p. 132- 133).
- Do reconhecimento fotográfico
A doutrina e jurisprudência também discutem a valoração do
reconhecimento fotográfico – deixando claro que os Tribunais Superiores para o ato
de reconhecimento já possuem (ou ao menos possuíam) o entendimento pela
dispensa das formalidades previstas no art. 226, do CPP. Nos incumbiremos de falar
do âmbito doutrinário, já que antecipamos em parte a posição dos Tribunais
Superiores.
Uma primeira corrente entende ser possível a valoração do
reconhecimento fotográfico como prova (Fernando Capez).
Outra segunda corrente defende a imprestabilidade
modalidade de reconhecimento como prova (Aury Lopes Junior).

desta

No que concerne o reconhecimento fotográfico, o STF (RT nº
739/546) e o STJ também possuem entendimentos admitindo a prestabilidade dessa
prova, com valoração relativa.
- Sinalização quanto à possível modificação de posição recentemente da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o reconhecimento
fotográfico, com reflexos no reconhecimento de pessoas
O Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente no HC
598886 diferentemente do que é exigido pelo Código de Processo Penal, as pessoas
que participaram no caso concreto do reconhecimento em sede das investigações
não realizaram a prévia descrição do criminoso, nem lhes foram exibidas outras fotos
de possíveis suspeitos. O STJ registrou que, em vez disso, a polícia optou pela
fotografia de alguém que já teria praticado, em tese, outros crimes, mas que não
indicava ter vinculação com o roubo investigado.
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Dando prosseguimento na análise, a Corte de Cidadania abordou
que ainda quando se procura seguir no reconhecimento fotográfico, com as
adaptações do procedimento indicado no CPP para o reconhecimento presencial,
não há como ignorar o caráter estático da fotografia, a qualidade da foto, a ausência
de expressões, trejeitos corporais e a quase sempre a visualização apenas do busto
do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.
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No próprio julgamento, o STJ citou que o reconhecimento
equivocado de alvos suspeitos tem sido uma das principais causas de erro judiciário,
levando inocentes à prisão. Baseado nesta fala, o STJ citou nos Estados Unidos, à
criação em 1992 da Innocence Project, entidade fundada por advogados especialistas
em postular indenizações ao Estado, em virtude de eventuais condenações de
inocentes. Segundo o julgado, em pesquisa feita pela Innocence Project,
aproximadamente 75% das condenações de inocentes se devem a erros cometidos
pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do
reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas
oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente", afirmou.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça acabou por conferir uma
possível sinalização de nova interpretação do artigo 226 do CPP, para que até mesmo
em sede de reconhecimento fotográfico seja observado rigorosamente às exigências
do art. 226, do CPP.
- Problemáticas de falsas memórias, de induções entre outros que devem ser
enfrentados no reconhecimento pessoal e no reconhecimento fotográfico
O que voltamos a chamar a atenção do operador do Direito, é de
que a psicologia do testemunho deve se ater às problemáticas tais como: falsas
memórias, de induções entre outros que devem ser enfrentados para se evitar
reconhecimentos que tragam injustiças (erros policiais/erros judiciais).
A memória corresponde a possibilidade de guardar e reter ideias,
impressões e conhecimentos adquiridos sobre fatos, coisas etc. Remete também à
lembrança, à reminiscência (GIACOMOLLI e DI GESU, 2008, p. 4336).

Nesse sentir, a memória pode ser classificada em dois grupos: de um
lado a memória procedural e em memória declarativa de outro lado.
Temos por memória procedural aquela memória que permite a
aprendizagem de atividades como jogar bola, utilizar instrumentos musicais,
cozinhar, etc. Estas informações guardadas e retidas pelo cérebro e que são
reproduzidas através de ritual, ou sendo mais preciso reproduzidos por uma
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habitualidade motora ou sensorial estabelecida pela repetição exaustiva do ato
(LOPES JUNIOR e DI GESU, 2007).
Noutra banda, a memória declarativa, objeto central de análise
sobre a falsa memória, diz respeito à memória de fatos, eventos, pessoas, faces,
conceitos e ideias. Em sede desta memória declarativa, se olvidar de detalhes ao
longo do tempo é fator facilmente extraído de situações vivenciadas, ainda mais se
estivermos perante uma tragédia. Logo que ocorrem os fatos, as pessoas costumam
lembrar do acontecimento com riquezas de detalhes (embora seja uma parte de
fragmento de um todo). Porém, com o decurso temporal, estes fatos são esquecidos
em suas minucias, apesar de restar a lembrança do momento dramático (LOPES
JUNIOR e DI GESU, 2007, p. 61).
Em avanço as abordagens, convém destacar que, as falsas memórias
podem surgir de 02 (duas) formas distintas, a saberem: de forma espontânea e
implantada/sugerida (STEIN, 2010).
As definições de falsas memórias espontâneas consistem naquelas
criadas internamente no indivíduo como resultado do processo normal de
compreensão de um evento (STEIN, 2010).
Noutra vertente, as falsas memórias sugeridas/implantadas
significam àquelas que resultam de uma interferência (sugestão) externa ao
indivíduo, seja esta interferência (sugestão) proposital ou não, cuja ocorrência está
vinculada à aceitação de uma falsa informação ‘a posteriori’ ao evento ocorrido e a
subsequente incorporação na memória original. Assim, nela, o reconhecedor após
presenciar um evento que transcorrera lapso temporal considerável, recebe uma
nova informação que lhe é apresentada como fazendo parte do evento original,
quando na realidade não faz (STEIN, 2010, p. 25-26).
Por exemplo, a depender das singularidades, se a pessoa a ser
reconhecida estiver mais de 5 (cinco) metros da pessoa reconhecedora isso pode
trazer problemas.
Ademais, dados periféricos podem interferir também, já que na
condição humana não conseguimos focar em tudo ao redor que pode contemplar
detalhes importantes para se ter um reconhecimento técnico, adequado e acima de
tudo justo, principalmente em lugares de infrações penais que hajam mais de uma
pessoa no meio.
Outros detalhes como indução de agentes da polícia devem ser
evitados, ou seja, não se pode induzir a pessoa reconhecedora a confirmar que
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aquela pessoa é o autor da infração penal. É imperioso que haja cautela e prudência
no aludido ato de reconhecimento para se evitar o ato de indução.
- Das considerações finais
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Em conclusão, tem-se que é de fundamental importância o instituto
de reconhecimento de pessoas e reconhecimento fotográfico, embora haja
potenciais problemáticas que podem surgir nas investigações criminais que devem
ser ponderadas, a fim de evitar reconhecimentos por falsas memórias,
reconhecimentos induzidos e ao mesmo tempo se permitir que estas modalidades
de reconhecimentos sejam úteis ao deslinde investigatório, desde que empregadas
de maneira séria e com observância rigorosa das exigências legais.
Ademais, é importante se ter em vista à sinalização de possível
mudança de posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que acabou por
conferir uma nova interpretação do artigo 226 do CPP, para que até mesmo em sede
de reconhecimento fotográfico seja observado rigorosamente às exigências do art.
226, do CPP.
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O ENUNCIADO Nº 29 DA I JORNADA DE DIREITO ADMINISTRATIVO: SOLUÇÃO
OU CRIAÇÃO DE NOVOS PROBLEMAS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS?
ELDER SOARES DA SILVA CALHEIROS:
Procurador do Estado de Alagoas. Advogado.
Consultor Jurídico. Ex-Conselheiro do Conselho
Estadual de Segurança Pública de Alagoas. ExMembro de Comissões e Cursos de Formação de
Concursos Públicos em Alagoas. Ex-Membro do
Grupo Estadual de Fomento, Formulação,
Articulação e Monitoramento de Políticas Públicas
em Alagoas. Ex-Técnico Judiciário do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. Ex-Estagiário da
Justiça Federal em Alagoas. Ex-Estagiário da
Procuradoria Regional do Trabalho em Alagoas.
Graduado em Direito pela Universidade Federal de
Alagoas (UFAL).
O vazamento de informações privilegiadas no campo da Administração
Pública é um fenômeno real, embora extremamente reprovável na medida em que
conflita com os princípios constitucionais insculpidos no caput do artigo 37. Não por
outra razão que a Lei Federal nº 8.112/1990 – a qual dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais – previu em seu artigo 116, inciso VIII, que é dever do servidor público
guardar sigilo sobre assunto da repartição.
Sob a mesma percepção, o Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994) prescreve que o servidor
público não deve fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno
de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros:
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento
ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente
entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas
no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia
de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a
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legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
XIV - São deveres fundamentais do servidor público:
[...]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de
contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer
favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de
ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las;
XV - E vedado ao servidor público;
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo,
posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para
si ou para outrem;
[...]
f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos,
paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com
o público, com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;
[...]
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito
interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de
amigos ou de terceiros;
Igualmente, o Código Penal reprova a conduta de violação de sigilo funcional
e de proposta de concorrência, tudo com o intento de garantir os princípios da
isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativas, a saber:
Violação de sigilo funcional
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato
não constitui crime mais grave.
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído
pela Lei nº 9.983, de 2000)
15
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I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de
pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco
de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.983,
de 2000)
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II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela
Lei nº 9.983, de 2000)
§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração
Pública ou a outrem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído
pela Lei nº 9.983, de 2000)
Violação do sigilo de proposta de concorrência
Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência
pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.
Ainda, a Lei Federal nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa –
condena a prática de revelar fato ou circunstância de que se tem ciência em razão
das atribuições enquanto servidor público e que deva permanecer em segredo, nos
termos a seguir:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
[...]
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão
das atribuições e que deva permanecer em segredo;
Sob a mesma toada, a Lei Federal nº 8.666/1996 adverte quanto ao
comportamento ilegal que advém dessa prática de favorecimentos mediante
informações privilegiadas no campo das licitações e contratações públicas, a saber:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
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outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado
perante a Administração, dando causa à instauração de
licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser
decretada pelo Poder Judiciário:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer
ato de procedimento licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em
procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo
de devassá-lo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.

Por fim, a Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) –
reconhece a ilicitude na conduta de vazamento de informações privilegiadas,
consoante texto abaixo:
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que
responsabilidade do agente público ou militar:

ensejam

[...]
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir,
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente,
informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha
acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições
de cargo, emprego ou função pública;
[...]
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir
acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;
Fixadas essas premissas, tem-se que o sistema jurídico deu especial ênfase à
preocupação com o indevido vazamento de informações privilegiadas na seara da
17
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Administração Pública, rechaçando-o do ponto de vista administrativo, cível e
criminal[1].
Nesse contexto, a I Jornada de Direito Administrativo promovida em 2020 pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF) se debruçou acerca de inúmeros temas hodiernos
nessa área jurídica que dispõe sobre as questões concernentes à Administração
Pública.
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A par disso, constou a aprovação do Enunciado nº 29 com a seguinte redação:

A Administração Pública pode promover comunicações formais
com potenciais interessados durante a fase de planejamento
das contratações públicas para a obtenção de informações
técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e
elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo
que este diálogo público-privado deve ser registrado no
processo administrativo e não impede o particular colaborador
de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de
celebrar o respectivo contrato, tampouco lhe confere a autoria
do projeto básico ou termo de referência.[2]
Aqui merecem algumas considerações.
Primeiramente, é importante que se tenha em mente ser atribuição precípua
da Administração Pública a definição do objeto e elaboração do projeto básico ou
termo de referência[3]. Para isso é que existem servidores públicos habilitados
visando a realizar tarefas complexas, os quais devem ser selecionados pela
Administração Pública, seja mediante concurso público (regra), seja via cargos de
provimento em comissão (exceção). Não pode a Administração Pública, mesmo que
por via indireta, delegar para terceiros estranhos aos seus quadros um dever que
legalmente é seu.
Soa bastante estranho que antes mesmo de uma licitação a Administração
Pública, nos termos do Enunciado nº 29, possa promover comunicações formais com
potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas
para a obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do
objeto e elaboração do projeto básico ou termo de referência.
Essa tarefa, como dito alhures, não seria de competência da própria
Administração Pública através de seus servidores públicos? É razoável que se utilize
a informação técnica e comercial de futuros licitantes? E qual seria o critério para essa
escolha dos licitantes consultados? Tal consulta não poderia favorecê-los com
informações privilegiadas sobre a realização da futura licitação e de seus termos? Ou
18
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mesmo incitá-los (licitantes) a incluir especificidades nos textos da definição do
objeto e da elaboração do projeto básico ou termo de referência visando a
favorecimentos, perseguições ou quebras de competividade?
Nessa perspectiva, o Decreto-Lei nº 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro – dispôs de modo inverso, salvo melhor juízo, em relação ao que
constou na redação do Enunciado nº 29. Diz o texto:
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Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos
normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera
organização interna, poderá ser precedida de consulta
pública
para
manifestação
de
interessados,
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será
considerada na decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e
fixará o prazo e demais condições da consulta pública,
observadas as normas legais e regulamentares específicas,
se houver. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (grifou-se)
Assim, com o devido acatamento, não se mostra razoável a proposta contida
no Enunciado nº 29 quanto ao procedimento de promover comunicações formais
com potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações
públicas.
Entende-se, pois, que cabe à Administração Pública conduzir com
exclusividade essa etapa da fase interna da licitação e, somente em hipótese
motivada e justificada de dúvida objetiva, proceder previamente à edição do ato
normativo (edital) com consulta pública para manifestação de interessados,
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão.
E a convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais
condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares
específicas, se houver.

Essa figura do “particular colaborador” na fase interna da licitação poderá,
num futuro breve, gerar inúmeras situações de favorecimentos descabidos e de
vazamento de informações privilegiadas, a exemplo de requisitos e condicionantes
indevidamente exigidas para licitar determinado objeto com a Administração Pública.
Imagine-se, por exemplo, que a Administração Pública venha a exigir em
determinada concorrência uma certificação internacional que, embora recomendável
para o objeto licitado, demore cerca de 1 (um) ano para a sua obtenção. À toda
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evidência, a empresa que atua como “particular colaboradora” na fase interna da
licitação poderá tomar ciência de modo privilegiado dessa exigência – isto se ela
mesma não criar tal condicionante em seu favor – frustrando terceiros licitantes que
somente terão conhecimento dessa exigência após a publicação do edital e seu
respectivo objeto, projeto básico ou termo de referência.
Assim, não se justifica que a Administração Pública, a pretexto de melhor
elaborar os seus atos normativos editalícios, acabe por permitir essa figura do
“particular colaborador” em desconformidade com diversas normas jurídicas, com
ênfase na regra do artigo 29 do Decreto-Lei nº 4.657/1942.
Se há dúvida pela Administração Pública, que então se realize uma consulta
pública onde todos os interessados possam ser ouvidos e nenhum deles tenha
acesso privilegiado aos termos da fase interna do processo licitatório.
Dialogar com os potenciais licitantes na fase interna é possível em decorrência
dos princípios da participação, democrático e da consensualidade. Porém, além de
ser uma exceção nesse específico e delicado momento – fase interna – onde qualquer
informação vazada pode ser crucial para a definição do vencedor, também exige o
respeito aos ditames da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da
publicidade.

Por fim, ainda que esse diálogo público-privado proposto pelo enunciado
deva ser registrado no processo administrativo para fins de demonstrar a suposta
lisura de sua ocorrência, tal fato, por si só, não afasta o grave potencial lesivo
resultante do vazamento de informações ou de favorecimentos indevidos no
processo licitatório.
Ainda, poderão ser gerados futuros pedidos de ressarcimento em desfavor do
erário na medida em que empresas destinatárias dessas comunicações formais
prévias à publicação do edital e de seu respectivo objeto, projeto básico ou termo
de referência, eventualmente arguam enriquecimento sem causa da Administração
Pública por um trabalho técnico que os potenciais licitantes tiveram sem a devida
contraprestação financeira.

Frente ao exposto, compreende-se que andou mal a redação do Enunciado nº
29 da I Jornada de Direito Administrativo, haja vista que acabou por estimular, por
via inversa, o vazamento de informações e o favorecimento indevido, notadamente
em um país marcado por constantes denúncias de corrupção e de pagamento de
propinas envolvendo agentes públicos e privados que atuam em conluio com
empresas fraudadoras de licitações e contratações públicas.
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Diálogo, na acepção do princípio da consensualidade, tem limites, modo e
hora para ocorrer. Decididamente, comunicar formalmente potenciais interessados
durante a fase de planejamento das contratações públicas não parece ser medida
que venha a garantir bons frutos e lisura em certames, por mais genuínos que
possam ser os propósitos emanados do Enunciado nº 29 da I Jornada de Direito
Administrativo.
NOTAS:
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DIREITO SEM ESTADO: AS BASES DO PENSAMENTO ANARCOCAPITALISTA
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Resumo: o presente artigo apresenta um estudo sistemático da Teoria Jurídicofilosófica do Anarcocapitalismo. Mergulhando nas principais obras dos principais
teóricos dessa ideia.
Palavras chaves: Anarcocapitalismo, Teoria Geral do Direito, Filosofia jurídica,
Libertarianismo
Introdução
Uma nova ideia ganha força no Brasil, sobretudo por meio das redes sociais.
No Facebook, Twitter, Instagram, mas sobretudo no Youtube, não se pode ignorar o
engajamento militante deles, que se denominam anarcocapitalistas. Na plataforma
de vídeos Youtube, seus principais expoentes em número de inscritos são os canais
Ideias Radicais, com seiscentos e quinze mil inscritos e o Visão Libertária, com seus
noventa e sete mil e novecentos inscritos.

O presente artigo visa explicar de forma sistemática o que é a filosofia
anarcocapitalista e quais suas bases, com foco em seu pensamento jurídico. Vamos
mergulhar nas obras de seus principais proponentes, Murray N. Rothbard e HansHermann Hoppe, bem como nas obras de suas principais influências, Frédéric Bastiat,
Bertrand de Jouvenel e outros grandes nomes da Escola Austríaca de Economia.
A pesquisa se justifica no fato de que, em um país cujo o pluralismo político
está consagrado e destacado na Constituição, é essencial para as ciências sociais que
se conheça com propriedade as ideias que compõe o debate público. Mostra-se
ainda mais essencial para o Direito, em especial, conhecer novas concepções de
justiça, que é o fim último das ciências jurídicas e dos operadores do direito, dar a
cada um aquilo que lhe pertence.
1. O que é a Lei?
O que é a Lei? Responder essa questão foi a principal motivação de Bastiat
para escrever sua obra A Lei, originalmente publicada em 1850, que pode ser
considerado a síntese do pensamento dos pais fundadores dos Estados Unidos da
América.
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O positivismo advoga que a produção legal é um monopólio do Estado,
dissociado de questões valorativas. O Estado deve, então, ter um processo formal e
pré-estabelecido para se chegar a leis legítimas, e sendo assim, toda lei que passasse
por esse processo formal é legítima e questões éticas ou morais que a envolva não
deve ser o objeto de estudo do jurista, seu foco deve ser a norma. Outras abordagens
surgiram nas ciências jurídicas a partir da percepção de falência por parte do
legalismo positivista e cita, por exemplo, a corrente do jurista brasileiro Miguel Reale
que vê o Direito como a ciência que se debruça conjuntamente sobre o fato
(perspectiva sociológica), valor ( perspectiva cultural) e norma (perspectiva legal) para
dizer o que é o Direito.
Todos os conceitos modernos das ciências jurídicas partem de uma
perspectiva estatal, onde o Estado tem o poder de determinar o que é o Direito, seja
no todo ou na palavra final, e essas teorias destoam da perspectiva apresentada no
livro A Lei. Bastiat (2019), parte do que é anterior ao Estado para poder determinar o
que é a lei. Vejamos, o Estado é uma instituição que só pode surgir numa sociedade,
não pode haver Estado onde há um homem só. Sendo assim, anterior ao Estado e a
sociedade é o indivíduo, e o que é o indivíduo? O que determina o que é o ser
humano? Todo indivíduo humano, em primeiro lugar, vive e a vida é a base do
raciocínio. Estando vivos, nós seres humanos somos dotados de uma personalidade,
dessa personalidade advém nossas faculdades e por meio destas nós adquirimos
nossas propriedades. Sendo assim, os três elementos conservadores da vida para o
autor são a liberdade, a personalidade e as nossas propriedades.
Para ser um humano pleno, Bastiat (2019) ensina que temos o direito natural
a defender os elementos conservadores da vida, ou seja, nossa liberdade,
personalidade e propriedade. A partir desse raciocínio conclui Bastiat (2019, p. 42) “O
que é, então, a Lei? Como eu disse alhures, é a organização coletiva do Direito
individual de legitima defesa.”
Frédéric Bastiat foi um dos grandes nomes do liberalismo francês, viveu numa
época em que ideias socializantes estavam em voga na França. Como economista e
jusnaturalista de base racional entendia que o Estado estava pervertendo a Lei. Isto
é, toda legislação criada que não seja para proteger a vida, liberdade e propriedade
não é legitima, mas apenas uma forma de grupos de interesses impor suas vontades
sobre as demais pessoas, através da coerção estatal. Ao adotar uma postura
minarquista em relação ao Estado, suas ideias foram essenciais para a fundação do
Anarcocapitalismo.
2.O que é o Estado?
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Murray N. Rothbard, americano nascido em Nova Iorque no ano de 1925, é
considerado o pai do Anarcocapitalismo. Ferrenho defensor das liberdades
individuais contra o intervencionismo estatal, ele definiu em sua obra, Anatomia do
Estado, como o moderno libertarianismo enxerga a existência dos governos. Murray
foi um pensador ligado à Escola Austríaca de Economia, tendo sido aluno do
economista austríaco Ludwig Von Mises, dando continuidade ao estudo dos efeitos
nocivos da intervenção do Estado na economia ele se deparou também com os
maléficos efeitos da intervenção estatal em outros segmentos da vida, como a moral.
Murray abandonou de vez a postura minarquista típica da Escola Austríaca quando
passou a defender que o mercado pode oferecer o que, na filosofia laissez-faire, são
as únicas atribuições legítimas do Estado, a justiça e a segurança.
Baseado nas ideias do sociólogo alemão Franz Oppenheimer, Rothbard
contesta a ideia de contrato social para explicar a formação e legitimação do Estado.
Vejamos:
O que é, então, o Estado como um conceito sociológico? O
Estado, em sua gênese, [...] é uma instituição social, imposta por
um grupo vitorioso de homens sobre um grupo derrotado, com
o único propósito de regular o domínio do grupo vitorioso de
homens sobre o grupo derrotado, e de garantir a si mesmo
contra a revolta interna e os ataques externos.
Teleologicamente, esse domínio não tinha outro propósito
senão a exploração econômica dos derrotados pelos vitoriosos.
(OPPENHEIMER, 2018, p.15)
Rothbard (2019), entende que o Estado nasce em um contexto no qual um
grupo de homens proprietários/produtores sofre constantes saques de ladrões
externos. Pelo fato de que fica mais difícil o roubo a cada saque, pois entre um saque
e outro as vítimas tem a oportunidade de se preparar e organizar uma defesa bem
sucedida, tornando a atividade espoliadora mais dificultosa, o grupo expropriador
resolve fixar residência junto ao grupo derrotado militarmente e, se valendo da
superioridade militar, impõe aos derrotados o pagamento de tributos. Assim sendo,
o nascimento do Estado se dá por dominação ao invés de contrato social. Uma vez
criado, o Estado, isso é, a casta parasitária da sociedade, busca sempre expandir suas
atribuições e sua presença na vida das pessoas que produzem no seu território
dominado, e seus passos seguintes para se perpetuar, como salienta Rothbard (2019)
e Hoppe (2013), é buscar legitimidade junto a grupos específicos, os formadores de
opinião, religiosos e intelectuais e também colocar seguimentos da sociedade contra
outros seguimentos para se fixar como a única instituição capaz de impedir uma
degradação do tecido social.

24

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Quanto ao primeiro problema: não faz sentido para um estado
explorar cada indivíduo na mesma medida, uma vez que isso
faria com que todos se voltassem contra a instituição,
reforçando a solidariedade entre as vítimas, e, em todo o caso,
não seria uma política que encontraria muitos novos amigos.
Também não faz sentido para um estado conceder seus
benefícios a todos igualmente e indiscriminadamente. Pois se
o fizesse, as vítimas continuariam sendo vítimas, embora talvez
num grau menor. E haveria, então, menos renda disponível para
ser distribuída às pessoas que realmente lucram com a ação do
estado e cujo maior apoio poderia ajudar a compensar a falta
de apoio das pessoas vitimizadas. Em vez disso, a política
estatal deve ser, e realmente é, orientada pelo lema “divide et
impera” (dividir e governar): tratar as pessoas de maneira
diferente, joga-las umas contra as outras, explorar um grupo
provavelmente menor e favorecer a outro possivelmente maior
às custas do primeiro, e assim contrabalancear o aumento do
ressentimento ou resistência de alguns pelo aumento do apoio
a outros. A política, como a política de um estado, não é “a arte
de fazer o possível”, como o estadista prefere descrever seu
negócio. É a arte, erigida sobre um equilíbrio de terror, de
ajudar a estabelecer o rendimento estatal num nível tão alto
quanto possível por meio da discriminação popular e de um
esquema discriminatório popular de distribuição de favores.
(HOPPE, 2013, p. 148)
3.O que é o capitalismo?
Antes de nos debruçarmos sobre como o Anarquismo de Livre Mercado vê o
capitalismo, vamos recapitular o que foi dito até aqui sobre a visão libertária da Lei e
do Estado. A Lei não é algo que se cria em assembleias eleitas democraticamente e
muito menos na mente de um autocrata, a Lei vem da natureza das coisas, e para
compreender melhor o pensamento jusnaturalista libertário é fundamental o estudo
da Ética Hoppeana, também conhecida como Ética Argumentativa, desenvolvida por
Hans-Hermann Hoppe. Hoppe, nasceu em Peine (antiga Alemanha Ocidental) e
graduou-se em Filosofia, Sociologia, Economia e Estatística na Universidade de
Saarland e recebeu seu Ph. D em Filosofia sob orientação de Jürgen Habermas, na
Universidade de Frankfurt. Hoppe era incialmente um socialista, mas ao conhecer
obras de nomes da Escola Austríaca de Economia se torna um Libertário
Anarcocapitalista e vai para os Estados Unidos afim de se tornar aluno de Murray N.
Rothbard.
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Baseado nas ideias de Habermas acerca da ação comunicativa, uma
propositura ética baseada em axiomas auto evidentes e irrefutáveis, Hoppe (2013)
ensina uma teoria ética que é pilar lógico de um direito natural irrefutável, pois ao
tentar argumentar contra ele o agente da argumentação cai numa contradição
performativa.
Agora, argumentar nunca se baseia apenas em proposições
flutuando livremente que alegam ser verdadeiras. Aliás,
também a argumentação é sempre uma atividade. Mas
considerando que as alegações de verdade são levantadas e
decididas numa argumentação e que a argumentação, além de
tudo o que é dito durante seu desenvolvimento, é um assunto
prático, deduz-se que as normas intersubjetivamente
significativas que devem existir – especificamente aquelas que
realizam alguma ação numa argumentação – tem um status
cognitivo especial em que elas são pré-condições práticas de
objetividade e verdade. Portanto, chegamos à conclusão de
que as normas devem realmente ser consideradas justificáveis
enquanto válidas. É simplesmente impossível argumentar o
contrário porque a capacidade para argumentar, de fato,
pressupõe a validade daquelas normas que constituem a base
de qualquer argumentação. Portanto, a resposta à questão de
quais fins podem ou não ser justificados é deduzida do
conceito de argumentação. E, com isso, o papel peculiar da
razão em determinar o conteúdo da ética também recebe uma
descrição precisa. Em contraste com o papel da razão em
estabelecer leis empíricas da natureza, a razão pode alegar
produzir resultados na determinação de leis morais, que
podem ser mostradas como sendo válidas a priori. Isto só torna
explicito o que já está implícito no conceito de argumentação;
e ao analisar qualquer proposta de norma efetiva, sua tarefa
está confinada a analisar se é ou não logicamente consistente
com a própria ética que o proponente deve pressupor como
válida na medida em que ele é capaz de fazer, sob qualquer
condição, a sua proposta (HOPPE, 2013, p. 126)
O que Hoppe afirma é a justificativa lógica do sistema capitalista, isto é, o
capitalismo, ao contrário do socialismo, pode ser estabelecido como uma verdade
ética a priori, ou seja, uma vez determinado as verdades éticas que justificam o
capitalismo não há como argumentar contrariamente sem cair numa contradição
performativa.
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A construção lógico-argumentativa de Hoppe se inicia no axioma da
autopropriedade, cada indivíduo é dono de seu próprio corpo. Para argumentar
contrariamente a isso é preciso empreender uma ação, tal ação só pode ser
executada pela utilização do corpo do agente e, para afirmar que cada indivíduo não
é dono de seu próprio corpo, o debatedor precisará raciocinar uma proposição
contrária, traduzir em palavras e expressa-la no curso de uma argumentação. Mas
como o agente debatedor poderia fazer isso sem que sua consciência seja o
controlador exclusivo do corpo pelo qual ele vai alegar não ser propriedade sua?
Propriedade é sinônimo de controle exclusivo, e se você não controla,
exclusivamente, seu corpo, quem o faz? Ou quem o pode fazer sem sua permissão
ou sem fazer tombar sua vontade perante a dele (escravidão)? Está dada a base do
axioma da autopropriedade.
Dado o axioma da autopropriedade, em sua progressão lógica, Hoppe passa
a justificativa lógica dos meios de produção. Tomemos o fator terra, uma vez que
você, possuidor de si mesmo, depare-se com uma terra sem dono e se apropria dela,
temos aqui a apropriação original, do que ela decorre? Decorre da mistura do seu
trabalho ao meio natural, tal qual proposto por Locke. Sendo assim, para ser dono
legítimo de uma terra por apropriação original é preciso que o indivíduo trabalhe a
terra que ele requer, não bastando a mera alegação de propriedade, que equivale a
usurpação.

Outro modo de adquirir algo, legitimamente, fora da apropriação original é
pelo comércio, adquirindo o bem desejado por meio contratual do seu legítimo
proprietário. Cabe aqui, também, o recebimento por doação. Esta dada a justificativa
ética e universal do capitalismo, tal justificativa é lógica e estabelecida a priori.
A Lei Natural estabelece o capitalismo e garante a liberdade, o Estado é o meio
pelo qual pessoas se dedicam a viver à revelia da ética de propriedade, roubando os
legítimos proprietários de determinada região por meio do monopólio da força e
jurisdição. O capitalismo, então, só existe de fato, onde não há Estado, se há Estado
sobre determinada parte do Planeta, nessa parte não pode haver o capitalismo e
baseado nisso nós chegamos à conclusão de Hoppe (2013), que afirma que todo
Estado é uma forma socialismo. Sendo assim, o filósofo discorre sobre as formas de
socialismo, tais quais, o Socialismo Conservador, Socialismo ao Estilo Russo,
Socialismo Social Democrata e o Socialismo de Engenharia Social.
Capitalismo é o sistema baseado no respeito aos direitos de propriedade e na
existência de trocas voluntárias e relações contratuais. O Estado é seu principal
inimigo, pois ao tributar ele desrespeita os direitos de propriedade e ao legislar,
regulamentar e outras intervenções o Estado desrespeita as relações contratuais e
voluntárias. Sendo assim, falar, como alegam os marxistas, que o capitalismo deve
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sua existência a existência do Estado é uma contradição performativa, já que não se
pode ser o protetor e agressor de algo ao mesmo tempo.
4.O que é a democracia?
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Como afirmou Bastiat (2019), a monarquia era o sistema da predação e
parasitagem de poucos sobre muitos. Porém, a democracia estava se tornando o
sistema da espoliação de todos sobre todos.
Bertrand de Jouvenel, se propôs estudar o fenômeno do Poder desde a
Antiguidade até a modernidade. Sua conclusão foi que o poder não cessa de crescer:
Do século XII ao século XVII, o poder público não cessou de
aumentar. O fenômeno era reconhecido por todas as
testemunhas, evocava protestos sempre renovados e reações
violentas. Desde então, ele continuou a crescer num ritmo
acelerado, estendendo a guerra à medida que ele próprio se
estendia. E então não o reconhecemos mais, não protestamos
mais, não reagimos mais. Essa passividade inteiramente nova é
devida à bruma que envolver o Poder. Antigamente ele era
visível, manifestado na pessoa do Rei, que se declarava um
senhor e cujas paixões eram conhecidas. Hoje, mascarado por
seu anonimato, ele pretende não ter existência própria, ser
apenas o instrumento impessoal e sem paixão da vontade
geral. (JOUVENEL, 2010, p. 32)
Seguindo as luzes de Jouvenel, Hans-Hermann Hoppe, em seu best-seller
Democracia: o deus que falhou, se propõe a um estudo sistemático da Democracia e
dos incentivos que ela promove sobre o poder e sobre os cidadãos. Sua conclusão é
que a Monarquia, que ele chama de “governo de propriedade privada”, exerce
melhores incentivos sobre o Poder e sobre o povo do que a Democracia, que ele
denomina de governo de “propriedade pública”.
Na monarquia, pelo fato de o governo estar personificado numa pessoa, o rei,
resistir ao Poder e mesmo conhece-lo de forma assertiva é possível, mas na
Democracia essa possibilidade ser perde num Estado sem rosto. Ademais, como o rei
detém o Poder de forma vitalícia e ainda pode o repassar a seu descendente por
herança ele tende a tratar seu reino com um olhar empreendedor, maneirando sua
espoliação tributária afim de preservar o bom retorno financeiro de seu país a longo
prazo.
Sendo o monarca uma espécie de proprietário, o mesmo também tenderá a
promover um maior respeito pela propriedade privada em seu país, já que um
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afrouxamento da ideia de direitos de propriedade pode afetar a visão que o povo
tem do suposto “direito de propriedade” do rei ao seu reino.
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Na democracia, como o Poder é limitado no tempo por um mandato e não
pode ser repassado como herança, o chefe do governo tem todos os incentivos para
praticar uma parasitagem irresponsável do seu território, voltada para o curto prazo
que, ao longo do tempo, vai desvalorizar o valor marginal do país. Outra questão é
que para um indivíduo se tornar rei, ele depende apenas do acaso de nascer na
família certa, além disso, sua educação será voltada à questões de Estado, o indivíduo
pode, no futuro até vir a ser um inconsequente e incompetente, mas nesse caso ele
tende a ser suprimido pela própria dinastia. Já para ser chefe de um governo
democrático, o individuo precisa ter habilidades políticas, quanto mais ele for notável
em manipular, mentir, enganar e promover demagogias, melhor para ele enquanto
político. O governante democrático, então, tem todos os motivos para promover um
completo desrespeito aos direitos de propriedade, já que isso não o prejudica.
Nessa linha de raciocínio, bem detalha o filósofo francês:
O regime democrático assegura, dizem, a representação exata
do interesse geral pelo Poder. Desse postulado decorre um
corolário: é que não há nenhum interesse legítimo contra esse
interesse geral. Assim, todo interesse de localidade ou de
especialidade deve curvar-se ao Poder, o Todo sendo
naturalmente preferível à parte. É hoje uma proposição banal
que “os interesses particulares devem ser sacrificados ao
interesse geral”. Incessantemente invocada, ela permanece sem
réplica. E, certamente, não admite nenhuma se a existência
mesma da Sociedade está em causa. Mas esse caso não ocorre
com frequência: ocorre frequentemente que o Imperium se
choca contra um interesse fracionário cuja resistência vitoriosa
não poderia colocar a Sociedade em perigo. Essa resistência,
porém, é condenada como egoísta, tida por ilegítima, o órgão
que a exprime é visto como uma força maligna. (JOUVENEL,
2010, p. 330)
Para o governante democrático, é interessante que o que ele chama de
vontade popular esteja acima da vontade individual. Nesse sentido, como o direito
de propriedade é uma força individual capaz de tombar as vontade alheias em
relação a algo, para quem tem um governo de propriedade pública, o melhor é que
o direito de propriedade esteja subordinado ao Poder, em nome da coletividade, é o
que ocorre, por exemplo, no Brasil, onde a Constituição atual determina que o direito
de propriedade deve respeitar sua função social. Em nome da tal função social, o
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Estado brasileiro promove todo tipo de desrespeito ao direito de propriedade. Ora!
Se você não pode fazer com o que é seu o que você quer, mesmo que isso não fira,
objetivamente, a propriedade de outrem, significa que você não é o real dono da
propriedade, o dono é quem impõe restrições à você.
O que é democracia? já dizia Bastiat, é o governo onde todos acham que
podem viver às custas de todos.
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5.Conclusão

Anarcocapitalismo, ou anarquia de propriedade privada, é um sistema éticojurídico, jus natural derivado da lógica e estabelecido a priori, isto é, sem necessidade
de comprovação empírica. Ele reconhece o Estado como um sistema criado para
promover a predação e parasitagem sobre os legítimos proprietários de determinada
região.
Os serviços que são, historicamente, justificados como monopólios estatais, ou
seja, monopólio da violência e jurisdição podem, segundo esse sistema, serem
perfeitamente oferecidos por empresas privadas competindo num livre mercado.
O Anarcocapitalismo não é uma ideia revolucionária, mas uma proposta de
mudança cultural. Seu objetivo é estabelecer o reconhecimento da verdade da ética
de propriedade privada. Sua base, ao contrário do que muitos creem, não é a
liberdade e sim a propriedade. Liberdade é uma consequência dos direitos de
propriedade.
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RESUMO: Em decorrência das restrições impostas, a fim de conter a ampla
disseminação do novo coronavírus, muitas empresas tiveram suas atividades
interrompidas por meses. Esta pesquisa é estruturada em referências bibliográficas e
em análises de decisões judiciais para indicar quais os tratamentos que estão sendo
concedidos para as empresas com o intuito de evitar a falência. O presente artigo
analisa os impactos ocasionados pela pandemia nas empresas, abordando as
medidas emergenciais que estão sendo adotadas para atenuar os efeitos da crise,
medidas estas que não têm sem mostrado tão eficazes, diante do aumento de
pedidos de recuperação judicial e de decretação de falência.
Palavras-Chave: Pandemia; Coronavírus; Impactos; Recuperação Judicial; Falência.
ABSTRACT: Because of restrictions imposed for the purpose of contain the wide
spread of the new coronavirus, many companies had their activities interrupted for a
couple months. This research is organize on bibliographic references and study of
judicial decisions to indicate what measures are being offered to companies to
prevents bankruptcy. This article analyzes the impacts caused by the pandemic on
companies, addressing the emergency measures that are being implemented to
mitigate the impact of the crisis and if these are being effective in the face of increase
in the number of judicial recovery application and bankruptcy proceedings.
Keywords: Pandemic; Coronavirus; Impacts; Judicial Recovery; Bankruptcy.

32

www.conteudojuridico.com.br

1.INTRODUÇÃO
Ao analisar a situação econômica mundial, verifica-se que o Banco Mundial
prevê uma contração no PIB (Produto Interno Bruno) global de 5,2%1, além da
afirmação do Presidente do Banco Mundial que o atual cenário econômico tem sido
o pior desde a Segunda Guerra Mundial2, afetando os principais mercados, refletindo
diretamente na economia brasileira. Em decorrência dessas restrições, as atividades
econômicas não essenciais tiveram suas atividades interrompidas por meses,
acarretando problemas em vários setores, ocasionando uma crise imensurável.
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A partir disso, o presente artigo propõe demonstrar os principais impactos
econômicos causados pelo COVID-19 nas empresas, principalmente as que já
estavam em processo de recuperação judicial, além das empresas que pedirão
recuperação judicial e as que tiveram a decretação de falência durante esse período.
Adotou-se o método dedutivo, operacionalizado com as técnicas da pesquisa
bibliográfica, onde foram analisadas referências a respeito do assunto em livros e
diversos meios de comunicação e internet, bem como a realização de pesquisa e
análise das jurisprudências recentes para traçar o tratamento que vem sendo
proporcionado para empresas que estão em processo de recuperação judicial, para
preservar a atividade empresarial.

Diante do exposto, a contribuição desse trabalho consiste em dotar os
impactos econômicos do novo coronavírus nas empresas brasileiras em processo de
recuperação judicial e do crescimento exponencial da disseminação do COVID-19,
visto que no momento da conclusão deste artigo já se registrava 172.833 mortes e
5.578.118 casos confirmados só no Brasil3, números que vem aumentando
diariamente. Assim, espera-se que os resultados obtidos nesse trabalho possam
fomentar estudos e possíveis criações de políticas públicas eficazes para recuperar
as empresas que foram afetadas pela crise.
2. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) E OS PRINCIPAIS IMPACTOS NAS EMPRESAS

1 The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World". World Bank.
Disponível
em:
<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-globaleconomic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world>
Acesso em 16 de
setembro de 2020.
2 MALPASS, DAVID. The World Bank. Global Economic Prospects, june 2020. Disponível em: <
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>. Acesso em 16 de setembro
de 2020.
3 CORONAVÍRUS BRASIL. Disponível em: < https://covid.saude.gov.br/> . Acesso em 30 de novembro
de 2020, às 16h29min.
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O Covid-19 é uma doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo
coronavírus, denominado Sars-Cov-2, inicialmente identificado pela primeira vez em
dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan, na China4 e deste então o número de
infectados e vítimas fatais vem aumentando ao redor do mundo.
Ao passo que no dia 11 de março de 2020, diante da aceleração da
disseminação geográfica do vírus, o diretor geral da Organização Mundial de Saúde
(OMS), Tedros Ghebreyesus, declarou o Covid-19 uma pandemia5 e desde então, a
OMS tem divulgado uma série de medidas a serem tomadas a fim de evitar um
colapso no sistema de saúde, enquanto as vacinas e medicamentos ainda estão em
fase de testes. Diante da falta de informações a OMS e o Ministério da Saúde do
Brasil têm recomendado diversas práticas de higiene pessoal e principalmente o
isolamento social como formas mais eficazes para reduzir o índice de contaminação
do vírus.
De acordo com os dados oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS)
que indicam que desde o primeiro caso registrado, a doença já infectou mais de 62
milhões de pessoas e o número de óbitos já supera um milhão em todo mundo6, o
Brasil é o terceiro pais com maior número de infectados e o segundo com o maior
número de óbitos.
Diante do descontrole no aumento dos casos e das medidas de confinamento
social, quarentena, shutdown e lockdown muitas atividades econômicas não
essenciais tiveram que interromper suas atividades durante meses, desencadeando
uma crise econômica sem precedentes.
Segundo os dados divulgados pela CNN7, cerca de 600 (seiscentas) mil micro
e pequenas empresas fecharam e 09 (nove) milhões de pessoas foram demitidas, em
decorrência da insustentabilidade econômica mundial ocasionada pelo novo
coronavírus, além disso, muitas empresas estão enfrentando dificuldades financeiras
para tentar superar diariamente a crise.

4 OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Principais Informações Covid-19. Disponível em:
https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso em 16 de setembro de 2020.
5 JOHNSON, Daniel. Organização Mundial da Saúde declara novo coronavírus uma pandemia. ONU
News. Disponível em: < https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881>. Acesso em 22 de setembro
de 2020.
6 EHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World Health Organization. Disponível em:
<https://covid19.who.int/>. Acesso em 30 de novembro de 2020.
7 BROTERO, Mathias. CNN Brasil, 2020. Mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas com
coronavírus. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/04/09/mais-de-600-milpequenas-empresas-fecharam-as-portas-com-coronavirus.>. Acesso em 23 de setembro de 2020.
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Os problemas econômicos enfrentados pelas empresas podem acarretar
danos irremediáveis, levando, inclusive, ao encerramento de suas atividades de forma
definitiva e até mesmo a insolvência.
A situação atual é ainda mais critica para as empresas que já estavam
enfrentando dificuldades financeiras, principalmente para aquelas que estavam em
processo de recuperação judicial antes mesmo da pandemia.
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De acordo com o relatório de Comércio e Desenvolvimento 2020, da
UNCTAD a tendência da recuperação do day-after pós-Covid-19 será lenta e a
situação econômica frágil com suas principais vulnerabilidades permanecerão e que
o mundo deverá enfrentar a hiperdesigualdade para reconstruir uma economia
global melhor a partir da devastação causada pela pandemia do novo coronavírus8.
Mas o que urge agora, em emergência, são as medidas que vem sendo
adotadas para evitar que o número de recuperações judiciais e falências aumentem,
uma vez que a preservação das empresas é essencial para a sociedade, importância
essa que pode ser perfeitamente ilustrada por Fábio Konder Comparato9, nos termos
que segue:
Se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência,
dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento
explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escolha
é indubitável: essa instituição é a empresa.
Diante do exposto, é imprescindível o papel significativo dos três poderes na
busca de minimizar os danos decorrentes da crise econômica gerada pelo Covid-19
causados às empresas, a fim de evitar novos pedidos de recuperação judicial e até
mesmo falências.
Feitas essas ponderações, passa-se a analisar os impactos econômicos
causados pelo Covid-19 nas empresas que já estavam em processo de recuperação,
das empresas que vieram a pedir recuperação judicial e das empresas que tiveram
sua falência decretada por não terem cumprido seus planos de recuperação.

2.1. Conceito de recuperação judicial

8 UNITED NATIONS. Trade and Development Report 2020 from global pandemic to prosperity for all:
avoiding another lost decade. United Nations Conference on Trade and Development. Texto: “even
when the Covid-19 crisis subsides, the global economy’s core vulnerabilities will remain, and slow the
recovery”. Tradução literal: “mesmo quando a crise da Covid-19 diminuir, as principais vulnerabilidades
da economia global permanecerão e retardarão a recuperação”.
9 COMPARATO, Fábio K. Direito Empresarial: Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 3.
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Para compreensão dos próximos tópicos, faz se necessário discorrer
brevemente sobre o conceito de recuperação judicial.
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Assim, o artigo 47 da Lei n.º 11.101/200510, dispõe que a recuperação judicial
nada mais é do que uma medida legal destinada a evitar a falência, proporcionando
assim, a empresa formas de tentar recuperar sua saúde econômica:
Art. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar
a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica.
O referido artigo traz, sobretudo, a essência da recuperação judicial, ou seja,
o princípio da preservação da empresa, onde o plano de recuperação deve prever
ações capazes de superar a crise econômica da empresa e continuar cumprindo sua
função social.
Nesse sentido, Gladston Mamede11 discorre sobre a importância da
preservação da empresa:
Pontua-se, assim, a existência de um interesse público na
preservação da empresa da estrutura e da atividade
empresarial, isto é, na continuidade das atividades de
produção de riquezas pela circulação de bens ou
prestação de serviços, certo que a empresa atende não
apenas aos interesses de seu titular, de seus sócios (se
sociedade empresarial), e de seus parceiros negociais.
Assim, também é o entendimento de Fábio Ulhoa12:
(…) no princípio da preservação da empresa, construído
pelo moderno Direito Comercial, o valor básico
prestigiado é o da conservação da atividade (e não do
empresário, do estabelecimento ou de uma sociedade),
em virtude da imensa gama de interesses que

10 BRASIL. Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
11 MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.p. 57.
12 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 20. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 13.

36

www.conteudojuridico.com.br

transcendem os dos donos do negócio e gravitam em
torno da continuidade deste; (...)
Por fim, o processo de recuperação judicial consiste em um concurso de
credores a empresa propõe um plano de recuperação para pagamento desses
credores, sendo possível prever descontos, formas de parcelamento, dentre outros.
E diante dessas benesses as chances da empresa ser preservada aumentam, fazendo
com que ela consiga pagar suas dívidas e consequentemente prosseguindo
cumprindo sua função social.
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O processo de recuperação consiste em três fases, sendo a primeira a fase
postulatória, o devedor ou credores solicitam judicialmente. A segunda fase,
conhecida como deliberativa, é destinada a averiguação dos créditos e aprovação do
plano de reorganização, a qual finaliza-se com a decisão que defere o pedido. Já a
terceira, é conhecida de fase da execução, consistindo na fiscalização do
cumprimento do plano de recuperação aprovado, finalizando com a sentença de
encerramento do processo13.
Não há dúvidas que a pandemia decorrente do novo coronavírus trouxe uma
série de mudanças significativas para as empresas, e quanto mais tempo durar esta
crise, maior será o dano econômico, pois os dados mostram que desde o início da
crise muitas empresas não conseguiram honrar com pagamentos de salários,
fornecedores e impostos e que este cenário agravou ainda mais a situação das
empresas que já estavam em processo de recuperação judicial14, conforme se verá
a seguir.
2.2. Impactos econômicos causados pelo covid-19 nas empresas que já estavam
em processo de recuperação judicial
Diante da extensão e da profundidade da recessão em curso, é claro que se
antes da pandemia já estava complicado para as empresas em recuperação judicial
cumprirem seus planos e recuperarem sua saúde financeira para se restabelecerem
no mercado, com a crise do coronavírus o cenário ficou ainda mais delicado e só
tende a piorar.

Em audiência pública promovida pela comissão mista que ocorreu no dia 28
de maio de 2020, Waldery Rodrigues, secretário da Fazenda, afirmou que “existem
certa de 220 empresas em estado falimentar. [...] Existem 7,2 mil ou 7 mil e poucas
13 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: Direito de Empresa, Vol. III. 13ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.

14SERASA
EXPERIAN.
Indicadores
econômicos.
Disponível
em:
https://www.serasaexperian.com.br/amplie-seus-conhecimentos/indicadores-economicos
Acesso em 24 de setembro de 2020.

<
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empresas em recuperação judicial, que remontam um total de crédito ligado a elas
de R$285 bilhões”15; na mesma oportunidade o secretário informou que há grande
preocupação por parte do governo em relação ao número de empresas que podem
vir a decretarem falência em meio à crise do coronavírus.
Dessa forma, notável que tanto as empresas que pediram recuperação judicial
e ainda não tiveram o plano de recuperação aprovado, quanto às empresas que
possuem planos de recuperação em vigor, estão sofrendo com o atraso dos
procedimentos, inclusive para realização das assembleias e cumprimento das novas
obrigações.
Em relação às empresas que estão na fase deliberativa da aprovação do plano
de recuperação judicial apresentado, tais decisões são deliberadas por meio de
assembleias, respeitando os quóruns previstos no artigo 45, da Lei n.º 11.101/2005.
Ocorre que diante do isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19
essas empresas estão impedidas de realizarem a Assembleia Geral de Credores (AGC)
do modo tradicional.
Assim, verifica-se que muitas empresas que estão no processo de recuperação
judicial tiveram que solicitar em juízo o adiamento ou até mesmo a prorrogação do
prazo de suspensão (stay period), estabelecido no artigo 6.º da Lei n.º 11.101, os
quais estão sendo deferidas em algumas situações.
O Poder Judiciário não poderia ficar imune às mudanças que a sociedade
sofreu diante das restrições implementadas para evitar a disseminação do novo
coronavírus, e com isso teve que adequar-se as atuais necessidades para assegurar a
continuidade da tramitação dos processos de recuperação judicial de diversas
empresas que já estão enfrenando dificuldades decorrentes do período de
interrupção de alguns segmentos, implementando e deferindo medidas alternativas
para a manutenção das atividades empresariais da devedora, tais como o
deferimento da realização da assembleia geral de credores por meio virtual.
Importante salientar ainda que a Lei n.º 11.101/2005 não prevê a possibilidade
de uma assembleia geral de credores virtual, todavia, não dispõe também que a
assembleia deverá ser apenas de forma presencial, ou seja, caso cumpridas as
formalidades necessárias, não há que se falar em ilegalidade ou impossibilidade do
ato realizado remotamente.
15 Audiência realizada no dia 28.05.2020, fala do secretário especial da Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-deconteudo/videos/2020/maio/cn-covid-19-remota-ministerio-da-economia-esclarece-acoesinternacionais-28-05-2020. Acesso em 24 de setembro de 2020.
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Aliais, é exatamente isso que vem ocorrendo em diversos processos de
recuperação judicial, como foi o caso do Processo n.º 0002996-52.2018.8.11.010016,
o qual tramita na Comarca de Brasnorte, em Mato Grosso, a Juíza Daiane Marilyn Vaz
designou a Assembleia Geral de Credores virtualmente por meio da plataforma
digital BEx17 diante das previsões do distanciamento social.
Igualmente ocorreu no processo de recuperação judicial do Grupo
Odebrecht18, o qual teve uma grande repercussão por se tratar de uma das maiores
empresas em recuperação judicial no Brasil.
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Nesse caso o Juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da 1.ª Vara de Falências e
Recuperações Judicias de São Paulo deferiu o pedido do Grupo e da administradora
judicial para que a Assembleia Geral de Credores continuasse por meio digital,
embasando sua decisão com as medidas impostas em decorrência da pandemia e
que a AGC realizada virtualmente é medida que não traz prejuízo ao processo de
recuperação judicial:

Desse modo, a realização da AGC em ambiente virtual é
medida que se coaduna com o respeito às medidas de
distanciamento social promulgadas pelos órgãos do
Poder Executivo e do Poder Judiciário, sem prejuízo da
busca pelo soerguimento da atividade por meio da
continuidade da discussão e votação do PRJ apresentado
pelas recuperandas.
Dessa forma, acredita-se que o Poder Judiciário tende a cada vez mais
flexibilizar as decisões envolvendo processos de recuperação judicial ou insolvência,
visto que o Conselho Nacional de Justiça no dia 31 de março de 2020 aprovou o Ato
Normativo n.º 0002561-26.2020.2.00.0000 (Recomendação n.º 63) onde traz uma
série de recomendações aos Juízos competentes para julgarem essas ações para que
adotem medidas de mitigação dos impactos decorrentes da crise do Covid-19,
visando à proteção da função social da empresa.
Dentre as recomendações, pode-se citar a priorização da análise e decisão
sobre levantamento de valores em favor de credores ou empresas recuperandas,
suspensão das assembleias gerais de credores presenciais, autoriza a marcação das
reuniões de modo virtual, prorrogação do stay period quando houver necessidade
16 Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vara única de Brasnorte da Comarca de Mato Grosso. Autos
n.º 0002996-52.2018.8.11.0100.
17 Portal Brasil Expert. Disponível em: < https://www.plataformabex.com.br/>. Acesso em 25 de
setembro de 2020.
18 Tribunal de Justiça de São Paulo. 1.ª Vara de Falências e Recuperações Judicias da Comarca de São
Paulo. Autos n.º 1057756-77.2019.8.26.0100.
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de adiar a assembleia geral de credores, autoriza a apresentação de plano de
recuperação modificativo, possibilita que as administradoras judiciais promovam a
fiscalização de forma virtual ou remota, e por fim, recomenda a cautela excepcional
em relação ao deferimento de medidas de urgência, despejo por falta de pagamento,
além dos atos executivos de natureza patrimonial19.
Dentre as recomendações do CNJ, esta oportunidade para as empresas que
estavam cumprindo regularmente o plano de recuperação judicial aprovado pelos
credores em modificarem o plano anteriormente aprovado, caso cumprido os dois
requisitos, sejam eles a redução da capacidade de cumprir suas obrigações, após 20
de março de 2020 e o adimplemento das obrigações previstas até o dia 20 de março
de 2020, haja vista a nova realidade mundial da economia.
Ocorre que trata-se apenas de recomendações, ou seja, não possuem caráter
vinculante aos juízes e tem por finalidade apenas uniformizar os procedimentos
adotados pelos magistrados.
Após seis meses desde a publicação da Recomendação n.º 63 do CNJ, verificase que muitos magistrados têm seguido tais recomendações e acreditam ser a
melhor solução para o momento20, visto que se trata de uma crise sem precedentes
e essas são as melhores formas de minimizarem os efeitos econômicos das empresas
que já estavam lutando para se recuperarem, assim é o entendimento da Juíza Olinda
de Quadros Altomare Castrillon21, da 11.ª Vara Cível de Cuiabá, ao fundamentar a
revogação da decisão de despejo no período conhecido como Estado de
Calamidade:
No caso concreto há que se levar em consideração a
Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020 exarada
pelo Conselho Nacional de Justiça, [...], que diante do
Estado de Calamidade Pública decretado pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo nº 06 de 20 de
março de 2020, ante o enfrentamento da Pandemia do
COVID-19 e Coronavirus SARS-CoV– 2, a fim de minimizar
os efeitos econômicos decorrente do fechamento de
parte do comercio e estagnação da economia, exarou
19 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. Recomendação n.º 63 de 31.0 3.2020. Disponível em: <
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3261>. Acesso em 25 de setembro de 2020.
20 ANGELO, Tiago. Revista Consultor Jurídico. Boletim de notícias Conjur. Cresce o número de
decisões
favoráveis
a
empresas
em
recuperação
judicial.
Disponível
em:
<
https://www.conjur.com.br/2020-mai-30/cresce-numero-decisoes-favoraveis-empresasrecuperacao>. Acesso em 25 de setembro de 2020.
21 Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 11.ª Vara Cível de Cuiabá. Processo de Recuperação Judicial
n.º 1004477-45.2020.8.11.0041.
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medidas mitigadoras de impacto a serem adotadas no
âmbito do Poder Judiciário.
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Embora as recomendações do CNJ sejam necessárias para o enfrentamento
da crise por todos os envolvidos no processo de recuperação e insolvência, muitos
juízes e desembargadores estão contestando sua constitucionalidade22, como foi o
caso do Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, da 01.ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, ao indeferir o
pedido da recuperanda em flexibilizar os pagamentos dos credores trabalhistas
previstos no plano de recuperação, suscitando que “constitucionalmente, não
compete ao Colendo Conselho Nacional de Justiça imiscuir-se na atividade
jurisdicional, privativa do Poder Judiciário”23 afirmando que a assembleia geral dos
credores é autônoma e que só cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do plano
aprovado nos casos de ilegalidade.
Por fim, notório que estas medidas foram instituídas com o intuito de
amenizar os efeitos negativos dessa pandemia na economia do país e não com a
finalidade de retirar a autonomia dos credores ou do Poder judiciário. Assim, é
imprescindível o uso dessas recomendações, da mesma forma que será necessário
que os magistrados se adequem as recomendações para flexibilizar a lei ao que julgar
conveniente para preservar o maior número possível de empresas para que estas
consigam se recuperar e continuem cumprindo sua função social.
2.3. Impactos econômicos causados pelo covid-19 nas empresas que pediram
recuperação judicial nesse período
Primeiramente, cabe notar que já não é novidade que a atual pandemia
decorrente do novo coronavírus iria fazer com que muitas empresas pedissem
recuperação judicial para tentar se restabelecer, evitando a falência.
De acordo com o Indicador do Serasa Experian de recuperações judiciais
foram registrados 693 pedidos de recuperação judicial no período da crise do covid-

22 VIAPIANA, Tábata. Revista Consultor Jurídico. Boletim de notícias Conjur. “Aparente
Inconstitucionalidade” TJ –SP tem rejeitado recomendação do CNJ sobre recuperação judicial na
epidemia. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jun-29/tj-sp-rejeitado-recomendacaocnj-recuperacao>. Acesso em 24 de setembro de 2020.
23 Tribunal de Justiça de São Paulo. 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial da Comarca de
Itaquaquecetuba. Agravo de Instrumento n.º 2089216-40.2020.8.26.0000.
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19, ou seja, de março de 2020 a agosto de 2020, sendo deferidos 535 desses
pedidos24.
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Nesse sentido, o número dos pedidos tem sido liderado pelas micro e
pequenas empresas, representando 443 pedidos (63,92%) do total de pedidos,
seguida pelas médias empresas com 157 pedidos e grandes empresas com um total
de 93 pedidos.
Importante destacar que os dados disponibilizados pelo Serasa Experian são
apenas das recuperações judicializadas, ou seja, não incluem as recuperações
extrajudiciais e nem os casos que as empresas encerram suas atividades por iniciativa
própria.
Considerando que até a conclusão desse artigo já se passaram sete meses
desde o dia da decretação da pandemia pela OMS, e até então ainda não existe
previsão para seu desfecho, e por consequência o número de pedidos de
recuperação judicial do ano de 2020 aumentou significativamente comparado o
mesmo período de 2019. Portanto, não há dúvidas que o Brasil e o mundo estão
passando por uma das piores crises já enfrentada.
Diante disso, outro fator que deverá ser considerado é que tanto o mundo
quanto as empresas foram pegos de surpresa, submetendo todos a mudanças
abruptas, porém, infelizmente centenas de empresas não conseguiram se manter no
mercado e não viram outra alternativa a não ser o fechamento.
Assim, será necessário um cuidado redobrado despendido às empresas que
pedirão e irão pedir recuperação judicial nesse período, para que elas consigam
subsídios legais e apoio fiscal e econômico, para que consigam se restabelecer e
manter suas atividades empresariais, conforme disposto no art. 47 da Lei n.º 11.101
de 2005, para que os números de empresas insolventes não aumentem, acarretando
em uma catástrofe econômica ainda maior do que o Brasil já se encontra.
Importante mencionar que a Câmera dos Deputados, no dia 21 de maio de
2020 aprovou um Projeto de Lei com medidas excepcionais, que determinam novas
regras que terão validade até o final de 2020 ou até o final do período de calamidade
pública, para as empresas que pedirem recuperação judicial no período da pandemia
do novo coronavírus, visando dar um folego para a empresa ou empresário numa
tentativa de reduzir o número de falência durante a crise. Esse projeto de lei prevê
criar um Sistema de Prevenção à insolvência, o qual se aplicará a qualquer devedor,
24
SERASA
EXPERIAN.
Indicadores
econômicos.
Disponível
em:
<
https://www.serasaexperian.com.br/amplie-seus-conhecimentos/indicadores-economicos>. Acesso
em 24 de setembro de 2020.
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seja produtor rural, autônomo ou empresário individual, o que será detalhado a
seguir em tópico especifico.
2.4. Impactos econômicos causados pelo covid-19 nas empresas que tiveram
falência decretada nesse período
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Diante dos inegáveis impactos causados pelo Covid-19, centenas de empresas
que já lutavam para sobreviver antes mesmo da crise passaram a ter dificuldades de
continuarem produzindo, impossibilitando-as em honrar suas dívidas. O cenário fica
ainda pior para as empresas que estavam em recuperação judicial e não conseguiram
honrar com o plano de recuperação aprovado, não havendo outra solução a não ser
a decretação da falência.
A falência consiste em um processo de execução coletiva, ou em um concurso
de credores, no qual os bens do falido são arrecadados para a realização de venda
judicial forçada, com a distribuição proporcional entre todos os credores25
acarretando no vencimento antecipado das dividas do devedor26,
Em suma, a falência ocorre quando a empresa ou o empresário estão
passando por uma crise e o patrimônio é insuficiente para saldar as dívidas existentes,
ou seja, só em caso da situação de crise econômica da empresa for insuperável ou
os credores negarem o plano, não restará alternativa senão a falência27, a falência
pode ser requerida por qualquer um dos credores, sócios, cônjuge do sobrevivente,
herdeiros do devedor ou inventariante, ou o próprio, nos termos do art. 97 da Lei n.º
11.101 de 200528.
Portanto, estima-se que mais de 522 mil empresas encerraram suas atividades
no Brasil em decorrência da pandemia do Covid-19, sendo o impacto negativo maior
entre as empresas de pequeno porte, visto que 99% das atividades encerradas eram
de pequeno porte29.
Por outro lado, o demonstrativo realizado pela FGV IBRE as expectativas das
empresas, verifica-se que todos os segmentos sofreram impactos da pandemia de
março e tende a aumentar nos meses seguintes:

25 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 23. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Página 352.
26 BRASIL. Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, artigo 77.
27 SANTA CRUZ RAMOS, André. Curso De Direito Empresarial: o novo regime jurídico- empresarial
brasileiro.4. ed. São Paulo: Jus Podivm, 2010, p. 727.
28 BRASIL. Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
29 BRASIL. Instituto de Geografia e Estatística (IGBE).
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Por fim, diante no número exorbitante de empresas afetadas nos primeiros
meses da pandemia decorrente do novo coronavírus, foram criadas medidas para
tentar conter os números de empresas encerradas ou falidas. Assim, em seguida
serão analisadas as principais medidas implementadas até o momento da conclusão
desta pesquisa e se os seus respectivos objetivos foram atingidos, contribuindo para
a diminuição do número de falidos.
3. EFETIVIDADE DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS TOMADAS PELO GOVERNO
FEDERAL PARA ATENUAR OS EFEITOS DA CRISE
Desde o início da pandemia o governo federal, vem tomando diversas
medidas juntamente com o Judiciário e Legislativo com o objetivo de diminuir os
efeitos da crise decorrente do novo coronavírus nas empresas.
Muitas dessas iniciativas foram adotadas por medidas provisórias, decretos,
recomendações, leis, muitas estão na fase do processo de tramitação para aprovação,
outras ainda estão na fase de regulamentação.
O marco do início das politicas públicas instituídas pelo governo federal foi
em 06 de fevereiro de 2020, com a Lei n.º 13.97930 que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus. Em seguida foi implementado o Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos do Covid-19.
Com o passar dos dias e o aumento significativo do número de contaminados
no Brasil e a necessidade do isolamento social a fim de evitar um colapso na saúde
e consequentemente na economia do país, foram implementadas medidas no setor
empresarial, dentre elas o Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE)31,
30 BRASIL. Lei n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus pelo surto
de 2019.
31 BRASIL. Lei n.º 14.043, de 19 de agosto de 2020. Institui o Programa Emergencial de Suporte e
Empregos.
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Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe)32, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), dentre outras
formas de linhas de créditos que a Caixa Econômica Federal33, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)34 e o BNDE35 destinadas às micro e
pequenas empresas e aos microempreendedores individuais.
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Nesse mesmo sentido, o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco
Central apresentaram por meio da Resolução n.º 4.78236 formas para facilitar a
renegociação de operações de créditos de empresas e com a Resolução n.º 4.78337,
cujo objetivo foi ampliar a capacidade de utilização do capital dos bancos para
melhores condições de renegociações.
Por outro lado, verifica-se que de acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE,
as medidas propostas pelo governo federal e Banco Central não tem sido tão
eficazes, visto que 60% das micro e pequenas empresas que recorreram aos
empréstimos tiveram negado seus pedidos38.
Com o intuito de aliviar o caixa das empresas o governo adiou o recolhimento
do imposto das empresas sob o regime do simples nacional39, possibilitou o
adiamento de até duas parcelas mensais em financiamentos habitacionais, créditos
pessoais ou empréstimo consignado sem juros e multa, suspensão da cobrança da
dívida ativa da União e novas condições de parcelamento para pessoas físicas e
jurídicas40.

32 BRASIL. Lei n.º 13.999, de 18 de maio de 2020. Institui o Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), para o desenvolvimento e o
fortalecimento dos pequenos negócios.
33
FEDERAL,
Caixa
Econômica.
Caixa
com
a
sua
empresa.
Disponível
em:
<https://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/Paginas/default.aspx>. Acesso em 25 de setembro
de 2020.
34 BRASIL. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Linhas de Credito para
enfrentar
a
crise.
Disponível
em:
<
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pi/artigos/linhas-de-credito-para-enfrentar-acrise,004f8e03b76e1710VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em 26 de setembro de 2020.

35 BRASIL. Aviso Conjunto Sup/ADIG n.º 38/2020. Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).
Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
36 BRASIL. Banco Central. Resolução n.º 4.782, de 16 de março de 2020.
37 BRASIL. Banco Central. Resolução n.º 4.783, de 16 de março de 2020.
38 SEBRAE. Pesquisa mostra que 60% dos pequenos negócios que buscam empréstimo tiveram
crédito negado. Disponível em: < https://sebraers.com.br/pesquisa-do-sebrae-mostra-que-60-dospequenos-negocios-que-buscaram-emprestimo-tiveram-credito-negado-depois-da-crise/>. Acesso
em 20 de setembro de 2020.
39 BRASIL. Resolução n.º 155, de 15 de maio de 2020.
40 BRASIL. Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020.
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Também foram aprovadas legislações que permitiram a redução de jornada e
consequentemente a redução de salário, suspensão do contrato de trabalho41,
dentre outras.
Já em relação à criação de medidas emergenciais destinadas exclusivamente
para empresas em recuperação judicial a fim de se evitar a falência, o Conselho
Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 6342 do Conselho Nacional de
Justiça, apresentou uma série de recomendações aos Juízos competentes para
processarem e julgarem ações de recuperação judicial e falências para que adotem
medidas de mitigação dos impactos decorrentes da crise do Covid-19, visando à
proteção da função social da empresa.
Foi criado também o Projeto de Lei n.º 1.397/2020 apresentado em
01.04.202043 pelo deputado Hugo Leal, o qual foi aprovado pela Câmara dos
deputados em 26 de agosto de 2020 e esta aguardando apreciação do Senado Feral.
O referido projeto instituiu medidas de caráter emergencial mediante alterações, de
caráter transitório, de dispositivos da Lei nº 11.10144 destinadas a prevenir a crise
econômico-financeira de agentes econômicos, e altera, em caráter transitório, o
regime jurídico da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência.
O referido projeto dispõe das seguintes medidas temporárias que terão
validade até o dia 31 de dezembro de 2020: a suspensão, por 90 (noventa) dias, de
todas as obrigações estabelecidas em planos de recuperação judicial ou extrajudicial
já homologados; autorização para que as empresas, no prazo de 90 (noventa) dias,
possam apresentar aditivo ao plano já homologado, inclusive para sujeitar créditos
constituídos após o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, que deverá ser
aprovado em assembleia de credores; os planos de recuperação extrajudicial
poderão ser homologados pelo Judiciário se aprovados por maioria simples, e não
mais por 3/5 dos créditos sujeitos a seus efeitos; só poderá ser decretada a falência
se vencido e inadimplido crédito no valor mínimo de R$ 100.000,00, e não mais
apenas 40 salários mínimos, conforme estabelecido no art. 94, I, da Lei; e quanto às
microempresas e empresas de pequeno porte, determinação de que todos os
créditos detidos por microempresas e empresas e pequeno porte,
independentemente da garantia ou natureza do crédito, estejam sujeitos aos efeitos
dos procedimentos regulamentados pela Lei, conferindo-lhes condições mais
favoráveis, em razão da vulnerabilidade de tais devedores. Além dessas medidas, o
41 BRASIL. Medida Provisória n.º 936, de 01 de abril de 2020.
42 BRASIL. Recomendação n.º 63, de 31 de março de 2020, do CNJ.
43BRASIL.
Câmara
Dos
Deputados.
PL
1397/2020.
Disponível
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242664>.
em 29 de setembro de 2020.
44 BRASIL. Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

em:
Acesso
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projeto de lei ainda prevê que na hipótese de descumprimento do Plano de
Recuperação Judicial já homologado não implicará em convolação da Recuperação
Judicial em Falência.
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Por fim, verifica-se que tais medidas não foram tão eficazes quanto o previsto,
visto que os dados apontam que os números de pedidos de recuperação judicial e
de falência não diminuíram desde o início da crise, muito pelo contrário, visto que de
acordo com o Boletim de noticias do Consultor Jurídico, ao apresentaram o estudo
feito com base em informações colhidas pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito
(SCPC) em fóruns, varas de falência, dentre outros, apontam que os pedidos de
recuperação judicial cresceram 82,2%, e os pedidos de decretação de falência
aumentaram 28,9% em junho deste ano em relação a maio. E ainda destacam que
“os impactos da crise causada pelo novo coronavírus são ainda mais visíveis quando
comparado junho deste ano e junho de 2019: os pedidos de falência subiram 87,1%;
as decretações, 71,3%; as solicitações de recuperação subiram 44,6%; as decretações,
123,4%.”45
Ou seja, tanto os pedidos de recuperação quanto falência têm aumentado
significativamente comparado ao mesmo período em 2019, conforme o Portal Folha
Regional as recuperações judiciais efetivadas aumentaram 123,4% em junho quando
comparado a junho de 2019.

Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)46 informou
que dentre as empresas que foram fechadas pela pandemia, 518,4 mil (99,2%) eram
de pequeno porte, 4,1 mil (0,8%) de porte intermediário e 110 de grande porte.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, o desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou uma análise de
como a atual pandemia do novo coronavírus impactou economicamente as
empresas brasileiras que já estavam ou vieram a pedir recuperação judicial no
período da pandemia, e aquelas que não conseguiram se restabelecer e tiveram a
falência decretada.
Diante dessa crise internacional e da recessão causada pelas paralisações dos
meios de produção, verificou-se que todos os segmentos foram diretamente
afetados, porém, os que mais sofreram e estão sofrendo são as micro e pequenas
45 ANGELO, TIAGO. Revista Consultor Jurídico. Boletim de notícias Conjur. Pedidos de falência
sobrem 28,9% em junho; de recuperação judicial, 82,2%. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2020-jul-14/pedidos-falencia-sobem-289-junho-recuperacao-822>.
Acesso em 30 de setembro de 2020.
46 BRASIL. Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores de Empresas, pulso
empresa. Disponível em: < https://covid19.ibge.gov.br/pulso-empresa/>. Acesso em 30.09.2020.
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empresas, e continuam diariamente enfrentando o árduo desafio de sobreviver a esta
pandemia.
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A pesquisa alcançou seus objetivos ao dar respostas à problemática do estudo,
concluindo que as medidas apresentadas pelo governo federal não têm se mostrado
tão eficazes, visto que o número de empresas que pediram recuperação judicial ou
até mesmo tiveram a falência decretada aumentou significativamente ao comparado
com o mesmo período do ano de 2019.
Assim, notável que além de milhares de mortos e feridos, o novo cononavírus
infelizmente está deixando um rastro de falidos.
Portanto, será necessário mais do que medidas provisórias para suprir a
necessidade das micro e pequenas empresas que estão à beira da falência,
principalmente pelo principal motivo apontado pelas empresas para justificar o
aumento de pedidos de recuperação judicial ou até mesmo de falência, diante da
impossibilidade do cumprimento do plano de recuperação, nesse período têm sido
a dificuldade em conseguirem empréstimos.
Assim, imprescindível à atuação do Estado é determinante para
enfrentamento dessa crise internacional econômica, especialmente com
implementação de novas políticas públicas de natureza econômica voltadas a
preservação das micro e pequenas empresas em recuperação judicial.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UM ESTUDO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL E
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(orientador)
Resumo: Neste artigo iremos tratar da violência obstétrica e de sua
responsabilização nas esferas penal e civil. No Brasil não existe um tipo penal
específico que puna os agentes da violência obstétrica, porém é possível enquadrar
esses atos de violência em vários tipos penais. Trataremos de cada um deles, fazendo
o liame de como é possível essas punições do Código de Penal Brasileiro. Antes,
contudo, este artigo irá conceituar e exemplificar a violência obstétrica e os tipos de
procedimento que há caracterizam. Por fim, abordará a responsabilização de tal ato
no Código Civil, bem como visão do código de ética médica sobre o assunto.
Palavras-chave: violência obstétrica. Responsabilidade penal. Responsabilidade Civil.
Código de ética médica.

Abstract: In this article we will deal with obstetric violence and its accountability in
the criminal and civil spheres. In Brazil there is no specific type of criminal law that
punishes agents of obstetric violence, but it is possible to frame these acts of violence
in various types of criminal law. We will deal with each one of them, making the link
on how these penalties of the Brazilian Penal Code are possible. Before, however, this
article will conceptualize and exemplify obstetric violence and the types of
procedures that characterize it. Finally, it will address the accountability of such an
act in the Civil Code, as well as view of the medical ethics code on the subject.
Key words: obstetric violence. Criminal liability. Civil responsability. Medical code of
ethics
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INTRODUÇÃO
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Segundo os dados da Fundação Perseu Abramo, 25% das mulheres que
tiveram filho, nas redes pública e privada, sofreram violência obstétrica, o que
significa que a cada quatro mulheres uma já sofreu violência de algum tipo, desde as
mais brandas até os casos mais graves, gerando o óbito da mãe ou da criança.
O presente artigo trata da violência obstétrica, com foco na responsabilidade
civil e penal dos seus agentes pelos atos intencionais ou culposos que praticam. Por
ser um assunto ainda muito velado na nossa sociedade, a maioria das mulheres que
sofre esse tipo de violência muitas vezes não sabem como ela é caracterizada, em
qual momento ela surge, e quais medidas podem ser tomadas quando ela ocorre,
principalmente no âmbito jurídico.
A violência obstétrica ocorre antes, durante e depois do parto. Muitas vezes,
são iniciadas no pré-natal, quando a gestante opta por ter um parto natural e naquele
momento o médico já começa a desencorajá-la, dizendo que é uma dor insuportável
e que o mais viável seria uma cesária. A partir dali alguns princípios já começam a ser
violados. Na maioria das vezes, a violência obstétrica se manifesta na forma de
procedimentos desnecessários, durante o pré-natal, trabalho de parto e parto,
ferindo os direitos fundamentais como a saúde e a dignidade da pessoa humana,
especificamente da mulher.
No próximo capítulo, este artigo tratará das formas de manifestação da
violência obstétrica. Na sequência, vai-se perquirir como o Código de Ética Médica
trata do tema, para desaguar na responsabilidade penal e civil dos agentes
responsáveis por essa prática.
2 COMO A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA É CARACTERIZADA E POR QUAIS
PROCEDIMENTOS
A violência obstétrica consiste na prática de procedimentos e condutas que
desrespeitam e agridem a mulher durante a gestação, no pré-natal, parto,
nascimento ou pós-parto. Na prática, se considera violência obstétrica os atos
agressivos tanto de forma psicológica, quanto física ou verbal. Ou seja, são todos
aqueles atos praticados contra mulher no exercício de sua saúde sexual e
reprodutiva, podendo ser cometidos por profissionais de saúde, servidores públicos,
profissionais técnicos-administrativos de instituições públicas e privadas, bem como
por civis.
No aspecto físico, a violência obstétrica consiste em ações que incidem sobre
o corpo da mulher, causando dor ou dano físico (de grau leve ao intenso), a partir de
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intervenções sem recomendações baseadas em evidências cientificas. As violências
físicas mais comuns que ocorrem durante o trabalho de parto são:
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(i) Episiotomia ou pique de rotina: caracteriza-se pelo corte na região do
períneo, entre a vagina e o ânus, feito com o intuito de ampliar o canal do parto para
facilitar a passagem do bebê. Ela é usada com o objetivo de evitar uma possível
laceração (ou “rasgo”) irregular. Como explica o obstetra Hemmerson, “no Brasil esse
procedimento passou a ser utilizado de forma rotineira, sem uma avaliação da sua
real necessidade. Era uma prática aprendida nas escolas e nos livros de medicina”
(HEMMERSON apud DEUS, 2020).
No entanto, os estudos científicos mostram que ela é necessária para apenas
uma minoria dos partos. Segundo o obstetra Alberto Guimarães (apud DEUS, 2020),
é o caso de quando o anel vulvar está endurecido ou vascularizado, o que só pode
ser notado no momento em que o bebê já está saindo. Portanto, quando a
episiotomia é feita como rotina, ou seja, sem uma reflexão sobre a real necessidade,
pode ser considerada uma má prática médica. Se for sem o consentimento, ainda
pode ser classificada como violência obstétrica.
(ii) Ponto do marido: após a episiotomia ou a laceração da vulva, há relatos
de médicos que fazem a sutura do corte maior do que necessária, para deixar a
entrada da vagina mais estreita. Esse procedimento já chegou a ser chamado de
“ponto do marido”, pois é feito com o intuito de supostamente aumentar o prazer
do homem nas relações sexuais pós-parto. Isso pode causar dor e desconforto à
mulher e, por isso, configura uma prática violenta.
(iii) Uso da ocitocina sintética sem necessidade: a ocitocina sintética é usada
quando não há evolução da dilatação após muito tempo de contrações. No entanto,
hoje em dia já se entende que não há uma velocidade “ideal” de progressão das
dilatações. Mesmo assim, há médicos que optam por aplicá-la ao menor sinal de
“demora” do trabalho de parto, ou até mesmo quando elas dão entrada na
maternidade, intensificando as dores da gestante. Por isso, se for aplicada sem
necessidade, e sem o consentimento da gestante – que muitas vezes acha que se
trata apenas um soro comum –, esta ferramenta pode ser considerada violenta.
(iv) Manobra de Kristeller: Este procedimento consiste em pressionar a parte
superior do útero para acelerar a saída do bebê. Ele pode levar a traumas tanto no
bebê, quanto na mãe. A técnica é agressiva: quando pressiona a parte superior do
útero para facilitar (e acelerar) a saída do bebê, pode causar lesões graves,
como deslocamento de placenta, fratura de costelas e traumas encefálicos. A
polêmica está na força aplicada na barriga da mãe: alguns médicos empurram com
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as mãos, braços, cotovelos e até joelhos. É a famosa “subidinha na barriga” já dentro
da sala de parto.
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(v) Lavagem intestinal: a lavagem intestinal pode ser feita para diminuir os
riscos de escape de fezes durante o trabalho de parto. No entanto, ela não é
recomendada antes do parto pela OMS. Fazer esse procedimento sem o
consentimento da gestante pode ser considerado violência obstétrica.
(vi) Restrição de alimentação e bebida: é comum que a mulher seja mantida
em jejum durante o trabalho de parto normal. Isso era praticado para evitar o risco
da Síndrome de Mendelson caso ela tivesse uma cesárea, que consiste em uma
pneumonia química, resultante de aspiração de alimentos durante uma anestesia.
Contudo, como explica Hemmerson,
Não há mais respaldo científico para manter as mulheres em
jejum absoluto, caso o trabalho de parto esteja fluindo de
forma salvável. Dessa forma, a orientação mais moderna é que
a mulher tenha liberdade de ingerir líquidos claros (água,
gelatina, sucos sem resíduos, etc) e não manter jejum absoluto
durante o trabalho de parto (HEMMERSON apud DEUS, 2020).
(vii) Impedir que a mulher grite ou se expresse: as contrações do trabalho de
parto doem. Quando as gestantes as sentem, é comum a vontade de se expressar e
gritar. Muitas vezes por falta de cuidado, isso pode ser repreendido pela equipe
médica.
(viii) Impedir livre posição e movimentação durante o trabalho de parto : em
um trabalho de parto normal, é benéfico que a mulher consiga se movimentar e ficar
em várias posições. No entanto, muitas vezes a equipe impede isso, e a faz ficar
deitada na cama.
(ix) Não oferecer métodos de alívio da dor: as contrações do trabalho de
parto doem. O ideal é que durante o pré-natal a mulher esteja preparada para
vivenciar essa dor de forma mais consciente. No entanto, toda gestante deve ter
direito a métodos de aliviar essa dor.
Além das formas de violência física listadas, ainda existem outras como, por
exemplo, a tricotomia (raspagem dos pelos pubianos) e as cesarianas eletivas sem
indicações clínicas.
Há também a violência obstétrica de caráter psicológico que consiste em
toda ação verbal ou comportamental que cause desconforto ou sentimentos de
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inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação,
insegurança, dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de integridade, dignidade e
prestígio.
A violência obstétrica pode ser também de caráter sexual que se caracteriza
como aquela ação imposta à mulher, violando sua intimidade ou pudor, incidindo
sobre o senso de integralidade sexual e reprodutiva, mediante o acesso ou não aos
órgãos sexuais e partes íntimas do seu corpo.
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Por fim, é importante dizer que a violência obstétrica de caráter institucional
não se é muito falada, até porque muitos não sabem como ela se realiza, mas consiste
em ações ou formas de organização de seus serviços que dificultam, retardam ou
impedem o acesso da mulher aos seus direitos constituídos, sejam esses serviços de
natureza pública ou privada. Isso pode ocorrer na forma de uma violência de caráter
material, que são as condutas ativas e passivas com o fim de obter recurso financeiro
de mulheres em processo reprodutivos, violando os direitos já garantidos por lei em
benefício de pessoa física ou jurídica. Exemplo disso são as cobranças indevidas por
planos e profissionais de saúde, indução de contratação do plano na modalidade
privativa, alegando ser a única alternativa que viabiliza o acompanhante. Todos esses
atos podem se mesclar durante uma situação, o que não impede que seja também
realizado um só deles para que se tipifique violência obstétrica.

O conceito de violência obstétrica ainda está em construção. Transita entre
o desrespeito humano durante o cuidado ao nascimento até a prática de condutas
médicas sem respaldo científico.
3 A RESPONSABILIDADE DOS INTERMEDIÁRIOS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E
A VISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Quando ocorre uma situação de erro médico praticada por agentes públicos,
fica o Estado incumbido de providenciar o ressarcimento ao lesado, caso venha a ser
condenado, tendo este o direito de uma ação regressiva contra o seu servidor. Se o
erro médico for praticado por um profissional liberal incumbe a este reparar o dano
causado.

Nos casos específicos de violência obstétrica, há um desfalque na legislação
vigente sobre o tema. De um modo geral, as ocorrências que envolvem essas
condutas são enquadradas como erro médico, tendo que ser comprovadas por
provas documentais ou testemunhais que permitam a averiguação da ocorrência do
erro médico, dificultando assim que os agressores que praticam esse tipo de violência
sejam punidos.
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Mesmo com esse prévio conhecimento, a questão ainda é polêmica, pois os
tribunais até este momento não firmaram entendimento sobre o tema. O que se
defende é que a vítima de violência obstétrica tenha o direito de ser indenizada, com
base na responsabilidade civil dos agentes prestadores do serviço público de saúde,
sendo eles vinculados ao Estado ou à iniciativa privada.
Referente à responsabilidade ética do médico, deve-se destacar a disciplina
do Código de Ética Médica (Resolução n. 1.931 de 2009, do Conselho Federal de
Medicina). O Código impõe uma série de deveres aos médicos, a fim de viabilizar os
Direitos Humanos do paciente, e, na violação destes deveres é possível identificar
condutas que se ajustam ao conceito de violência obstétrica. São eles:

Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração,
desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma
ou sob qualquer pretexto.
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem
como exercer sua autoridade para limitá-lo.
Art. 25. Deixar de denunciar prática de tortura ou de
procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las,
bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer
meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as
facilitem
Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente
ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou
sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra
natureza.
Art. 28. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em
qualquer
instituição
na
qual
esteja
recolhido,
independentemente da própria vontade.
Na mesma definição, os profissionais de enfermagem, que acompanham o
pré e pós-parto, possuem responsabilidade direta e subjetiva, assim como os
médicos, ou seja, é necessário provar a culpa.
Ambos, ao descumprirem tais dispositivos, estarão sujeitos às sanções
disciplinares que vão desde de uma advertência até uma possível cassação do
exercício profissional, pois, a relação médico-paciente deve se basear no princípio da
dignidade humana.
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Mas enquanto o erro médico de fato envolve a averiguação de
responsabilidade civil, a violência obstétrica deve ser encarada como uma violência
de gênero, conforme preconizam os tratados internacionais relativos aos direitos
humanos das mulheres ratificados pelo Brasil. A Convenção de Belém do Pará define
violência contra a mulher como “ação ou conduta, baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito
público como no privado”.
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A categoria “gênero” é causa específica desse tipo de violência; a violência é
dirigida contra a mulher simplesmente pelo fato de ela ser mulher. É por isso que se
diz que a violência obstétrica é um tipo de violência de gênero, pois, as mulheres que
passam pela experiência da gestação e do parto, estão sujeitas a lidar com atitudes
desrespeitosas que estão relacionadas a estereótipos do que uma mulher deveria ou
não fazer.
A violência de gênero, em todas as suas modalidades, é uma violência
presente na estrutura social, capaz de moldar os comportamentos das relações
interpessoais de acordo com a predominância da cultura machista, que acolhe
comportamentos agressores às mulheres como aceitáveis dentro do paradigma
social vigente.
4 CONDUTAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA QUE SE AMOLDAM AOS TIPOS
PENAIS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
Sabe-se que para que haja responsabilidade penal, a conduta ilícita do
agente deve ser dolosa ou culposa. Diz-se que o crime é doloso quando “o agente
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo” como estabelece o artigo 18, I,
Código Penal. Já a conduta culposa ocorre quando “o agente deu causa ao resultado
por imprudência, negligência ou imperícia” nos termos descritos no artigo 18, II,
Código Penal.
Ainda não existe um tipo penal específico dentro do Código Penal Brasileiro
(CP) que puna os agentes imputadores da violência obstétrica. Porém, como se verá
a seguir, é possível enquadrar os atos da violência obstétrica em vários tipos penais
existentes no Código.
São eles o crime de injúria (artigo 140), maus-tratos (artigo 136), ameaça
(artigo 147), constrangimento ilegal (artigo 146) e lesão corporal (artigo 129), todos
elencados no Código Penal Brasileiro. Trataremos de cada uma delas a seguir.
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4.1 Injúria
O crime de injúria está previsto no art. 140 do CP nos seguintes termos:
“Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a
seis meses, ou multa”.
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Na tipificação de injúria, o bem jurídico protegido é a honra subjetiva da
pessoa humana, que é constituída pelos atributos morais (dignidade) ou físicos,
intelectuais, sociais (decoro), pessoais de cada indivíduo.

Não há, no crime em tela, imputação de fatos precisos e determinados, mas
apenas de fatos genéricos desonrosos ou de qualidades negativas à vítima, com
menosprezo, depreciação etc.
Dessa forma, qualquer imputação, opinião pessoal (insultos, xingamentos
etc.) de uma pessoa em relação à outra, caracteriza o crime de Injúria.
“Injuriar alguém” significa, pois, imputar a este uma condição de
inferioridade perante a si mesmo, pois ataca de forma direta seus próprios atributos
pessoais. Importante ressaltar que, neste crime, a honra objetiva também pode ser
afetada.
Na Injúria, não há a necessidade de que terceiros tomem ciência da
imputação ofensiva, bastando, somente, que o sujeito passivo a tenha,
independentemente de sentir-se ou não atingido em sua honra subjetiva. Se o ato
estiver revestido de idoneidade ofensiva, o crime estará consumado.
No caso da violência obstétrica pode-se elencar como conduta delitiva a
submissão da gestante à oitiva de frases como “na hora de fazer você não gritou” ou
“não reclama que daqui há um ano você estará aqui de novo”. Este tipo de situações,
em que a equipe obstétrica promove xingamentos e humilhações à mulher gestante,
durante o trabalho de parto, pode caracterizar o delito de injúria.
4.2. Maus Tratos
O crime de maus tratos, por seu turno, está previsto no art. 136 do Código
Penal:
Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino,
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou
cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho
excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção
ou disciplina:
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Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 2º - Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
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§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado
contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. (Incluído pela Lei nº
8.069, de 1990)
Em se tratando de maus tratos a conduta é expor a perigo a vida ou a
saúde da pessoa, mediante uma das formas descritas no tipo penal. Crime de ação
vinculada, a conduta só será típica, em relação à violência obstétrica, se a exposição
a perigo se der mediante uma das formas de execução: (i) privação de alimentos, (ii)
privação de cuidados indispensáveis.
(i) Privação de alimentos: a privação pode ser absoluta, quando o autor
não dá nenhuma comida à vítima, ou relativa, quando a vítima recebe comida
insuficiente. Em qualquer hipótese, só haverá o crime se a vítima não puder, por seus
próprios meios, obter alimentação, seja pela idade ou por sua condição física. No
caso de privação absoluta de alimentos por um período considerável de tempo, o
crime que se configura é o homicídio, tentando ou consumado. Muitas mulheres
sofrem esse tipo de privação quando entram em trabalho de parto, principalmente
no caso de parto cesária. A OMS não recomenda a restrição de alimentos nesses
casos.
(ii) Privação de cuidados indispensáveis: trata-se da privação cuidados
relacionados à saúde da vítima, que não tem condições de se cuidar sozinha. Como
privar de higiene, de agasalho no frio, de banho de sol, quando necessário. Há
situações em que a gestante é privada de cuidados indispensáveis, da negativa de
medicação para dor como analgesia em qualquer momento do trabalho parto.
4.3 Ameaça
A ameaça está definida no art. 147 do Código Penal nos seguintes termos:
Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou
qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave:
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Pena – detenção, de um a seis
Parágrafo único – Somente se
representação.

meses, ou multa.
procede mediante
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O crime de ameaça é um crime formal, cuja consumação se opera com a
ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada/amedrontada com a
promessa do mal injusto.
Esse crime encontra respaldo para condenação em condutas expressas por
meio de frases do tipo “se gritar de novo, eu não vou mais te atender” ou “eu vou te
dar motivo para gritar daqui a pouco”, são frases que ditas por médicos ou
enfermeiros são consideradas violência obstétrica.
4.4 Constrangimento Ilegal
O Código Penal, em seu art. 146, descreve o crime de constrangimento ilegal:
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei
permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
O constrangimento ilegal é delito ligado ao princípio constitucional da
legalidade (art. 5º, II, CF/88), segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Nele o agente constrange a
vítima, pelos meios previstos no tipo penal, a fazer algo que a lei não exige ou a
deixar de fazer algo que ela permite.
Entre os meios que podem ser utilizados pela prática do crime, destaca-se a
vis corporalis, ou seja, a violência, que se constitui naquela ação constrangedora
dirigida ao corpo da vítima (PRADO, 2006, p. 293). Nela se amoldam as condutas
dentro da violência obstétrica que externam a intimidade da vítima como, por
exemplo, exposição de suas partes íntimas para exame de toque com a porta aberta
ou mesmo a realização de procedimentos desnecessários ou os necessários sem o
consentimento e informações à parturiente. O impedimento do acompanhante
familiar ou de qualquer pessoa que seja da confiança da gestante durante o pré ao
pós-parto também pode ser caracterizado como constrangimento ilegal.
4.5 Lesão Corporal
Por fim, o crime de lesão corporal está tipificado no art. 129 do Código Penal:

62

www.conteudojuridico.com.br

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
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I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias;

II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incuravel;
III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Nas palavras de Bitencourt:
Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido
por alguém, sem animus necandi, à integridade física ou à
saúde de outrem. Ela abrange qualquer ofensa à normalidade
funcional do organismo humano tanto do ponto de vista
anatômico quanto do fisiológico ou psíquico. Na verdade, é
impossível uma perturbação mental sem um dano a saúde, ou
um dano à saúde sem uma ofensa corpórea. O objeto da
proteção legal é a integridade física e a saúde do ser humano.
(BITENCOURT, 2012, p. 186).
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A lesão corporal, na hora do parto, vai de um puxão de cabelo a uma
manobra de Kristeller que consiste na famosa subidinha na barriga. Outra violência
que pode causar lesão e que as mulheres mais temem é a episitomia, uma cirurgia,
realizada na maioria das vezes sem anestesia, em que é feito um corte na entrada da
vagina, afetando diversas estruturas do períneo, como músculos, vasos sanguíneos e
tendões, que são responsáveis pela sustentação de alguns órgãos, pela continência
urinária e fecal e ainda têm ligações importantes com o clitóris. Essa laceração se
realizada sem necessidade pode caracterizar o crime de lesão corporal
Os crimes descritos anteriormente deixam muito mais marcas psicológicas
do que físicas nas vítimas, mas nem por isso devem ser desconsiderados. A
necessidade de punição na esfera penal é mais uma garantia que esses atos não
sejam banalizados, e que os que praticam a violência obstétrica comecem a repensar
suas condutas e costumes durante os atendimentos com as puérperas.
5 RESPONSABILIDADE JURÍDICA SEGUNDO O CÓDIGO CIVIL
Ao falar sobre os direitos específicos das mulheres durante suas gestações,
percebe-se a falta de leis pontuais, que sejam eficazes para proteger e garantir os
direitos necessários de uma gestante: no Brasil não há uma lei federal que especifique
o que é violência obstétrica.

No âmbito civil, sabe-se que a responsabilidade civil pode ser classificada
em: responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva.
É possível identificar, a partir do art. 186 do Código Civil, a presença dos
requisitos para configurar a responsabilidade civil. Segundo o Código Civil, “aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.
A responsabilidade civil subjetiva decorre de dano causado em função de um
ato doloso ou culposo. A violência obstétrica pode ser perpetrada tanto pelos
agentes de saúde no desempenho de atividade médico-hospitalar, quanto pelo
estabelecimento de saúde.

Para apuração da responsabilidade civil dos médicos e enfermeiros deve
haver verificação da culpa. Logo, só haverá responsabilização se comprovado que
eles tenham agido com negligência, imprudência e imperícia, conforme o art. 14, §
4º do Código de Defesa do Consumidor: “A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

64

www.conteudojuridico.com.br

A concepção da responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados na
atividade médica lato sensu encontra guarida também no art. 951 do CC/2002, in
verbis:
O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade
profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar
a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou
inabilitá-lo para o trabalho.
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No que se refere aos profissionais que não integram o quadro permanente
do hospital ou da clínica, mas que eventualmente utilizam a estrutura física e logística
para realizar uma cirurgia, que é no caso daqueles médicos que só vão até o hospital
para realizar o parto de uma gestante que era sua paciente no consultório e não
queria ter um parto com plantonista por exemplo, entende-se existir um liame
jurídico entre o médico e a entidade hospitalar, de modo que há responsabilização
objetiva da instituição, sem prejuízo de um eventual direito de regresso contra o
médico. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015).
A responsabilidade civil objetiva prevista na legislação consumerista, não se
estende aos profissionais liberais. Entretanto, no que se refere a relação entre o
hospital ou clínica médica que presta serviços, a responsabilidade civil é objetiva, por
força do art. 932, III, do CC/2002: “são também responsáveis pela reparação civil: III o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
Porém, partindo da idealização atual de que os casos de violência obstétrica
não mais são caracterizados como erro médico, mas sim como violência de gênero,
quando provado que houve a violência obstétrica, não é necessário a prova da culpa,
mas sim o nexo causal, do fato e do dano, ou seja, o dano é presumido, devendo ser,
então, indenizado.
Ao julgar a responsabilização do dano, o julgador deve analisar
principalmente o ato, tendo em vista que podem ocorrer resultados que independem
da vontade médica.
6 CONCLUSÃO
O crescimento considerável nos casos de violência obstétrica exige um novo
posicionamento, agora jurídico-penal, buscando respaldo dos interesses da gestante.
Como comprovado, sabemos que na atual conjuntura a violência obstétrica é umas
das formas de violência contra mulher mais difícil de ser combatida, pois virou
situação corriqueira do dia a dia, trazendo às vítimas o pensamento de que é
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absolutamente normal os procedimentos e tratamentos abusivos e humilhantes
praticados por médicos, enfermeiros e profissionais de saúde atuantes dessa área,
fazendo com que o Estado não se mova em relação as essas práticas. Acredita-se que
a tipificação do crime de violência obstétrica pelo Código Penal Brasileiro daria mais
segurança as mulheres para poder realizar a denúncia, trazendo o assunto à tona
para a sociedade e deixando de ser relatado apenas em conversas de amigos e
familiares, fazendo com que o conteúdo não seja mais um tema velado.
As penas e os crimes imputados aos que praticam tal ato podem parecer
pequenas, entretanto se um considerável número de vítimas de um único agressor é
grande, a soma das penas pode ser superior à de um crime grave como o homicídio.
Para isso acontecer, é muito importante que haja denúncia dos fatos para que o
Estado se sinta pressionado a criar políticas públicas para conscientizar as mulheres
sobre o conhecimento acerca dos seus direitos, sobre o que é violência obstétrica, o
que pode ser feito caso ela ocorra e para promover uma reeducação dos profissionais
de saúde referente a essas práticas, a fim de tentar erradicar esse crime.
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RESUMO: O presente trabalho aborda a temática da internação compulsória dos
dependentes químicos crônicos, dando ênfase ao conflito gerado entre o Direito
à vida e o Direito à liberdade, ambos consolidados como direitos fundamentais
pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Busca-se, portanto,
através da análise da historicidade da temática e dos conceitos históricos sobre
tais direitos fundamentais, discutir e observar a necessidade de um prevalecer
perante o outro, sem ferir o princípio da dignidade humana e tendo como base
sua correlação com os Direitos Humanos. Nesse sentido, é necessário que tal
conflito seja resolvido através do uso da teoria da ponderação de valores ou
ponderação de interesses, ou seja, é necessário pesar os valores envolvidos e
assim estabelecer o direito que deverá prevalecer perante o outro. Não obstante,
a temática da internação compulsória dos dependentes químicos, analisando-a
sob a perspectiva da Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, mostra-se de suma
importância quanto à efetivação dos direitos fundamentais para essa minoria
marginalizada, buscando restabelecer a dignidade destes indivíduos.
Palavras-chave: Dignidade Humana. Internação Compulsória. Toxicômanos.
Direito à vida. Direito à liberdade.
ABSTRACT: The present work addresses the theme of compulsory hospitalization of
chronic drug addicts, emphasizing the conflict generated between the Right to Life
and the Right to Freedom, both consolidated as fundamental rights by the 1988
Constitution of the Federative Republic of Brazil. Therefore, it seeks, through the
analysis of the historicity of the theme and historical concepts about such
fundamental rights, to discuss and observe the need for one to prevail over the other,
without harming the principle of human dignity and based on its correlation with
Rights Humans. In this sense, it is necessary that such conflict be resolved through
the use of the theory of weighting of values or weighting of interests, that is, it is
necessary to weigh the values involved and thus establish the right that should prevail
before the other. Nevertheless, the theme of compulsory hospitalization of drug
addicts, analyzing it from the perspective of Law No. 13,840, of June 5, 2019 and its
correlation to human rights, is of paramount importance as to the implementation of
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fundamental rights for this marginalized minority, seeking to restore the dignity of
these individuals.
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Key-words: Human dignity. Compulsory internment. Toxicomes. Right to life.
Right to freedom.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Contornos introdutórios sobre os Toxicômanos. 3
Historicidade das políticas sobre drogas no Brasil. 4 A capacidade civil dos
Toxicômanos. 5 Modalidades de internação e suas aplicações legislativas. 5.1
Modalidades de internação às pessoas portadoras de transtornos mentais: Lei nº
10.216, de 6 de abril, de 2001. 5.2 Modalidade de internação involuntária aos usuários
ou dependentes de drogas: Lei nº 13.840, de 5 de junho, de 2019. 6 Direitos
Fundamentais: Análise do Direito à vida e do Direito à liberdade. 6.1 Análise direito à
Liberdade. 6.2 Análise Direito à Vida. 6.3 Reflexões sobre o conflito entre o Direito à
vida e o Direito à liberdade. 7 Considerações Finais. 8 Referências.

1 INTRODUÇÃO
Os Direitos Humanos demonstram-se imprescindíveis à proteção dos
indivíduos sobre o sistema jurídico organizacional em que estão inseridos. A
sistemática, independentemente da sociedade a qual pertença, elenca direitos e
deveres para a satisfação dos anseios sociais que, na contemporaneidade, tem-se
constantemente expandido diante da complexidade da coletividade e a busca por
segurança jurídica em inúmeros aspectos da vida social.
A temática da internação compulsória dos dependentes químicos, analisandoa sob a perspectiva da Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019 e sua correlação aos
direitos humanos, mostra-se de suma importância quanto à efetivação dos direitos
fundamentais para essa minoria marginalizada.
Evidencia-se então, a necessária tutela jurídica das minorias no corpo social,
mesmo que haja deturpações aos valores e aos anseios sociais, deve-se permanecer
o dever de assegurar a todos uma vida digna. Essas deturpações ocasionam na
ineficácia da aplicação do Direito e a relativização do direito à vida por parte das
instituições sociais e estatais as quais, “na realidade, os indivíduos são produtos da
sociedade e da socialização familiar e todas as suas escolhas e opiniões refletem essa
herança” (BRASIL, et al. 2016, p.29).
Sendo assim, observa-se, como objeto de estudo, uma minoria excluída
socialmente, no que se refere à tutela dos direitos humanos: Os “Toxicômanos” sujeitos dominados pelo vício crônico em drogas de maneira extremamente nociva,
em que só a droga pode preencher o seu “eu”. Logo, torna-se necessário questionar
se a intervenção estatal, em relação à internação compulsória dos dependentes
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químicos fere direitos fundamentais. Assim, será analisado o conflito entre o direito
à vida e o direito à liberdade, ambos presentes na Carta Magna de 1988.
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Diante disso, e considerando a relevância do assunto na atualidade, o objetivo
deste estudo é proporcionar o debate acerca da polêmica discussão da internação
compulsória, promovendo uma reflexão sobre o fato de o Estado possuir ou não
poderes para intervir compulsoriamente na vida dos dependentes químicos crônicos.
Ademais, metodologicamente será empregada análise bibliográfica, histórica e
qualitativa, para expor a historicidade das políticas públicas sobre drogas no Brasil, a
capacidade civil dos toxicômanos e, assim permitir uma análise do conflito quanto à
promoção dos direitos fundamentais destes indivíduos.
2 CONTORNOS INTRODUTÓRIOS SOBRE OS TOXICÔMANOS
Para iniciarmos os contornos introdutórios sobre os toxicômanos, vê-se a
importância do esclarecimento sobre o modo que desencadeia essa condição, as
drogas. As drogas são substâncias que, ao serem introduzidas em um organismo vivo
modificam processos bioquímicos resultando em mudanças fisiológicas e
comportamentais (GIANESI, 2005).
Destarte, o uso de drogas psicoativas acompanha a evolução humana, porém,
não se torna necessário voltarmos muito no tempo para analisarmos a influência que
tais substâncias têm no organismo humano, como no caso da cocaína e da maconha
(Cannabis sativa) que até o ano de 1938 eram comercializadas normalmente nas
farmácias brasileiras. Fato é que, ao nos depararmos com o tema, logo relacionamos
o termo “drogas” apenas às substâncias ilícitas no ordenamento jurídico. Contudo, é
necessário lembrarmos que existem aqueles tipos lícitos e comercializados no dia-adia, tais como os “fármacos” ou, até mesmo o álcool que, na maioria das vezes,
servem como porta de entrada para o mundo da dependência química (RIBEIRO,
2011).
A intoxicação por meio de substâncias psicoativas é utilizada pelos indivíduos
como forma de alívio, já que, tais indivíduos as ingerem buscando fugir do mundo
real e, consequentemente, do mal-estar que sentem. Mas, há quem use por prazer,
embora essa seja uma maneira ainda mais perigosa e instável. Em algum momento
as consequências dessa intoxicação podem vir à tona, passando a transformar o
“simples” e prazeroso uso de drogas em dependência química (RIBEIRO, 2011).
Nesse sentido, é de suma importância sabermos como surgiu o termo
“toxicômanos”. Sendo um termo advindo do discurso proferido pela psiquiatria que,
em meados do século XIX passa a considerá-lo, isoladamente, como categoria clínica
específica relacionada a inclinações impulsivas de atos maníacos (RIBEIRO, 2011).
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Essa mudança deu-se por meio do conhecimento médico emergente da época
para explicar determinados fenômenos. Iniciou-se, então, o processo de elaboração
de fundamentos diagnósticos os quais passaram a descrever a relação de
dependência que determinados indivíduos estabeleciam com uma ou mais
substâncias psicoativas. Os diferentes tipos de drogas também tiveram descrições
detalhadas de seus efeitos, cuja, a elaboração de fundamentos expunha o poder de
causar dependência aos usuários (RIBEIRO, 2011).
Para melhor explicar esse termo “toxicômanos”, menciona-se o texto “O malestar na civilização” de Freud (1996) no qual afirmou que, o mal-estar que afeta o
homem é proveniente tanto da cultura, como do desenvolvimento psíquico
individual que impõem uma renúncia parcial à sexualidade e agressividade humana.
Diante disso, observa-se que, a temática toxicomania segundo o ponto de vista
da psicanálise, é fruto de um discurso de afirmação em que, não há um sujeito em
questão, mas sim algo resultante de uma determinada e bastante específica interação
entre o organismo e ambientes diversos (GIANESI, 2005).
Assim, nota-se que diante da opressão feita pela sociedade e pelas instituições
repressoras aloja-se um mal-estar que, apenas pode ser tolerado através do que
Freud designou como medidas paliativas. Dentre as medidas paliativas existentes,
Freud (1996) considerou a denominação tóxicos como “o método mais grosseiro a
ser utilizado, embora esse seja o mais eficaz”, uma vez que, o uso de substâncias
tóxicas evitam o sofrimento humano influenciando o nosso corpo e alterando a
química de forma a nos tornar insensíveis à nossas desgraças (RIBEIRO, 2011).
Ainda nesse contexto, Cynara Teixeira Ribeiro (2011) citando Freud (1996)
afirma que:
O uso de drogas à dependência química, fez uma sutil
diferenciação entre o “emprego de veículos intoxicantes” e a
“intoxicação crônica”. Enquanto o primeiro é considerado um
método na luta pela felicidade e afastamento da desgraça “tão
altamente apreciado que tanto indivíduos como povos lhes
concederam lugar permanente na sua economia libidinal” (p.
86), o segundo é um consolo para “o homem que, em anos
posteriores, vê sua busca de felicidade resultar em nada” (p.92)”
(RIBEIRO, p. 92, 2011).
Quando um sujeito pode ser considerado como um toxicômano, segundo
Nogueira Filho (1999):
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[...] No âmbito psicanalítico, é apenas a partir da escuta a cada
sujeito singular que se torna possível concluir quando uma
determinada configuração de uso de drogas chega a constituir
uma ‘toxicomania’. Isso porque uma toxicomania não pode ser
definida somente pela frequência e tipo de droga que o sujeito
usa, mas sim pelo lugar que ela ocupa na subjetividade do
paciente” (NOGUEIRA FILHO, 1999).
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Nesse viés, a dependência química surge como fator de transformação radical
na vida dos usuários. Na maioria das vezes, o uso de drogas e entorpecentes ocorre
quando o indivíduo ainda é muito jovem, o que por sua vez ocasiona abandono de
suas famílias, seus estudos e, até mesmo, de sua profissão, tudo para adentrar ao
vício incontrolável.
As sensações boas oriundas do uso logo passam, sendo seguidas de um grande
vazio, depressão, perturbações, sensação de fracasso e a sensação de desconforto é
tamanha que os usuários são praticamente obrigados a consumirem mais, gerando
assim, o vício. Os usuários viciados podem desenvolver transtornos emocionais,
perda de peso e a depender da droga, o indivíduo perde até as noções de higiene e
tentam o suicídio. O uso constante de algumas substâncias podem causar
deterioração física e mental (DETONI, 2006).

Entre os fatores associados à personalidade que podem desencadear a
dependência química estão a instabilidade emocional acentuada, baixa alto-estima,
sentimentos crônicos de vazio e tédio, incapacidade de lidar com frustrações e
críticas, insegurança, medo de rejeição, necessidade de imitar ou de se exibir e
dificuldade de aceitar os aspectos imutáveis da realidade (DETONI, 2006).
Por sua vez, ao mudarmos um pouco o foco do individualismo para
observarmos os impactos em âmbito coletivo, é nítido que tais fatores ocasionam
insegurança a sociedade em geral. O indivíduo usuário crônico não possui controle
sobre o vício ou até mesmos sobre suas atitudes, como é o caso daqueles que se
tornam agressivos no meio familiar ou social. A visão social do assunto é que, para o
Estado, essa situação é geradora de gastos tanto na saúde pública quanto na
segurança pública.
Após embarcar no mundo das drogas o indivíduo entra em um círculo de
autodestruição. Sofre preconceito, humilhações, fome, medo, falta de moradia e
segurança, falta de lazer, alguns são obrigados a se prostituírem para o sustento do
vício, caracterizando um rebaixamento moral e emocional. Com a decadência da
pessoa a família é quem se envolve afetivamente também sofrendo junto. Nota-se
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que, para com o indivíduo há uma exclusão tanto da família quanto da sociedade
(DETONI, 2006).
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3 HISTORICIDADE DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS NO BRASIL
O papel do Estado é atuar como um agente vigoroso em prol da proteção e
bem-estar da população na qual, progressivamente o sustenta. Esta instituição
retribui tal sustentação através da concretização das garantias fundamentais
constitucionais para que o desenvolvimento da sociedade se concretize. Assim, um
dos mecanismos usados para prestações positivas é o de criação de políticas públicas
que têm definição compreendida para Neuza Guareschi (2004), como:
O conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos
direitos sociais, configurando um compromisso público que
visa a dar conta de determinada demanda, em diversas áreas;
expressa ainda, a transformação daquilo que é do âmbito
privado em ações coletivas no espaço público (GUARESCHI, et
al. 2004. p. 180).
Observa-se, então, que as políticas públicas são diretrizes de ação do poder
público que visam suprir anseios sociais principalmente de grupos marginalizados da
sociedade. A aplicação de política públicas resulta na ampliação e efetivação de
direitos de cidadania, para que esses grupos vulneráveis passem a ser reconhecidos
institucionalmente.
Quanto à política públicas, o Brasil em 1938 constituiu a primeira legislação no
que se refere à consolidação de ações de prevenção, tratamento e repressão na área
de drogas, o Decreto Lei nº 891. Nos seguintes anos, criaram-se diversos projetos
referentes a esse assunto, como:
(1976) Aprovada a Lei de 6368, de 21 de outubro de 1976, que
dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico
ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica.

(1980) Aprovado o Decreto nº 85.110, de 2 de Setembro de
1980, que Institui o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, bem como
normatiza o Conselho Nacional de Entorpecentes.
(1986) A Lei 7560, de 19 de dezembro de 1986, criou o Fundo
de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso,
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dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos
de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas
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(1993) Criada, no âmbito do Ministério da Justiça, pela Lei 8764,
de 20 de dezembro de 1993, a Secretaria Federal de
Entorpecentes, órgão de supervisão técnica no que tange às
atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao uso
indevido de produtos e substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, buscando dar
estrutura para organização do Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.
(1998) O Brasil dá início à discussão de uma nova política
nacional específica que articule os temas da redução da
demanda (ações referentes à prevenção do uso de drogas
lícitas e ilícitas que causem dependência, bem como aquelas
relacionadas ao tratamento, à recuperação, à redução de danos
e à reinserção social de usuários e dependentes) e da oferta de
drogas (atividades inerentes à repressão da produção não
autorizada, ao tráfico ilícito de drogas e ao controle de
substâncias precursoras da fabricação de drogas ilícitas e de
drogas lícitas, tais como o álcool e o cigarro). Foi depois da
realização da XX Assembleia Geral Especial das Nações Unidas,
na qual foram discutidos os princípios diretivos para a redução
da demanda de drogas, aderidos pelo Brasil, que as primeiras
medidas foram tomadas. O então Conselho Federal de
Entorpecentes (CONFEN) foi transformado no Conselho
Nacional Antidrogas (CONAD) e foi criada a Secretaria Nacional
Antidrogas (SENAD), diretamente vinculada à, então, Casa
Militar da Presidência da República (BRASIL, 2018).
Após esse período de 1938 à 1998 de criações de leis que dispunham sobre a
temática das drogas, coube ao órgão da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)
mobilizar os atores envolvidos à concretizarem uma reformulação da política de
drogas brasileira. Assim, por meio de Decreto Presidencial nº 4.345 de 2002, foi
instituída a Política Nacional Antidrogas (PNAD) no país. Além disso, o governo
sancionou a Lei nº 10.409 de 2002 que fazia uma série de modificações na antiga Lei
nº 6368/1976 (BRASIL, 2018).
No ano de 2004, foi efetuado o processo de reajuste de tal política pública
instituída no ano de 2002, desenvolvendo-se uma nova Política Nacional sobre
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Drogas (PNAD) e utilizando-se muito da antiga política, além de estabelecer novas
diretrizes e uma nova maneira de implantação (BRASIL, 2018).
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Em 2006 foi aprovada a Lei nº 11.343 que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Essa lei suplantava as legislações anteriores
de nº 6.368/1976 e 10.409/2002. Em seu art.1º descreve:
Art. 1º - Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define
crimes (BRASIL, 2006).
Além disso, o SISNAD apresenta em seu art. 3º e incisos à sua finalidade que é
de “articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a
prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e
dependentes de drogas a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito
de drogas.” (BRASIL, 2006).
Ademais, observa-se que, tal lei regulamenta-se pelo Decreto nº 5.912/2006 e
que este, por sua vez, em seu art. 2º apresenta os órgãos integrantes do SISNAD:
Art. 2o - Integram o SISNAD:
I - o Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, órgão normativo
e de deliberação coletiva do sistema, vinculado ao Ministério
da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 7.426, de 2010)
II - a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, na qualidade de
secretaria-executiva do colegiado;
III - o conjunto de órgãos e entidades públicos que exerçam
atividades de que tratam os incisos I e II do art. 1o:
a) do Poder Executivo federal;
b) dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, mediante
ajustes específicos; e
IV - as organizações, instituições ou entidades da sociedade
civil que atuam nas áreas da atenção à saúde e da assistência
social e atendam usuários ou dependentes de drogas e
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respectivos familiares, mediante ajustes específicos (BRASIL,
2006).
Tendo em vista a integração do CONAD e na qualidade de órgão superior do
SISNAD, no art. 4º do Decreto nº 5912/2006 é expresso o que lhe compete. Contudo,
em virtude da introdução de alterações pelo Decreto nº 7426/2010, regulamentouse as competências dos Órgãos do Poder Executivo no que se refere às ações de
redução da demanda de drogas (BRASIL, 2018).
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Dispõe sobre a transferência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas,
do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD e da gestão do Fundo
Nacional Antidrogas - FUNAD do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República para o Ministério da Justiça, bem como sobre remanejamento de cargos
para a Defensoria Pública da União (BRASIL, 2011).
4 A CAPACIDADE CIVIL DOS TOXICÔMANOS
De acordo com a legislação civil brasileira, no que diz respeito à capacidade das
pessoas naturais, “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” conforme
dispõe o artigo 1º do Código Civil de 2002. Tal capacidade pode ser definida como
capacidade de direito, sendo esta, uma “aptidão para adquirir e contrair deveres”. Há
a capacidade de fato, a qual “nem todas as pessoas possuem [...], pois trata da
aptidão para praticar, pessoalmente, por si só, os atos da vida civil” (QUEIROZ, p.99,
2016).
O Código Civil após a Lei nº 13.146 de 2015, em seu artigo 4º, enumera os
relativamente incapazes, dentre os quais, no inciso II, os ébrios habituais e os viciados
em tóxicos. Em virtude de lei, sujeitam-se a estas pessoas o dever de:
[...] Praticar os atos da vida civil devidamente assistidos por
terceira pessoa, isto é, o ato deverá ser praticado em conjunto
por ambos. Isso porque na incapacidade relativa, não se
despreza de todo a vontade do incapaz. Caso o relativamente
incapaz pratique atos na vida civil sozinho, esses atos são
passíveis de anulação (QUEIROZ, p.99, 2016).
Expõe-se assim, que os toxicômanos por serem relativamente incapazes em
razão da dependência química, podem praticar os atos da vida civil. É imposta a
necessidade de comprovação dessa incapacidade por estarem sujeitos ao
procedimento de interdição por meio de curatela, dispostos no Código Civil pelos
artigos 1.767, inciso III e 1.768 expressando em seu inciso IV, a promoção dos termos
pela própria pessoa. Em suma, o grupo dos toxicômanos com a mudança legislativa,
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pode praticar atos da vida civil, desde que sejam devidamente assistidos pela família
ou representante legal.
5 MODALIDADES DE INTERNAÇÃO E SUAS APLICAÇÕES LEGISLATIVAS
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5.1 Modalidades de internação às pessoas portadoras de transtornos mentais:
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
Inicialmente, no tocante à internação de paciente acometido de transtorno
mental, tal condição é regida pela Lei 10.216, de 6 de abril, de 2001, na qual prevê,
em seu artigo 6º, parágrafo único, três tipos de internação psiquiátrica – voluntária,
involuntária e compulsória - as quais deverão sempre serem avaliadas por médico.
Vejamos:
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os
seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça
(BRASIL, 2001).
Vale ressaltar que, a Organização Mundial da Saúde (OMS), classifica a
dependência química como um transtorno psiquiátrico, sendo considerada uma
doença crônica primária, isto é, progressiva, geradora de outras doenças conforme
citado pelo Ministério da Saúde (2019):
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a
dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso
indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é
um problema de saúde pública de ordem internacional que
preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais,
sociais, econômicos e políticos (BRASIL, 2019).
Acerca da Lei 10.216/2001, quanto à internação involuntária – a que se dá sem
o consentimento do paciente e a pedido de terceiro -, esta modalidade não possui
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necessidade de intervenção judicial ou do órgão do Ministério Público, sendo preciso
apenas à comunicação do estabelecimento hospitalar ao Ministério Público, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, como estabelecido no artigo 8º, §1º da referida lei.
Ademais, outro ponto valoroso, é a possibilidade de determinação do término
da internação involuntária por solicitação escrita do familiar ou do responsável legal
ou, quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento, de acordo
com o artigo 8º, § 2º do mesmo dispositivo legal.
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Destaca-se que, diferentemente da modalidade anterior, a internação
compulsória é determinada pela Justiça, visto à necessidade de intervenção estatal
em prol da saúde pública. Não há solicitação de familiar ou representante legal para
essa modalidade internação. Neste caso, tanto o Ministério Público quanto o setor
próprio da área de saúde pública podem formular ao Judiciário o pedido de
internação compulsória do paciente, segundo o artigo 9º da mesma lei. Diante disso,
exprime-se a fala da D. Juíza Dra. Sirlei Martins da Costa (2012):
O pedido de internação compulsória deve ser direcionado ao
Juiz da Vara de Família, pois o fundamento do pedido é o fato
de o usuário de substância entorpecente estar impossibilitado,
momentaneamente, de decidir acerca do próprio interesse, no
caso sua saúde. De qualquer forma, a medida, deferida em
caráter emergencial e temporária, deve preceder de
manifestação do Ministério Público e será sempre deferida no
intuito de proteger o interesse do usuário. O magistrado jamais
deve fixar o tempo da internação, pois caberá ao especialista
responsável pelo tratamento decidir sobre o término da
internação (§ 2º do Art. 8º) (COSTA, 2012).
Por sua vez, apesar da OMS reconhecer a dependência química como
transtorno psiquiátrico e a legislação acerca da internação de pacientes com
transtornos mentais ser guiada pela Lei nº 10.216/2001, o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas não aplica esta lei no que concerne ao tratamento de
usuários e de dependentes químicos.
5.2 Modalidade de internação involuntária aos usuários ou dependentes de
drogas: Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019
Diante de todas as intenções legislativas do Governo em relação às políticas
sobre drogas no país, apenas no ano de 2019 que, de forma mais incisiva, foi
regulamentado um mecanismo legislativo de maior repercussão social, a Lei nº
13.840. Publicada em 6 de junho de 2019, no Diário Oficial da União, esta lei foi
sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro permitindo a internação
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involuntária de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial,
além do acolhimento de usuários de drogas em comunidades terapêuticas e o uso
de bens apreendidos do tráfico (ALMEIDA, 2019).
À vista disso, torna-se necessário expor as definições de internação segundo a
nova lei. Sendo assim, em seu art. 23-A, §3º e incisos, afirma-se que:
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Art. 23-A. (...)
§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do dependente de drogas;
II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o
consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do
responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor
público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos
públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da
área de segurança pública, que constate a existência de
motivos que justifiquem a medida (BRASIL, 2019).
Ademais, no mesmo dispositivo, nos §§ 4º e 5º e seus incisos, a lei informa sobre
as medidas as quais se dará os tipos de internação, sendo que:
Art. 23-A. (...)
§ 4º A internação voluntária:
I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa
solicitante de que optou por este regime de tratamento;
II - seu término dar-se-á por determinação do médico
responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja
interromper o tratamento.

§ 5º A internação involuntária:
I - deve ser realizada após a formalização da decisão por
médico responsável;
II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga
utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
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impossibilidade de utilização de outras alternativas
terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;
III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término
determinado pelo médico responsável;
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IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer
tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento
(BRASIL, 2019).
No entanto, quando observados os dispositivos atentamente, vê-se que, a
possibilidade de internação involuntária é baseada em uma série de requisitos de
análise médica. Destarte, que a validade dessa modalidade de internação ocorrerá
quando comprovado que o usuário ou dependente químico não pode ser tratado de
nenhuma outra maneira através da rede de saúde; analisando o tipo de droga
consumida e; quando os recursos hospitalares forem insuficientes para o tratamento
de um paciente.
Na realidade, o caráter compulsório fornece às famílias e aos representantes
legais a possibilidade administrativa de internação diretamente no estabelecimento,
em se tratando do Sistema único de Saúde (SUS). Caso o dependente não possua
responsável legal, poderá o servidor público da área da saúde, assistência social ou
de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(SISNAD) requerer a internação. A internação do dependente químico terá, no
máximo, 90 (noventa) dias, sendo este o período de desintoxicação do uso de drogas.
Ressalta-se, a existência da possibilidade de requerimento, a qualquer momento,
pela família ou representante legal que seja interrompido o período de internação.
A internação, tanto voluntária como involuntária somente será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes à situação do dependente
químico, sendo que, as internações e altas deverão ser informadas aos órgãos
Ministério Público, Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, no máximo
de 72 (setenta e duas) horas pelo sistema informatizado único, segundo o artigo 23A, §§ 6º ao 8º da Lei nº 13.840/2019.
Ademais, ressalta-se, ainda, a vedação de internação tanto voluntária, como
involuntária nas comunidades terapêuticas acolhedoras, uma vez que, a maioria
dessas comunidades não são regulamentadas, segundo o § 9º, do artigo 23-A.
Contudo, a mesma lei não veda o acolhimento nessas comunidades, de acordo
com o artigo 26-A da mesma lei, visto que, diferentemente do acolhimento que
busca promover o desenvolvimento individual do dependente, a internação requer
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regulamentação técnica tendo em vista a aplicação de mecanismos de tratamento
da dependência química.
Outrossim, observa-se que o dispositivo normativo, em seu artigo 23-B, dispõe
sobre a avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial na qual
o usuário ou dependente de drogas será submetido, estabelecendo um plano
individual de atendimento (PIA) elaborado no prazo de 30 (trinta) dias da data de
ingresso, que funcionará como o primeiro projeto terapêutico para atendimento,
sendo atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Esse plano deverá
contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais possuem o dever
de contribuir com o processo de tratamento. No caso de crianças e adolescentes, os
familiares ou responsáveis serão passíveis de responsabilização civil, administrativa e
criminal, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
6 DIREITOS FUNDAMENTAIS: ANÁLISE DO DIREITO A VIDA E DO DIREITO A
LIBERDADE
O tema em questão levanta forte debate na atualidade em que, de um lado
defende-se o direito à liberdade do indivíduo e, do outro, defende-se a necessidade
de intervenção estatal para garantir o direito à vida deste mesmo indivíduo.

Não obstante, o ser humano possui direitos e deveres, tais quais garantem ou
deveriam garantir o mínimo existencial, que corresponde a uma vida digna, com
acesso a saúde, alimentação e educação, cabendo ao estado proteger e garantir estes
direitos. Ou seja, aquele que não tiver condições deverá ser auxiliado pelo estado e
pela sociedade.
6.1 ANALISE DIREITO À LIBERDADE
O direito à liberdade, previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, II, aduz
que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei” - lei no sentido formal. Diante disso, observa-se que, a aplicabilidade
da Lei 13.840/2019, na qual dispõe sobre a compulsoriedade de internação não
concretiza ato de inconstitucionalidade, devendo ser interpretada em strito sensu.
Para Kant (2002), o conceito de liberdade é, basicamente, compreendido como
autonomia, isto é, a capacidade de controlar a própria vida e fazer escolhas a partir
da razão. Contudo, sendo as escolhas desejos ou necessidades, poderão estar sendo
determinadas por condicionantes ou fatores biológicos, externos os quais não há
controle. Assim, o ser humano durante sua vida cria e determina leis pessoais
(legislações morais) as quais servem como parâmetro para viver supostamente com
dignidade. Nesse sentido, é necessário observar os conceitos de autonomia e
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heteronomia. Na autonomia age-se de acordo com as regras pré-determinadas pelo
próprio indivíduo, conquanto, na heteronomia, age-se de acordo com regras as quais
fatores externos determinam (KANT, 2002).
No caso dos toxicômanos, evidencia-se o predomínio da heteronomia visto
que, o indivíduo vive conforme as regras que as substâncias psicoativas definem para
o seu cotidiano. O usuário vive para o consumo descontrolado destas substâncias,
colocando o uso como prioridade frente à alimentação, a higiene e a saúde.
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Conforme veremos, o conflito gerado entre dois direitos fundamentais ante a
internação compulsória prevista na Lei 13.840/2019, vê-se necessária a análise do
direito fundamental à liberdade como direito relativo, ou seja, passível de
cerceamento.
6.2 ANALISE DIREITO À VIDA
Destarte, observa-se o direito à vida como sendo o direito mais importante do
nosso ordenamento jurídico, pois dele decorrem outros direitos fundamentais. Desse
modo, torna-se necessário analisar tal direito a partir do ponto de vista do metaprincípio da dignidade da pessoa humana. Isto porque, no caso dos dependentes
químicos, a dignidade deste indivíduo é abalada e, na maioria das vezes, lhe é
subtraída, assim como a vida.
Nos casos mais graves, estes indivíduos vivem em situação de rua, na qual
passam fome e em alguns casos até mesmo se prostituem para sustentar o vício,
ocasionando grande incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Diante
desses fatos, afirma-se a importância da análise de ambos direitos fundamentais
quanto aos toxicômanos, haja vista torna-se necessário avaliar a aplicação da referida
lei em relação a ambos os direitos.
6.3 REFLEXÕES SOBRE O CONFLITO ENTRE O DIREITO À VIDA E O DIREITO A
LIBERDADE
De fato, existe o conflito, porém para boa parte dos doutrinadores os direitos
fundamentais seriam dotados de algumas características comuns, quais sejam, a
relatividade, a imprescritibilidade, a inalienabilidade, a irrenunciabilidade, a
inviolabilidade, a universalidade, a diferença entre direitos e garantias, a efetividade,
a interdependência, a complementariedade, a historicidade e a aplicabilidade.
Então, se levarmos em conta que os direitos fundamentais apresentam tais
características, não há que se falar em direito fundamental absoluto, mas sim relativo.
Sendo assim, é necessário que tal conflito seja resolvido através do uso da teoria da
ponderação de valores ou ponderação de interesses, ou seja, é necessário pesar os
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valores envolvidos e assim estabelecer o direito que deverá prevalecer no caso. No
caso da internação compulsória, observados estes valores, pode se dizer que existe
vida sem liberdade, todavia não há liberdade sem vida.
Assim sendo, o direito à liberdade em questão é relativo se pesado com o
direito à vida, também é necessário observar a efetividade do direito conforme
supracitado, pois não há como o direito à liberdade ser efetivo se não houver vida,
ou nesse mesmo sentido, observar a interdependência ou complementariedade de
ambos direitos, ou seja, tais direitos não poderiam ser interpretados isoladamente, e
sim integrados.
Portanto, para que o indivíduo de fato goze do seu direito à liberdade é
necessário poder usufruir do mínimo existencial e de dignidade humana, que no caso
dos dependentes químicos já fora perdida, sendo assim, é necessária intervenção
para restabelecer a capacidade de discernimento deste indivíduo.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo buscou proporcionar o debate sobre a temática da internação
compulsória, tema este tão polêmico no ordenamento jurídico pátrio e seu conflito
entre dois direitos fundamentais, o direito à liberdade e o direito à vida. Importante
ressaltar a diferença entre Direitos Humanos e Direitos fundamentais, comumente
utilizados erroneamente como sinônimos, sendo que o primeiro abrange ou visa
direitos universais (internacionais) e o segundo possui uma perspectiva individualista,
focado nos direitos de cada indivíduo perante o Estado, que de fato é o que nos
interessa neste artigo.
O presente trabalho destacou a Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019 que, de
forma mais incisiva, regulamentou um mecanismo legislativo de maior repercussão
social, permitindo a internação involuntária de dependentes químicos sem a
necessidade de autorização judicial, além do acolhimento de usuários de drogas em
comunidades terapêuticas como medida política de saúde pública, indo de conflito
direto com o direito fundamental à liberdade.
Para boa parte dos doutrinadores os direitos fundamentais seriam dotados de
algumas características comuns, quais sejam, a relatividade, a imprescritibilidade, a
inalienabilidade, a irrenunciabilidade, a inviolabilidade, a universalidade, a diferença
entre direitos e garantias, a efetividade, a interdependência, a complementariedade,
a historicidade e a aplicabilidade.
Sendo assim, é necessário que tal conflito seja resolvido através do uso da teoria
da ponderação de valores ou ponderação de interesses, ou seja, é necessário pesar
os valores envolvidos e assim estabelecer o direito que deverá prevalecer. No caso
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da internação compulsória, observados estes valores, pode se dizer que existe vida
sem liberdade, todavia não há liberdade sem vida.
Portanto, analisando a Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, observando a
historicidade das políticas públicas sobre drogas e utilizando da teoria da
ponderação para resolução do conflito, resta evidente que tal lei não fere ou viola
direitos humanos e fundamentais, observa-se também que a mesma não atinge a
dignidade humana dos dependentes, muito pelo contrário, tal norma busca resgatar
tal dignidade perdida pelo uso crônico de drogas.
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Não obstante, fica claro que os dependentes químicos crônicos não possuem
mais condições normais de tratamento e recuperação, sendo necessária intervenção
seja familiar ou estatal, pois os mesmos não possuem discernimento da realidade,
muitas vezes tornando-se agressivos para consigo mesmos e terceiros.
Visto que apreensões, prisões e condenações não são as únicas formas de
combate ao uso de drogas, torna-se evidente à necessidade de políticas públicas
objetivando a reinserção social em relação ao apoio ao usuário e às suas famílias.
Outras ações devem coexistir como agentes atuantes nesse processo de combate,
como a inclusão da educação e informação para crianças e adolescentes, além de
investimento em saúde para o tratamento desses grupos vulneráveis. Dessa forma,
parafraseando (BRASIL, et al, 2016) haverá a construção de um ser humano com um
mínimo de capacidade de ação no meio social à sua volta.
A Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, busca de forma incisiva, suprir o que as
normas jurídicas antecessoras não foram capazes, visualizando o tema como uma
política de saúde pública necessária. Ressalta-se que a própria OMS (Organização
Mundial da Saúde) classifica a dependência química como doença mental e
progressiva, ocasionando outras doenças e, classificando o uso dessas substâncias
como problema de saúde pública de ordem internacional.
Ao longo da elaboração deste trabalho, foi possível observar que
historicamente as normas jurídicas pátrias que já versaram sobre o tema, não foram
de fato efetivas. Com o passar dos anos sempre foram surgindo alterações
necessárias nestas normas, visando ampliar a capacidade de intervenção estatal.
Observando atentamente nota-se, que embora a intenção da nova lei seja positiva,
ainda restam pontos a serem analisados e repercutidos, como por exemplo, como
funcionarão as medidas assistenciais pós-tratamento do dependente e como se dará
a reinserção deste indivíduo na sociedade.
Por fim, ao longo deste trabalho analisou-se a real necessidade da privação da
liberdade de ir e vir dos dependentes químicos, ainda que compulsoriamente,
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acompanhada por prescrição médica, para fins de proporcionar a recuperação deste
indivíduo e sua reinserção social.
Portanto, a internação compulsória é conveniente, a qual busca restabelecer a
dignidade humana e os direitos fundamentais dos dependentes químicos crônicos.
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O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO E AS
NORMAS ATINENTES AO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO
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Segundo é assente no âmbito do concurso público, o edital do certame faz lei
entre a Administração Pública e o candidato, vinculando-os ao texto do ato infralegal.
Essa ideia tem pertinência na medida em que é preciso haver previsibilidade entre as
condutas de ambas as partes no contexto do certame.
Ocorre, todavia, que tem se tornado comum uma verdadeira extrapolação dos
termos do edital, fixando obrigações contrárias às disposições normativas que
regerão a carreira do futuro servidor público, ora candidato.
A título de exemplo, é possível citar caso em que a lei disciplinadora do regime
jurídico do servidor público prevê uma carga horária superior àquela estipulada no
edital do certame. Isso ocorre com frequência por eventual lapso administrativo ou
mesmo desídia da autoridade administrativa que fez constar no edital do concurso
público uma carga horária contrária aos termos da lei em sentido estrito.
Outra situação seria a exclusão no edital do certame de requisito legal para o
ato de posse no processo de provimento do cargo público. Ausente a informação no
edital de que seria exigido – por lei – possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
para ser empossado no cargo público – ou mesmo a informação expressa da sua
desnecessidade – poderia se considerar a manifestação editalícia (infralegal) em
detrimento da lei de regência da carreira do servidor público (legal)?
A par disso, aqui não se defende a desvinculação desmedida da Administração
Pública quanto às suas manifestações no edital do certame. Não se trata disso. É
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certo que as normas do edital devem ser cumpridas, pois vinculam a Administração
Pública e o candidato.
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Ocorre que essa vinculação ao instrumento convocatório não pode justificar
atos absurdos que conflitem diretamente com as normas jurídicas de natureza legal,
até mesmo pelo critério da hierarquia que é basilar no ordenamento jurídico. Uma
norma superior como a lei está posicionada hierarquicamente acima do edital, o qual
se trata de ato infralegal.
A esse respeito vale citar a preocupação de Norberto Bobbio com a resolução
do conflito de normas jurídicas pelo critério da hierarquia:
O critério cronológico serve quando duas normas
incompatíveis são sucessivas; o critério hierárquico serve
quando duas normas incompatíveis estão em nível diverso;
o critério de especialidade serve no choque de uma norma
geral com uma norma especial.47 (grifou-se)
Justamente por essa realidade que a Lei Estadual nº 7.858/2016 estabeleceu
normas gerais para a realização de concurso público pela Administração Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do Estado de Alagoas, onde se previu o seguinte:
Art. 6º O edital é vinculante da administração pública e de
cumprimento obrigatório, devendo ser redigido de forma clara
e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de
seu conteúdo pelo pretendente ao cargo ou cargos oferecidos.
[...]
§ 16. É nulo e de nenhum efeito dispositivo do edital que
contrarie a legislação aplicável aos servidores da carreira
para a qual o concurso está sendo realizado. (grifou-se)48
Assim, cai por terra a alegação de muitos candidatos de concursos públicos
no sentido de que previsões editalícias contrárias ao texto da lei de regência da
carreira teriam aplicabilidade.
Quanto ao ponto, a doutrina é bastante clara:

47 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Editora UNB, 1999, p. 97.
48
BRASIL.
Gabinete
Civil.
Lei
Estadual
nº
7.858/2016.
Disponível
<http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao/>. Acesso em 29 dez 2020.

em:
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"(...) Além do decreto regulamentar, o poder normativo da
Administração ainda se expressa por meio de resoluções,
portarias, deliberações, instruções, editadas por autoridades
que não o Chefe do Executivo. Note-se que o artigo 87,
parágrafo único, inciso II, outorga aos Ministros de Estado
competência para 'expedir instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos'. Há, ainda, os regimentos, pelos quais
os órgãos colegiados estabelecem normas sobre o seu
funcionamento interno. Todos esses atos estabelecem normas
que têm alcance limitado ao âmbito de atuação do órgão
expedidor. Não têm o mesmo alcance nem a mesma natureza
que os regulamentos baixados pelo Chefe do Executivo. Em
todas essas hipóteses, o ato normativo não pode contrariar
a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições,
penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput,
da Constituição)" (grifou-se)49
Frente a essas considerações, conclui-se que não há qualquer direito
resultante de cláusula editalícia nula de pleno direito, notadamente porque o critério
da hierarquia de normas no sistema jurídico não permite a aplicação de edital em
detrimento da lei em sentido estrito.
É importante, todavia, que a Administração Pública esteja atenta ao seu dever
de exercer a autotutela de modo tempestivo e, assim, não desperte nos servidores
públicos – anteriormente candidatos – justas expectativas de um comportamento
previsto em edital, mesmo que conflitante com dispositivos legais.
Evitar-se-á, desse modo, que o princípio da segurança jurídica seja invocado
como argumento para a manutenção de situações de fato absolutamente contrárias
aos limites legais, apenas porque previstas em edital e decorrido determinado lapso
temporal sem que tenha havido exercício da autotutela pela Administração Pública.

49 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág.
160
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RESUMO: A pandemia do COVID-19 atingiu seu pique elevado no mês de março no
Brasil, levando assim a OMS (Organização Mundial da Saúde) e as autoridades
adotarem medidas para a contenção do vírus, sendo umas destas o isolamento social,
restringindo assim a rotina trabalhista. O objetivo desse trabalho é apresentar os
efeitos da pandemia de COVID-19 na vida dos trabalhadores no Brasil,
demonstrando as alterações ocorridas na lei e adequações impostas. Observa-se que
o Covid-19 trouxeram muitos impactos e questionamentos, principalmente no
relacionado ao vínculo empregatício, tanto para o empregado de que teve que
mudar toda a sua rotina de trabalho, ou mesmo como ocorreu com muitos que
perderam os seus trabalhos, como também acometeu negativamente o empregador
que acabou tendo muitos prejuízos, principalmente financeiros. Assim sendo este
trabalho apresentará informações que serão importantes para o campo de Direito
trabalhista. A metodologia utilizada é baseada na pesquisa bibliográfica, utilizando
do método hipotético – dedutivo. Conclui-se que a pandemia do COVID-19
trouxeram grandes mudanças a nível nacional e mundial, sendo um tema recente
que ainda está em constante estudo, a classe trabalhadora aos poucos se adequam
a nova realidade e cada vez vão aderindo ao estilo de trabalho law-off, que permite
a realização do trabalho sem a deslocação do trabalhador a sede da empresa . Assim
sendo deixa-se a pesquisa atual como instrumento de utilização para novas
pesquisas.

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Covid-19; Teletrabalho; Lay-Off; Contratos de
trabalho.
ABSTRACT: The pandemic of COVID-19 reached its peak in March in Brazil, thus
leading WHO (World Health Organization) and the authorities to adopt measures to
contain the virus, one of which is social isolation, thus restricting the work routine.
The objective of this work is to present the effects of the COVID-19 pandemic on the
lives of workers in Brazil, demonstrating the changes in the law and the adjustments
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made. It is observed that Covid-19 brought many impacts and questions, mainly in
relation to the employment relationship, both for the employee who had to change
his entire work routine, or even as it happened with many who lost their jobs, such
as it also negatively affected the employer who ended up having a lot of losses,
mainly financial. Therefore, this work will present information that will be important
for the composition of labor law. The methodology used is based on bibliographic
research, using the hypothetical - deductive method. It is concluded that the COVID19 pandemic brought great changes at national and world level, being a recent theme
that is still under constant study, the working class to few are adapted to reality and
increasingly adhere to the law-off style of work, which allows work to be carried out
without the worker traveling to the company's headquarters. Thus, current research
is used as a tool for new research.
KEYWORKS: Pandemic; Covid-19; Teleworking; Lay-Off; Employment contracts.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DIFERENÇAS ENTRE EPIDEMIA E PANDEMIA. 2.1
Conceito de epidemia e pandemia. 2.2 A pandemia do corona virus. 3. AS
ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS DE TRABALHO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE
COVID-19. 3.1 Medidas provisórias. 3.2 Home office.3.3 Lay Off. 4. A ANÁLISE DAS
DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS RELACIONADAS Á PANDEMIA DO COVID- 19.
5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo busca elucidar os efeitos da pandemia do Covid-19 nas
relações de trabalho, apresentando a influência do Direito na vida do trabalhador.
Sendo este um tema recente que causa grandes questionamentos e inseguranças
diante da atual situação.
A contaminação do COVID-19 se dá pelo contato próximo entre as pessoas
infectadas, bem como por meio do contato com superfícies contaminadas, desde
março de 2020, faz-se necessário o isolamento social praticado pela sociedade
brasileira como meio de tentar diminuir a propagação do vírus.
Tal circunstância levou a classe trabalhadora e demais organizações
empresariais a, obrigatoriamente, alterar toda a sua rotina, especificamente, a partir
do dia 11 de março de 2020, oportunidade em que a OMS (Organização Mundial da
Saúde) declarou a nova doença causada pelo novo Corona Vírus como uma
pandemia. Por essa razão, foi necessário a realização dos estudos e trabalhos, de
forma remota, por meio do home office, uma das formas do teletrabalho, haja vista
a realização de tarefas profissionais fora das dependências do local de trabalho.
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Diante desse cenário, pretende-se, por meio de técnica bibliográfica, entender
quais são os efeitos da pandemia para a classe trabalhadora, como estes poderão ser
amenizados e como o home office tem sido regulamentado e tratado nas demandas
judiciais trabalhistas.
Para tanto, se faz necessário entender regulamentação extraordinária que
sobreveio ao ordenamento jurídico brasileiro durante essa pandemia, compreender
o significado de epidemia e pandemia, seus efeitos para os contratos de trabalho
vigentes.

Desse modo, o trabalho encontra-se estruturado em três capítulos, sendo eles
a diferença entre epidemia e pandemia, as alterações dos contratos de trabalhos em
tempos de pandemia de COVID-19 e a análise das demandas judiciais trabalhistas
relacionadas a pandemia do COVID-19.
2. DIFERENÇAS ENTRE EPIDEMIA E PANDEMIA
Ainda que as definições possam apontar que existam conclusões especificas
que remetem aos eventos relacionados as declarações de pandemia ou epidemia,
essa diferenciação é constantemente mais complexa até para os epidemiologistas,
pelo fato de algumas doenças se tornarem majoritariamente ou letais com o passar
do tempo, enquanto outras não são tão letais, fazendo com que as autoridades e
epidemiologistas refaçam os seus cálculos e através disso refaçam também as suas
classificações.
É necessário ter muito cuidado quando for classificar uma doença como
pandemia ou epidemia, uma vez que essa identificação determinará quais serão as
soluções que serão dadas para que ocorra a contenção da doença.
2.1 Conceito de epidemia e pandemia
A epidemia tem a sua especificidade relacionada a sua manifestação que
ocorre de forma única e coletiva, atingindo grupos de indivíduos de um determinado
tempo e local que acaba alterando o “modo de vida dessas pessoas”, como as
doenças do HIV, Dengue e Febre Amarela.
As epidemias sempre ocorreram durante toda a História da humanidade, mas
intensificando principalmente nos períodos marcados pelas crises sociais, como
ocorreu por causa da produção capitalista na Idade Média e na Antiguidade.
Tradicionalmente foram classificadas como doenças endêmicas
aquelas que apresentavam suas características epidemiológicas
a variação espacial, isto é uma distribuição espacial peculiar
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associada a determinados processos sociais ou ambientais
específicos. Do mesmo modo eram classificadas como
epidêmicas as doenças que apresentavam concentração de
casos em períodos determinados, sugerindo mudanças mais ou
menos abruptas na estrutura epidemiológica (BARATA, 2000,
p.334).
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Por se tratar de uma doença que acomete um determinado local, seja ele uma
cidade, estado ou país suas ações deverão ser efetivadas rapidamente com objetivo
de evitar um alastramento maior para que não virar um surto e acabe atingindo
outros espaços.
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) é considerado
pandemia quando ocorre no mundo a disseminação de uma nova doença, que
começa afetando uma determinada região e dissemina pelos diferentes continentes,
afetando grande parte da população através da transmissão que ocorre de pessoa
para pessoa.
Sua contaminação depende do convívio, do movimento e dos rastros que
foram dispostos em artefatos, superfícies, como também através das micropartículas
que se incidem ao falar.

Toda pandemia coloca em risco os limites de todas as esferas globais, sendo
necessário fechar as fronteiras, um monitoramento rigoroso da entrada e saída de
cada país, o perigo da contaminação e seu alastramento preocupam todas as nações
vizinhas.
2.2 A pandemia do corona vírus
A COVID-19 (CO e VI de coronavírus, D de doença e 19 quando surgiram os
primeiros casos dessa pandemia) é uma infecção que é provocada pelo novo
Coronavírus (SARS-COV2), seus principais sintomas estão relacionados aos
problemas respiratórios, febre, tosse e dificuldade para respirar quando é
considerado um estado mais grave da doença.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foi notificado a
Organização Mundial de Saúde (OMS), um grupo de pessoas
internadas com pneumonia de causa desconhecida na cidade
de Wuhan, província de Hubei China. Após análise dos exames,
um novo betacoronavírus, foi descoberto através do uso de
sequenciamento genético, por meio das atmosferas de células
epiteliais das vias aéreas do paciente, que foram usadas para
isolar um novo Corona vírus, denominado SARS- COVID
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causador da doença Covid- 19. Estudos apontaram que ele é
75% a 80% idêntico ao SARS-COV (OLIVEIRA et al, 2020, p.02).
A contaminação da COVID 19 ocorre através do contato com pessoas
infectadas, através das tosses e espirros, contato com objetos ou superfícies que
estão contaminadas e após o contato é levado a mão no rosto (boca, nariz ou olho),
por ser considerado uma pandemia o Corona vírus tem deixado toda a humanidade
em alerta, desafiando todos os trabalhadores da área da saúde, autoridades
sanitárias e toda a sociedade.

A COVID 19 não apresenta um alto nível de letalidade como foi visto em
relação a outras pandemias, porém a rapidez do seu contágio se torna preocupante,
como também a forma que está impactando toda a sociedade, tendo em vista que
essa doença se alastrou rapidamente pelos cinco continentes, ocasionando um alto
índice de mortes.
O novo Corona Vírus se espalhou rapidamente pelo cinco
continentes, deixando um rastro de caos, morte e pânico. Pela
terra tupiniquins, foi confirmado o primeiro caso no dia 26 de
fevereiro de 2020, no estado de São Paulo o infectado era um
homem de 61 anos que viajou para Itália entre os dias 9 e 21
de fevereiro (CRUZ et al, 2020, p.3).
A Organização mundial da saúde declarou no dia 11 de março de 2020 como
pandemia a nova doença causada pelo Corona vírus, a partir daí como consequência
do desconhecimento das situações ocasionadas pela pandemia, como os métodos
de prevenção, vacinas, formas de contágio, o tratamento e a cura, se fez necessário
a adoção de novas atitudes, como as medidas políticas de isolamento social,
considerando o funcionamento apenas daquelas atividades consideradas como
essências para a manutenção da sociedade, como por exemplo supermercados,
padarias, hospitais, entre outros.
O distanciamento social da população foi necessário para evitar
aglomerações, através das informações da pandemia do COVID-19, ocorrendo então
uma vigilância maior de forma a reduzir os impactos da pandemia, como a
transmissão de pessoa para pessoa, obtendo uma maior segurança para aquelas
pessoas considerada nos grupos de risco (idosos, diabéticos, asmáticos e portadores
de outras doenças consideradas crônicas) que acabariam gerando medos na
sociedade, acarretando problemas principalmente na saúde mental.
São considerados em situações relacionados de pandemia duas ações
importantes para uma diminuição de contaminação das pessoas com o vírus, porém
há uma diferença entre eles que é o isolamento e a quarentena.
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O isolamento social é uma atitude que ocorre na separação das pessoas que
já estão doentes por causa da contaminação ou algum objeto, a fim de impedir que
a propagação ou a contaminação do vírus se propague, enquanto a quarentena está
relacionada com as limitações de atividades ou distanciamento das pessoas que
suspeitam que estejam doentes por já estarem contaminadas ou isolar-se de objetos
contaminados, objetivando a provável propagação ou contaminação do vírus.
3. AS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS DE TRABALHO EM TEMPOS DE
PANDEMIA DE COVID-19
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Devido a pandemia de Covid-19, se fez necessário a adoção de algumas
atitudes por parte do governo e de algumas instituições privadas, como redução da
jornada e do salário, suspensão do contrato de trabalho, benefício emergencial para
os informais, antecipação de férias que tiveram que ser oportunizadas através do seu
caráter emergencial.
Essas ações tem por objetivo ajudar as empresas a manterem o vínculo
empregatício formal, como também os trabalhadores informais, de forma que estes
consigam sustentar a sua renda provavelmente durante três a quatro meses.
Com o COVID-19 fica evidente que o vírus prejudica toda a reestruturação
produtiva, fragilizando todos as estruturas trabalhistas, trazendo grandes reflexos
econômicos e sociais em todo o mundo, com inúmeros impactos nas relações
judiciais referente aos contratos trabalhistas, por essa razão é importante as
negociações e se for necessário as modificações para que então possa preservar o
contrato, dificultando a extinção consensual.
3.1 Medidas provisórias
O aumento do desemprego foi uma das maiores consequências do Corona
vírus no âmbito trabalhista, devido a diminuição das atividades nas empresas/
instituições e para minimizar esses impactos, foi necessário a elaboração de algumas
medidas provisórias, como a MP 927 e a MP 936.
A MP 936 tem por objetivo manter o emprego e a renda, através da
inconstitucionalidade garantindo o salário de acordo com a jornada de trabalho,
como também a diminuição das horas trabalhadas ou mesmo a interrupção do
contrato trabalhista.
Após o início da redução da jornada de trabalho e de salário ou
da suspensão do contrato de trabalho, haverá o pagamento do
Benefício Emergencial da Preservação do emprego e da renda
aos empregados custeando com recursos da União para
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complementar a remuneração conforme a MP trabalhista
(Brasil, 2020 apud QUEIROZ, 2020, p.233).
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Porém a irredutibilidade do salário deve acontecer de acordo com o princípio
da inalterabilidade contratual, devendo ser aplicada de acordo com os prazos para a
redução ou suspensão de 90 a 60 dias, podendo ser ampliado por causa da COVID19, de acordo com o artigo 7° a redução do salário deverá ser de acordo com a
jornada de trabalho.
A medida 927 do dia 22-03-2020, aborda para as medidas trabalhistas
referentes as alternativas de trabalho, como a manutenção do FGTS, direito as férias
individuais e coletivas, antecipar os feriados que não são de caráter estaduais,
federais e nem religiosos.
Assim para caracterização da responsabilização civil objetiva,
basta demonstrar a existência de nexo (atividade de risco
acentuado) e de dano (contaminação) para que o empregador
tenha que cumprir as seguintes obrigações trabalhista:
estabilidade do empregado por período de 12 meses (ou seja,
não poderá demiti-lo sem justa causa); determinação de
manutenção de FGTS durante o período de afastamento; e
manutenção de todas as vantagens quando do retorno do
profissional ao trabalho (SOUSA & URZÊDA, 2020, p.10).
Sendo assim a MP 927 abordou diversas medidas a fim de promover formas
de encarar a crise econômica sem prejudicar a empresa, de forma a resguardar todos
os direitos dos funcionários.
As diretrizes sobre a publicação na Medida Provisória, encontra-se no artigo
62 da Constituição Federal. Ela é uma ferramenta que deverá ser utilizada pelo
presidente da República, quando ocorrer casos considerados de urgência para o país,
como ocorreu com a Pandemia do Covid-19. Uma vez que essa deverá produzir
resultado imediato, valendo ao mesmo tempo em que cursa no Congresso, porém é
necessário a aprovação do senado e da Câmara para que a mesma vire lei.

Os Constituintes, em 1988, conferiram ao Presidente da
República o poder de decreto. O estatuto da Medida Provisória
(MP) substituiu o Decreto-Lei (DL) do período constitucional
instituído pelo regime militar, atribuindo ao executivo federal
um instrumento legislativo capaz de alterar o status quo no
momento de sua edição. Apesar de indicar uma continuidade
institucional, a MP apresenta um grau de delegação muito
menor do que o decreto presidencial do regime anterior. Isso
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em virtude da necessária manifestação do Congresso para a
conversão final da MP em lei e da perda de vigência da MP pela
ausência de manifestação dos parlamentares em decorrência
do esgotamento de seu prazo constitucional. Além disso, em
princípio, a edição de MP ocorreria apenas em caráter
emergencial (casos de relevância e urgência), sendo também
limitada quanto ao escopo normativo. Entretanto, as
constantes reedições de MPs, que se seguiram à promulgação
da Constituição de 1988, sem o pronunciamento formal do
legislativo e sem a perda de seus efeitos, quando decorrido o
prazo de sua vigência, indicaram uma continuidade incidental
das prerrogativas presidenciais do regime militar. Um processo
que foi modificado pelo Congresso Nacional, em 2001,
ampliando e explicitando as restrições à edição de MP pelo
executivo na Emenda Constitucional (EC) 32 de 20013 (RICC et
al, 2012, P. 256)
O prazo de constância dessa ação tem a validez de 60 dias, a Medida Provisória
poderá ser prorrogada pelo mesmo tempo, se a mesma não for aprovada durante
os 45 dias, esses que serão contados desde o início da sua promulgação e ocorrerá
o trancamento da pauta de votações no legislativo, até que ocorra a votação ou
então termine sua validação.
Se o Senado ou a Câmara desaprovar a MP ou se a mesma perder a vigência,
os parlamentares deverão emitir um decreto legislativo, com o objetivo de regularizar
as normas jurídicas que foram concebidas durante sua constância.
Sendo assim a desregulamentação encontra- se relacionado as retiradas das
regras que regem as leis de trabalho, através da sua contratação, das rescisões
contratuais de trabalhos, como também na revogação dos princípios que protegem
o empregado, para que ocorra um tipo de flexibilização com o intuito da diminuição
da rigidez das leis trabalhistas, que estão validados em um contrato trabalhista.
Nos países desenvolvidos, especialmente da Europa Ocidental,
a desregulamentação do mercado e das relações de trabalho
está associada ao surgimento de formas atípicas de emprego,
consideradas como subpadrão, tais como o emprego eventual,
temporário e de tempo parcial em que assalariamento situa- se
a margem do aparato jurídico estabelecido, caracterizado- se
mais como subemprego do que como emprego regular
(ANDRADE et al, 1993, p.8)

99

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Para que ocorra a desregulamentação, deverá existir um acordo entre o
trabalhador e o empregador, através do contrato de trabalho, no qual a vontade
entre os sujeitos que deverá fundamentar as regras que deverão ser estabelecidas
nas relações de trabalho, no qual as regras coletivas não se determinarão ao direito
individual, sendo assim o Estado não poderá interferir no âmbito trabalhista,
considerando que não haverá leis que regem as demandas trabalhistas.
O processo de desregulamentação do trabalho ora em curso
representa um processo de desagregação dessa proteção
social que se expressa nas relações, nos processos e na
organização do trabalho. Concretiza-se, pois, não só pelas
modificações nas ações normativas, legais e jurídicas, mas pelas
imposições de uma lógica mercantil e produtivista que
desvaloriza o trabalho, pela via de intensificação do uso da
força de trabalho, pela captura de sua subjetividade e pela
ameaça frequente do desemprego e da desproteção social.
Neste sentido, as relações de trabalho que embora se
encontrem num campo normativo, mas que revela insegurança
e ameaça ao trabalhador também traduz, a nosso ver, esta nova
conformação de desregulamentação (CARDOSO et al, 2017,
p.4).

A desregulamentação trabalhista é vista como uma transformação na esfera
trabalhista, principalmente relacionada com as condições do trabalhador que é
amparada pela desregulamentação e também pelas novas regras organizacionais
que são asseguradas pela ação estatal, fundamentada na utopia liberal dos
embasamentos sociais.
Medida provisória 927 de 22.03.2020, aponta para as medidas trabalhistas
durante a pandemia do novo Corona vírus, trazendo alternativas trabalhistas, como
o teletrabalho (arts 4 e 5), no qual o trabalhador poderá mudar seu modelo de
trabalho presencial para o teletrabalho.
Sendo assim a empresa poderá conceder equipamentos para a realização do
trabalho, pagando pelos serviços de infraestrutura ou deverá ficar sob a
responsabilidade do funcionário.
A medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, aponta sobre as medidas
trabalhistas que estão relacionadas com a preservação do emprego, do salário,
contrato de trabalho e jornada de trabalho. O artigo 7º aborda sobre a redução
proporcional da jornada de trabalho, ocorrendo a preservação do salário
referente a hora trabalhada, o acordo deverá ser entre o funcionário e
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empregador, com antecedência de no mínimo 2 dias corridos, como também
poderá entrar de acordo em relação da suspensão temporária do contrato de
trabalho, pelo prazo de sessenta dias.
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Em consequência da diminuição da jornada de trabalho ou interrupção
temporária do contrato de trabalho houve a medida provisória do benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da renda, que deverão ser avisados
pelos empregadores para o sindicato laboral durante dez dias corridos,
contados a partir da data que houve o acordo Medida provisória 927 de
22.03.2020, aponta para as medidas trabalhistas durante a pandemia do novo Corona
vírus, trazendo alternativas trabalhistas, como o teletrabalho (arts 4 e 5), no qual o
trabalhador poderá mudar seu modelo de trabalho presencial para o teletrabalho.
Sendo assim a empresa poderá conceder equipamentos para a realização do
trabalho, pagando pelos serviços de infraestrutura ou deverá ficar sob a
responsabilidade do funcionário.
A medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, aponta sobre as medidas
trabalhistas que estão relacionadas com a preservação do emprego, do salário,
contrato de trabalho e jornada de trabalho. De acordo com o art.6 o valor do
Benefício Emergencial deverá ser calculado através do valor mensal do seguro
desemprego que o funcionário poderia receber.
[...]ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
para dar interpretação conforme à Constituição ao § 4º do art.
11 da Medida Provisória 936/2020, de maneira a assentar que
“[os] acordos individuais de redução de jornada de trabalho e
de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho
[...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao
respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos,
contado da data de sua celebração”, para que este, querendo,
deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em
anuência com o acordado pelas partes (STF, 2020 apud FILHO,
2020, p.2).
O artigo 7º aborda sobre a redução proporcional da jornada de trabalho,
ocorrendo a preservação do salário referente a hora trabalhada, o acordo deverá ser
entre o funcionário e empregador, com antecedência de no mínimo 2 dias corridos,
como também poderá entrar de acordo em relação da suspensão temporária do
contrato de trabalho, pelo prazo de sessenta dias. Em consequência da diminuição
da jornada de trabalho ou interrupção temporária do contrato de trabalho houve a
medida provisória do benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da renda,
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que deverão ser avisados pelos empregadores para o sindicato laboral durante dez
dias corridos, contados a partir da data que houve o acordo.
3.2 Home office
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Com o elevado número de casos do COVID-19 e com todo alastramento, foi
necessário para a contenção da pandemia, algumas empresas e órgãos públicos
instituir o teletrabalho que é entendido como a prestação de serviço fora do local de
trabalho através de home office.

É permitido a realização do home office fundamentado em três arranjos,
sendo eles relacionados o freelance que são projetos que o trabalhador realiza,
através de uma empresa pelo teletrabalho e home based que a sua sede
normalmente é na sua residência.
Por meio de novas estruturas que o mundo vem ganhando se faz necessário
algumas modificações nos formatos que regem o trabalho, a gestão de informação,
as novas rotinas, a globalização que influi diretamente na economia, as modificações
organizacionais (terceirização, reengenharia) a revolução tecnológica e o grande
índice de competitividade.
Novas configurações no mundo global imprimem diferentes
modificações nos processos de trabalho, rotinas e gestão da
informação. Entre as novas formas de trabalho surgidas na
década de 70 do último século está o home-office, trabalho
realizado a partir da própria residência, que tem obtido maior
proeminência nos últimos anos (ANDRADE &RAFALSKI, 2015,
p.432).
Porém, apenas em 1960, que ocorre a emersão do trabalho em casa na
sociedade europeia, onde estava quase sendo extinto desde o final do século XIX,
transcorrendo na produção de têxteis, produção de vestuário e calçados. E nos
meados de 70 foi analisado em diversos setores relacionados às montagens,
embalagens, alimentação industrial, bebidas, artigos elétricos, cosméticos e plásticos.

O teletrabalho pode ser realizado online ou off-line, tendo ou não relação
direta com computadores, sendo eles através do Work-from, telework e home office,
possuindo horários estabelecidos, porém de forma mais flexível e é caracterizado
como uma forma de reduzir seus custos organizacionais, podendo essa economia
ser utilizadas como ferramentas para facilitar a adaptação do trabalhador e
proporcionando oportunidades adequadas para a realização da sua função.
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Existem pontos negativos, como também positivos para aqueles trabalhos
realizados fora do local de trabalho, pode ser considerado como pontos negativos
percebidos pelos trabalhadores, tais como menor criatividade nas práticas realizadas,
maior influência no controle executado pelas organizações, jornadas de trabalho que
podem ser maiores além daquele horário que é determinado pelo empregador, para
os trabalhadores autônomos a dificuldade de construir sua carreira e prosperar no
seu ramo de atuação, em contrapartida a atuação dos empregados tende a ser vista
de maneira mais positiva.
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Os pontos positivos se baseiam através de uma maior flexibilização de
trabalho, um melhor conhecimento em relação aos processos organizacionais, a
execução das funções tende a ser mais ágil, obtendo um maior equilíbrio entre a vida
pessoal e o âmbito profissional, compartilhamento de conhecimentos entre todos os
trabalhadores pertencentes daquela organização.
O trabalho em home office era conduzido, através de analogia que tinha sua
forma ampla, pelo art. 6°, caput CLT, no qual sua composição não fundamentava na
relação do trabalho á distancia, mas sim da forma como era executado o trabalho
em domicilio.
Prescrevendo a não separação entre o trabalho executado no local de trabalho
do empregador, tratando principalmente sobre a subordinação especifica
relacionado ao vínculo empregatício.
Devido à falta de lei especifica para a regulamentação dos vários pontos que
se encontram relacionados ao trabalho em domicilio, era apresentado de forma geral
a observação das disposições compreendidas no artigo 7° da Constituição Federal
de 1988(direito dos trabalhadores urbanos) e também na CLT, no que estava
determinado a ser aplicável, além da norma coletiva vigente.
A prestação de serviços que ocorre preponderantemente fora
das dependências do empregador, com a utilização de
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua
natureza, não se constituam como trabalho externo, e que não
será descaracterizado pelo comparecimento do empregado às
dependências do empregador para a realização de atividades
específicas, que exijam a sua presença (caput e p. único do art.
75-B, da CLT).
Dessa forma verifica-se que o trabalho poderá ser realizado fora do local de
trabalho do empregador que está em home office, que está determinado em
executar as funções em teletrabalho.
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O fornecimento de serviço na categoria de teletrabalho deverá constituir- se
categoricamente do contrato individual de trabalho, que determinará as funções que
serão devidamente realizadas pelo empregado. O contrato que estiver em
desenvolvimento deverá ser lavrado através de um termo aditivo.
Depois da efetivação do exercício do teletrabalho, nos termos do §1°, do art.
75- c, da CLT, que entende que a mudança do regime decorrera da relação das partes
que são registradas através do aditivo contratual, tendo em vista que o caso de
contratação do emprego deverá estar expressamente mencionado a tal função.

Os empregados e empregadores deverão estar sempre atentos as normas
estabelecidas, como por exemplo, a responsabilidade pela aquisição das ferramentas
necessárias para a execução e manutenção que deverá ser adequada para o seu
trabalho remoto, como também todas as despesas deverão ser encarregadas pelo
empregado.
A segurança e a ergonomia do trabalho deverão ser de responsabilidade do
empregador que deverá orientar adequadamente todos os seus funcionários, de
maneira clara, quanto às medidas de precauções para que evitem acidentes e doença
que poderá ser ocasionado pelo trabalho, sendo assim o empregado deverá assinar
um termo de responsabilidade relacionado com o compromisso de seguir todas as
direções determinadas pelo empregado.
3.2 Lay Off
A expressão Lay Off refere-se a uma orientação em relação a interrupção
temporária do trabalho que ocorre através de um cenário ruim economicamente, as
instituições procuram meios que não prejudique a operacionalização das empresas,
mas que deem o suporte necessário para que elas possam continuar mantendo toda
a sua estrutura financeira, impedindo consequências maiores em suas atividades, seja
através do aumento nos custos com ressarcimentos por causa de demissões, seja
pela falta de investimentos de trabalhadores qualificados.
O Lay off é uma destas ações da legislação trabalhista pode ser materializada,
através de duas eventualidades, redução da jornada de trabalho e da suspensão do
contrato de trabalho.
A suspensão do contrato de trabalho, as principais obrigações
dos empregados ficam paralisadas; apesar de mantido o
vínculo contratual, o empregado não presta serviços e não fica
à disposição do empregador. Este, por sua vez, não realiza o
pagamento de salário. Já na interrupção do contrato de
trabalho a atividade principal fica paralisada, o empregado não
104

www.conteudojuridico.com.br

presta serviço, não se coloca à disposição do empregador. Este,
contudo, tem que pagar salário (DONALDI, 2018, p.1).
Lay off é uma ação que as empresas desfrutam quando ocorrem situações
associadas as calamidade que acabam afetando severamente as execuções, que
acabam colocando em risco a praticabilidade do negócio que acaba ficando
prejudicado com a manutenção durante um longo tempo, sendo considerado como
o último recurso a ser utilizado em caráter de emergência.
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O lay off e a demissão não são considerados como as mesmas coisas, tendo
em vista que este recurso está amparado por lei e acordado pela consolidação da
CLT, no artigo 476. Sendo assim enquanto isso o trabalhador fica assegurado pelo
seguro desemprego, não recebendo então o salário da empresa, porém a instituição
poderá realizar um compensatório mensal para o seu empregado, não tendo relação
salarial.
Por essa razão esse pagamento não poderá recair sobre o FGTS, pois o mesmo
não está contido na folha de pagamento daquela empresa, tanto no caso de redução
da carga horária, como no caso de suspensão o trabalhador deverá receber um
pagamento que é considerado dois terços do salário bruto que o mesmo recebe,
senso esse um valor mínimo do salário nacional.

O lay off terá como principal objetivo a regularização de todas ações, como
também o restabelecimento da empresa, sendo que esta medida tem um tempo
definido que não poderá transcender, tendo como exceção situação considerada
como calamidade, porém é necessário a comunicação da empresa quando a mesma
gostaria de prolongar essa ação.
4. A ANÁLISE DAS DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS RELACIONADAS Á
PANDEMIA DO COVID- 19
A partir da análise de dados em relação a demanda judicial trabalhista no
período da pandemia, será possível compreender onde ocorreram os maiores
números de casos trabalhista no Brasil e em relação a que situação trabalhista os
mesmos foram solicitados, esses dados possibilitam o entendimento da situação dos
trabalhadores durante esse período, dado principalmente a situação econômica que
fez muitas pequenas e grandes empresas fecharem, além as situação judicial em que
se encontra o Brasil em meio a uma pandemia.
Figura 1- Gráfico sobre as dez varas do Trabalho do País com maior Número de
Casos Novos Distribuídos com o assunto “Covid-19” Janeiro a Abril de 2020.
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Fonte: Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Analisando dez Varas do Trabalho do País, pode-se dizer que a Vara do
Trabalho de Manaus foi a que mais recebeu ações (52), depois Santa Luzia em Minas
Gerais com (38) ações e a Vara do Trabalho que recebeu menos ações foi a do Rio
de Janeiro essa com (15) ações.
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F IGURA 2- CASOS NOVOS DISTRIBUÍDOS PARA AS VARAS DO TRABALHO COM O ASSUNTO :
“COVID -19”. JANEIRO A ABRIL DE 2020.

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho - TST.

Durante o período pandêmico foram 1.444 novos casos de processos que
envolvem as questões trabalhistas, Minas Gerais houve o maior número de casos,
sendo 290 e em seguida o Rio de Janeiro com 202 casos. Foram considerados para
analise, somente os itens 2.137 e 92.137 que estão incluídos no Manual de
Orientações do Sistema e- Gestão 2º Grau do código “1.262” da Tabela Processual
Unificada de Assuntos do Conselho Nacional de Justiça. Também foi possível
observar que não contém processos em ações originárias, consideradas do item
2.139 do Manual que inclui o Código 12.612 quando ocorreu a consulta. Os dados
dessa tabela foram atualizados no dia 21 de maio de 2020.
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F IGURA 3- D EZ ASSUNTOS MAIS FREQUENTES NOS CASOS N OVOS DISTRIBUÍDOS PARA AS
VARAS DO TRABALHO DO PAÍS QUE POSSUEM O ASSUNTO “COVID -19” JANEIRO A ABRIL
DE 2020.

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho - TST.
De acordo com a tabela 2.2 a maioria das reclamações sobre o âmbito
trabalhista, referente ao Covid-19, estão relacionadas as verbas rescisórias, como por
exemplo, multa de 40% do FGTS, aviso- prévio, salário e o 13º salário, sendo
considerados 84 processos (28,5% totalizando os processos que abordava o assunto
Covid- 19) esse tinha apenas o 1612 como código cadastrado. O código está de
acordo com todas as definições que são estabelecidas pela Tabela Processual
Unificada de Assuntos do Conselho Nacional de Justiça. Os processos poderão incluir
mais de um assunto, porém para evitar erros sobre a contagem de processos, as
linhas da tabela 2.2 não poderão ser somadas.
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Através das análises dos gráficos foi possível perceber que o assunto que
obteve maior demanda judicial foi o direito do trabalho, rescisão de contrato de
trabalho e verbas rescisórias, considerando que no Brasil, a União vem apontando
diversas medidas econômicas para a esfera trabalhista, para a época da pandemia,
porém a MP não baseou somente na inconstitucionalidade, mas também apontou
as responsabilidades para os indivíduos mais frágeis em relação as consequências
negativas para atividade econômica, porém esses reflexos atingirão principalmente
os trabalhadores, como é o caso da MP 936/2020 que altera os direitos de igualdade,
beneficiando os que estão em melhor situação.

5.CONCLUSÃO
A Covid-19 é uma infecção que é provocada pelo novo Corona vírus (SARSCOV2) e pelo fato de ser uma doença infecciosa e de rápida contaminação para as
pessoas, ela foi considerada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde,
que declarou como pandemia no dia 11 de março de 2020, pelo fato dessa doença
ter se alastrado rapidamente pelos cinco continentes.
Sendo assim foram necessárias algumas medidas de contenção contra a
doença, como por exemplo as medidas públicas de isolamento social, com isso
apenas o que seria considerado como atividades essências poderia continuar
funcionando, como padaria, hospital, sacolão, farmácia, entre outros.
Por causa da Pandemia do Corona Vírus algumas medidas, por parte do
governo e de algumas empresas privadas tiveram que ser adotadas, fazendo parte
da vida dos indivíduos, como redução da jornada e do salário, suspensão do contrato
de trabalho, benefício emergencial para os informais, antecipação de férias que
tiveram que ser oportunizadas, através do seu caráter emergencial.
Essas atitudes tem por objetivo ajudar as empresas a manterem o vínculo
empregatício formal, como também os trabalhadores informais, de maneira que
estes consigam manter a sua renda.
O home office foi uma medida de extrema importância, já que as atividades
trabalhistas podem ser realizadas em domicilio, porém essa forma de trabalho,
poderá acarretar alguns pontos negativos, como menor criatividade nas atividades
realizadas, maior influência no controle executado pelas organizações, jornadas de
trabalho que poderão ser maiores, mas por outro lado existem também os pontos
positivos, como maior flexibilização de trabalho, melhor conhecimento em relação
aos processos organizacionais, a execução das funções tende a ser mais ágil, obtendo
maior equilíbrio entre a vida pessoal e o âmbito profissional, compartilhamento de
conhecimentos entre todos os trabalhadores pertencentes daquela empresa.
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Durante a pandemia, muitas empresas optaram pelo Lay-off que se refere a
uma orientação em relação a interrupção temporária do trabalho, sendo que as
instituições procuram meios que não prejudique a operacionalização da empresa,
mas que deem o suporte necessário para que elas possam continuar mantendo toda
a sua estrutura financeira, impedindo consequências maiores em suas atividades,
sendo assim o Lay-off pode ser materializado, através de duas eventualidades,
redução da jornada de trabalho e da suspensão do contrato de trabalho.
Outra ação realizada em relação ao vínculo trabalhista, entre o empregado e
o empregador foi a desregulamentação dos contratos de trabalho, por meio de
medidas provisórias que está relacionado com as retiradas que regem as leis do
trabalho, através das rescisões contratuais de trabalho, como a revogação dos
princípios que protegem o empregado, para que ocorra um tipo de flexibilização
com o intuito da diminuição da rigidez das leis trabalhistas.
Porém, mesmo com todas essas medidas se fez necessário uma análise das
demandas judiciais trabalhistas relacionadas a pandemia do Covid-19 e foi possível
observar que das dez varas do Trabalho do país a vara que tem maior número de
ações é de Manaus com (52), seguindo, então de Santa Luzia em Minas Gerais com
(38) e a que tem menos é a do Rio de Janeiro com (15) ações.
Foi analisado também que durante o período de Pandemia foram 1.444 novos
casos de processos que envolvem as questões trabalhistas, o estado que mais houve
número de casos, foi Minas Gerais sendo 290 e depois o Rio de Janeiro com 202
casos.
A maioria das reclamações foram sobre o âmbito trabalhista, referente ao
Covid-19, estão relacionadas as verbas rescisórias, como por exemplo multa de 40%
do FGTS, aviso- prévio, salário e 13º salário.
Através da elaboração do trabalho foi possível observar que o Covid-19 trouxe
muitos impactos para toda a sociedade, principalmente relacionado ao vínculo
empregatício, tanto para o empregado que teve que mudar toda a sua rotina de
trabalho, ou mesmo como ocorreu com muitos que perderam os seus trabalhos,
como também acometeu negativamente o empregador que acabou tendo muitos
prejuízos, principalmente financeiro, sendo assim apesar do trabalho ter trazido
informações que serão importantes para o campo de Direito, pode- se perceber que
será de grande relevância para todas as outras áreas, uma vez que esse assunto traz
medo e insegurança para todos da sociedade.
Sendo assim acredita-se que os resultados que foram obtidos durante a
elaboração desse trabalho, possam ser utilizados para outras pesquisas, uma vez que
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esse é um tema importante, tendo em vista que a maioria das pessoas e empresas
do mundo todo estão passando por essa mesma problemática.
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Resumo: A presente pesquisa de trabalho incidiu em analisar a hipotética atinente
à responsabilidade civil dos notários e registradores, trazendo como acostamento
o novo tratamento fundamental adjudicado aos serviços notariais e de registro nos
termos do artigo 236 da Carta Magna vigente. Através de um esboço doutrinário
e jurisprudencial, analisar-se a cerne de duas basilares correntes que acercar-se o
argumento, as quais foram de maneira perfunctória e crítica avaliada no trabalho.
O ensinamento do encargo subjetiva dos notários e registradores acastela que
exclusivamente o Estado carecerá contrapor de configuração material, existindo
perpendicular de regresso quando o serventuário tiver decorrido com dolo ou
culpa, com base e nos termos do artigo 37, § 6º, da Carta Magna. Por diferente
caminho, existem os que acastelam a responsabilização material dos notários e
registradores, baseando esse entendimento nos termos do artigo 22 da Lei nº
8.935/1.994, que surgiu para regulamentar os termos do artigo 236, § 1º da Carta
Magna vigente.
Palavras-Chave: Responsabilidade Civil. Notários e Registradores. Serviços
Notariais e de Registro.
1.INTRODUÇÃO
O passadio fundamental apalavrado aos serviços notariais e de registro se
localiza nos termos do artigo 236 e parágrafos, consistindo este um dos escassos
ampliadores contemporâneos na escritura da Carta Magna vigente que abeirar-se
esse assunto, o qual acarreta determinadas consignações acendeis a propósito do
tema.
Segundo aparelhado nos termos do artigo supra, as agilidades notariais e de
registro compõem colocações públicas, as quais, todavia, não são desempenhadas
espontaneamente pelo Estado, contudo de maneira particular por profissionais do
direito, pelo meio de incumbência do Poder Público, restando aproveitada, desse
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caráter, no ordenamento jurídico nacional, a privatização das conveniências
extrajudiciais.
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Quanto a qualquer outra parte do Direito, assim como alguma pessoa se
avaliar prejudicada pelo exercício de certo ato competente da conveniência, poderá
procurar compensação, de tal maneira quando se abordar de prejuízo material assim
como de dano moral.
Evidenciaram, nesta pesquisa, os pontos alusivos à responsabilidade civil dos
notários e também registradores, maiormente no comovente à qual tipo de
responsabilização carece ser a eles justaposta, se objetivamente ou subjetivamente,
tendo em vista, especialmente, a inovação da sistematização fundamental adjudicada
à matéria nos termos do artigo 236 da Carta Magna vigente, avaliando-se, de
maneira motivada e crítica, os fatores que expuserem acuidade para que se permita
acarretar um contragolpe ao final da pesquisa.
Para tanto, começarei pela efetivação de uma pesquisa abordando-se a
responsabilidade civil dos serventuários, considerando-se a discordância de
entendimentos acerca da temática, apoiadas como seus alicerces, para, com isso, ter
capacidade de posicionar a deferência do assunto.
2.BREVE ANALISE DA RESPONSABILIDADE
REGISTRADORES NO DIREITO NACIONAL

CIVIL

DOS

NOTÁRIOS

E

2.1 Apreciações Perfunctórias Iniciais
As celeridades adolescidas pelos notários e também pelos registradores são
de ampla importância para a coletividade, pois propendem a abonar a divulgação, a
autenticidade, a garantia e o alento das ações legais, segundo instituem os termos
dos artigos 1º da Lei nº 6.015/1.973 bem como o artigo 1º da Lei nº 8.935/1.994:
Artigo 1º da Lei nº 6.015/1.973 – Os serviços concernentes
aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil
para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos,
ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.
Artigo 1º da Lei nº 8.935/1.994 – Serviços notariais e de
registro são os de organização técnica e administrativa
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança
e eficácia dos atos jurídicos.
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Como em alguma outra área do Direito, quando alguma pessoa se avaliar
vítima de dano decorrente da concretização dessas ações, poderá procurar
compensação, tanto quando se abordar de dano material assim como de dano moral.
Consistirá imprescindível, dessa maneira, investigar quem deverá ajeitar o polo
apático da demanda, assim sendo, quem é o culpado pelas ações praticadas na
destreza dos serviços notariais e também nos atos de registro.
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Com afinidade à responsabilidade civil desses indivíduos, a Carta Magna
Vigente determina nos termos do seu artigo 236, § 1º, que “lei regulará as atividades,
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e
de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”.
Para regulamentar esse ampliador fundamental, foi elaborada no ano de
1.994, a Lei de número 8.935, que apronta a propósito da responsabilidade civil dos
notários, dos oficiais de registro e também de seus prepostos da consequente
configuração:
Artigo 22 da Lei nº 8.935/1.994 – Os notários e oficiais de
registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos
causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia,
assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo
ou culpa dos prepostos.
Compete advertir que, antes, o assunto relativo à responsabilidade civil dos
oficiais de registro era tratada nos termos do artigo 28 da Lei nº 6.015/1.973, o qual,
de ajuste com Walter Ceneviva, foi parcialmente anulado, pois este se mencionava a
“todos os prejuízos” originados aos velados no registro, não se abreviando aos
detrimentos acertados do exercício de atos adequados da conveniência, como
motivado no dispositivo supramencionado.50
Existe, contudo, autores que ponderam ter acrescido, na veridicidade,
anulação total, haja vista que o artigo 22 da Lei nº 8.935/1.994 acondicionou
totalmente essa matéria e motivou, ao adverso daquele, o encargo objetivo dos
serventuários.
A cisão vivente tudo quanto à responsabilidade civil dos notários e também
registradores, a qual parece longínqua de ser decidida, se abona pelo arranjado nos
termos do artigo 37, § 6º, da Carta Magna de 1988.

50 CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários e dos Registradores Comentada. 8 ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 208.
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Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - As pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que
seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
Da apreciação abonasses dispositivo, averiguar-se que o primário aplica o
encargo objetivo dos notários e também aos oficiais de registro, enquanto o
secundário, o encargo subjetivo dos agentes públicos, grupo no qual se colocam os
serventuários.
Por esse motivo, existem duas correntes basais na comovedora à
responsabilidade civil dos notários e também dos registradores.
Uma delas acastela a culpabilidade material, com base nos termos do artigo
22 da Lei número 8.935/1.994, não constituindo cogente o aparecimento de dolo ou
até mesmo de culpa para a sua responsabilização, simplesmente do nexo de
causalidade vivente dentre o ato do agente público e o respectivo dano.
A diferente argumenta que os serventuários exclusivamente responderão
pelos detrimentos abrolhados a terceiros assim como for comprovado que atuaram
com culpa ou dolo, assim sendo, encargo subjetivo, tendo como alicerce nos termos
do artigo 37, § 6º, da Carta Magna vigente, por eles constituírem agentes públicos.
3. BREVE ANÁLISE CRÍTICA
Analisadas as duas correntes aborda da culpabilidade civil dos notários e
também dos registradores e averiguada a essência de descordo doutrinário e
jurisprudencial a propósito da temática, as duas acarretando alicerces bastante
aceitáveis e atraentes, passa-se a exposição dos ensejos pelos quais se analisa
aplicativo aos notários e também aos registradores a respectiva responsabilidade civil
objetiva.
Como já mencionado, o fundamental baseamento aproveitado pelos
defensores da responsabilização subjetiva dos serventuários se localiza nos termos
artigo 37, § 6º, da Carta Magna, que institui a responsabilização material do Estado
pelos danos ocasionados por seus agentes, quando atuarem nesse atributo, sendo
garantido o direito de regressão quando estes tiverem derivado de configuração
culposa.
Carece-se analisar, todavia, que o nos termos do artigo 236, § 1º, da
Constituição Federal de 1988 apronta que a culpabilidade civil e criminal dos
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notários, dos oficiais de registro, bem como de seus prepostos será acondicionada
por regra, o que foi concretizado pelo teor da lei de número 8.935/1.994, a qual
originou, nos termos de seu artigo 22, que os serventuários “responderão pelos
danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da
serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos
prepostos”.
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A romper-se da leitura desse dispositivo legal, aparece-se intensa a finalidade
de a Lei dos Notários e também registradores seguirem a conjectura da
responsabilidade civil objetiva, porquanto exclusivamente fez alusão à precisão da
comprobação do componente culpa em afinidade aos prepostos.
Dessa maneira, averigua-se que essa Regra exclusivamente surgiu para
regulamentar um dispositivo fundamental, não existindo que se ponderar em
inconstitucionalidade, o que se deslumbra quando alcançada uma anotação
metódica do texto fundamental, uma vez que a competente Carta Magna vigente
decidiu que as responsabilidades civis dos notários e também registradores
constituíssem acondicionadas por norma, instituindo, assim sendo, uma observação
aos termos previstos em seu artigo 37, § 6º, regra geral, pois, caso o legislador
fundamental proveniente almejasse que esta lei constituísse justaposta aos
serventuários, não teria sofisticado a lei atualizada no artigo 236, § 1º, como sendo a
regra especial.
Nesse mesmo norte, argumenta a autora Diniz:
Exige, ainda, a Constituição Federal, no § 1º, que lei discipline
a responsabilidade civil e criminal dos cartorários, bem como
a fiscalização de seus atos pelo Judiciário. Mas é necessário
ressaltar que, pelo art. 32 das Disposições Transitórias, o art.
236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já
tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se
o direito de seus servidores, hipótese em que será aplicado o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Logo, no que
diz com os serventuários privativos, incumbidos do registro
imobiliário, até que a oficialização seja regulada e implantada
pelo Poder Público, entendemos que, diante do art. 236, § 1º,
da CF/88, que é uma norma especial, ela se lhes aplicará,
prevalecendo sobre o art. 37, § 6º, que é uma norma
geral.5165

51 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7, p.
263.
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Aludido passadio fundamental caracterizado compõe mais um alicerce para
que não constituam sobrepostas aos notários e também aos registradores os
mesmos acondicionamentos atinentes aos diferentes agentes públicos.
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Conforme ensinamentos do autor Filho, os notários e também registradores
se dominam a um regime característico. Veja-se a seguir:
No que concerne especificamente aos titulares de registro e
ofícios de notas, cujas funções são desempenhadas em
caráter privado, por delegação do Poder Público, como
consigna o art. 236 da CF, sujeitam-se eles a regime jurídico
singular, contemplado na Lei nº 8.935, de 18/11/94,
regulamentadora daquele dispositivo constitucional. Apesar
de a função caracterizar-se como de natureza privada, sua
investidura depende de aprovação em concurso público e
sua atuação se submete a controle do Poder Judiciário, de
onde se infere que se trata de regime jurídico híbrido. Não há
dúvida, todavia, de que esses agentes, pelas funções que
desempenham, devem ser qualificados como colaboradores
do Poder Público, muito embora não sejam ocupantes de
cargo público, mas sim agentes que exercem, em caráter de
definitividade, função pública sujeita a regime especial.52
Na própria acepção, acha-se o fragmento do sufrágio do Ministro Carlos Britto
quando da avaliação da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 3.089 do
Distrito Federal, que abordava do caráter dos emolumentos, no qual afiança que “a
Constituição conferiu aos serviços notariais e de registro um tratamento em
apartado, artigo 236, específico e até detalhado, traçou o regime jurídico da
atividade.”53
Nota-se, dessa maneira, que a Carta Magna abordou os notários e também
registradores de contornos diferençados, colocando um regime adequado para esses
atuantes públicos, até mesmo no que pertence a sua responsabilidade civil, por
decidir que esta fique acondicionada por regramento legal.

52 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, p. 561-562.

53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3.089 – DF. Relator: Ministro Carlos Britto. Relator para Acórdão: Ministro Joaquim Barbosa.
Requerente: Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR. Advogados:
Frederico Henrique Viegas de Lima e outros. Requerido: Presidente da República. Advogado:
Advogado-Geral da União. Requerido: Congresso Nacional. DJe 01.08.2008, p. 300.
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Por isso, não existe como desenvolver o contexto acastelado pelo autor Stoco
a acatamento da obrigação de aproveitamento do princípio da isonomia.
A despeito de consistirem em espécie de atuante público, particulares em
auxílio com o Poder Público, não tem como discorrer em obrigatoriedade de ser a
eles sobrepostas às próprias leis, pois, como já aceito a competente Carta Magna
vigente os abordou de configuração caracterizada, colocando um regime jurídico
legalístico próprio.
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Isso pode ser compreendido por elemento de múltiplos exemplares: os
serventuários, ao contrário do que acontece com os servidores públicos, não são
recompensados através dos cofres públicos, mas por emolumentos abrandados
pelas pessoas que se valem-se dos serviços, conforme expresso nos termos do artigo
28 da Regra número 8.935/1.994; não se submetem ao teto remuneratório, colocado
em sede fundamental nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988; não
se sujeitam à afinidade de hierarquia com o Poder Público, exclusivamente carecendo
subordinação à regra e aos condicionamentos editados pelo Poder Judiciário,
estando fiscalizados pelo supra.
Igualmente como ao regime jurídico a que se abafam os notários e também
os registradores, existe a questão alusiva às afinidades e diferencias com os
concessionários e também os permissionários.
O autor Loureiro, ao tratar a propósito do assunto, expõe que:
Se o estatuto jurídico do notário e do registrador é diverso
daquele do funcionário público, também não se confunde
com o do concessionário ou permissionário. Estes exercem
um serviço que deve ser prestado pelo Estado, mas que pode
ser transferido ao particular: pessoa física ou jurídica. A
transferência se dá por meio da concessão ou permissão (e
não da delegação), que têm natureza contratual e dependem
de prévio procedimento licitatório (a delegação depende de
prévio concurso público de provas e títulos). Os
concessionários e permissionários são remunerados por
tarifa ou preço público (o delegatário é remunerado pelos
emolumentos). Ao contrário da concessão e da permissão, a
delegação apenas pode ser concedida à pessoa física.54

54 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: Método, 2011, p. 3.
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Todavia, a despeito dessas contendas, carecem eles ser abordados, com
afinidade à responsabilidade civil a que se acham submissos, de atitude análoga, pois
tanto a agilidade dos notários e também dos registradores como a dos
concessionários e permissionários são cumpridas através de delegação alcançada
pelo Poder Público, apesar que desiguais em seu caráter.
Dessa maneira, não se apresenta equitativo nem aceitável que a delegação
dessa atividade, ainda que cogente por acomodação fundamental desobrigue o
delegatário de contrapor objetivamente por suas ações que abrolhem avarias a
outrem, visto que não abandonam de ser uma atividade oportuna do Estado.
Confirmando o entrosamento aqui defendido, o autor Meirelles, após
conceituar os agentes delegados e considerar os serventuários como pertencente a
este conjunto ensina que:
Embora a legislação seja omissa a respeito, esses agentes,
quando atuam no exercício da delegação ou a pretexto de
exercê-la e lesam direitos alheios, devem responder civil e
criminalmente sob as mesmas normas da Administração
Pública de que são delegados, ou seja, com responsabilidade
objetiva pelo dano (CF, art. 37, § 6º), e por crime funcional, se
for o caso (CP, art. 327); pois não é justo e jurídico que a só
transferência da execução de uma obra ou de um serviço
originariamente público a particular descaracterize sua
intrínseca natureza estatal e libere o executor privado das
responsabilidades que teria o Poder Público se o executasse
diretamente.5569
Não precisará o Estado, por isso, contrapor de configuração direta através dos
danos abrolhados pelos notários e também pelos registradores, da mesma
configuração que acerta com os concessionários e também com os permissionários.
Não existe arrazoar ainda em encargo solidária do Poder Público nessas
conjecturas, sendo ao mesmo tempo correta a sua responsabilização exclusivamente
de configuração supletiva ou secundária, como acastelado pelo autor Filho56 e pelo
autor Meirelles, argumentando este que:

55MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros,
2002, p. 80.
56 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22 ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 541.
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Entendemos que o Estado tem responsabilidade subsidiária
pelos seus atos funcionais lesivos aos usuários ou terceiros,
desde que a vítima comprove a insolvência do delegado,
devedor principal. Note-se bem que a responsabilidade do
delegante não é conjunta nem solidária com a do delegado;
é subsidiária, ou seja, supletiva da do causador do dano na
execução da delegação, se este se revelar incapaz de
satisfazer a indenização devida.57
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Faz-se cogente, apesar, uma apreciação como à desígnio nos termos do artigo
37, § 6º, da Carta Magna vigente, ou constitua, como à mens legis desse dispositivo,
com o desígnio de averiguar se esta restará contravinda caso se abrace o
entrosamento pelo não aproveitamento dessa lei aos serventuários.
A finalidade dessa lei é a responsabilização objetiva do Estado, com
acostamento na conjectura da afoiteza administrativa, em face dos agravos
abrolhados a terceiros, adjudicando aos conduzidos máximo amparo, pois estes
exclusivamente carecerão comprovar o nexo de causalidade dentre o
comportamento lesivo e o dano.
Dessa maneira, a adoção do ensinamento da doutrina da responsabilidade
objetiva dos notários e também registradora não afrontará a mens legis nos termos
do artigo 37, § 6º, da Carta Magna vigente, visto que estes serão abertamente
culpados pela prática da ação, involuntariamente de culpa, constituindo o Estado
culpado de maneira secundária, supletiva, quando não for aceitável a indenização do
detrimento por componente do serventuário, o que não acidentará o grau de abrigo
outorgado ao administrado.
Existem doutrinadores, ademais, que analisam não ser a culpabilidade objetiva
prevista nos termos do artigo 37, § 6º, da Carta Magna vigente aplicável aos notários
e também aos registradores por o dispositivo exclusivamente fazer alusão a pessoas
jurídicas.
Logo, acredita-se, data venia, não assessorar ensejo ao contexto, visto que
aludida regra legal não improvisa essa advertência, podendo, deste modo, nela ser
abarcadas as pessoas físicas, idêntico ensino dos autores Meirelles e Ceneviva a
seguir transcritos.

57 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
80.
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O primeiro autor acastela que o dispositivo carece ser justaposto igualmente
às pessoas físicas que desempenham cargos públicos delegados, pois a incumbência
da atividade não tem o condão de afastar-se o seu caráter estatal, não podendo, de
tal modo, aprovar o delegatário das culpabilidades que competiria ao Estado caso
cumprisse a atividade por si mesmo58; enquanto o segundo autor emprega como
discernimento para tanto o uso do dialeto portuguesa, afiançando que:
O § 6º do art. 37 da CF estende o adjetivo jurídicas às pessoas
de direito privado, sem excluir desta última categoria as
pessoas físicas (naturais).
Se o espírito da lei fosse o de aludir apenas às pessoas
jurídicas de direito privado, não careceria da construção
adotada, pois indicaria pessoas jurídicas de direito público ou
de direito privado prestadoras de serviços públicos, usando a
conjunção alternativa e não a aditiva.59
No comovedor o aproveitamento dos termos do artigo 927, § único, do
Código Civil de 2.002, entende-se ser este aplicável a temática, mas de configuração
diferente da abalançada no assunto antecedente.
Esse dispositivo origina que existirá comprometimento de reparar o dano,
involuntariamente de culpa, nos acontecimentos apontados em regra ou quando se
abordar de atividade de afoiteza.
Logo, carece-se desvirtuar em apreço o primário componente dessa lei, pois
a culpabilidade objetiva dos notários e também registradores foi originada pelo
termos do artigo 22 da Lei de número 8.935/1.994, jazendo assim, antecipada em
regra.
No que articula acatamento ao argumento, Stoco acastela que os preceitos do
Código Civil, por haverem caráter de direito particular, não carecem ser aproveitadas
para o deslinde do assunto em esboço.60
Assim, tal contexto, no entanto, não fazer jus a resultar, uma vez que,
presentemente, já se depara aplicada a teoria do diálogo das fontes, bem como a

58 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
622-623.

59 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010,
p. 113.
60 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
1043.
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inviabilidade da altivez dentre direito público e o direito privado, aproveitada
exclusivamente como configuração de didática, para promover o aprendizado.
Dessa maneira, com afinidade aos termos do artigo 14, § 4º do Código de
Defesa do Consumidor, analisa-se ser este inaplicável às atividades notariais e
também de registro, visto que a afinidade dentre o notário ou até mesmo do
registrador e do usuário não são relações de consumo.
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Carece-se ter em apreço que esses misteres são recompensados por
emolumentos, os quais compõem uma espécie de tributo, no qual constitua uma
taxa, idêntico entrosamento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, e que, na
pluralidade das ocasiões, se acolchoam de uma maneira compulsória.
Por isso, o usufrutuário dessas ocupações não é consumista, mas colaborador,
por ser tributário o caráter da contraprestação; e o serventuário não é fornecedor,
entretanto é prestador de um serviço público, recompensado por meio do prestação
de uma contribuição tributária.
Ressalte-se, igualmente, que não existe arrazoar em comércio de consumo
alusivo a esses serviços, pois não jazem atuais determinados os atributos que são
próprios das relações consumeristas, como o alvedrio de afluência e de iniciativa,
consistindo a importância dos emolumentos, por exemplar, acurado em lei.
No mesmo sentido, a apresentação do autor Ceneviva aduz que:
Apesar do amplo espectro abarcado pela lei de consumo, o
entendimento defendido é o de não se aplicar aos
registradores. Sendo embora delegados do Pode Público e
prestadores de serviço, sua relação não os vincula ao
“mercado de consumo” ao qual se destinam os serviços
definidos pelo Código do Consumidor (art. 3º, § 2º).
Mercado de consumo é o complexo de negócios realizados
no País com vistas ao fornecimento de produtos e serviços
adquiridos voluntariamente por quem os considere úteis ou
necessários. O serviço resgistrário, sendo em maior parte
compulsório e sempre de predominante interesse geral, de
toda sociedade, não se confunde com as condições próprias
do contrato de consumo e a natureza do mercado que lhe
corresponde.61
61 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
113-114.
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A respeito da presente temática, Gallotti, na ponderação do Recurso
Extraordinário de número 178.236 do Rio de Janeiro, alegou que:
Não é de clientela, como propõe a Recorrente em suas
doutas razões, a relação entre o serventuário e o particular
(como sucede com a profissão do advogado), mas informada
pelo caráter de autoridade, revestida pelo Estado de fé
pública. Nem é de livre escolha a suposta freguesia, mas
sempre cativa nos cartórios de registros e, frequentemente,
nos de notas, sobretudo nas hipóteses (apenas para
exemplificar) de extração de certidões ou reconhecimento de
firmas, requeridos por terceiros (que não os pretensos
clientes).62
No mesmo diapasão, o consequente julgado do Superior Tribunal de Justiça
ressalta:
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL.TABELIONATO DE NOTAS. FORO
COMPETENTE. SERVIÇOS NOTARIAIS. - A atividade notarial
não é regida pelo CDC. (Vencidos a Ministra Nancy Andrighi
e o Ministro Castro Filho). - O foro competente a ser aplicado
em ação de reparação de danos, em que figure no pólo
passivo da demanda pessoa jurídica que presta serviço
notarial é o do domicílio do autor. - Tal conclusão é possível
seja pelo art. 101, I, do CDC, ou pelo art. 100, parágrafo
único do CPC, bem como segundo a regra geral de
competência prevista no CPC. Recurso especial conhecido e
provido.63
Dessa maneira, não se faz aplicável, assim sendo, as acomodações do Código
de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e também de registro.
Importante comparar, em acabamento, a lição do autor Benício, apud Filho:

62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 178.236 – RJ.
Relator: Ministro Octavio Gallotti. Recorrente: Carmen Lins Coelho. Recorrido: Estado do Rio de
Janeiro. DJ 11.04.1997, p. 1623.
63 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial nº 625.144 – SP. Relatora:
Ministra Nancy Andrighi. Recorrente: Luciana Dahmen. Advogados: Zilda Ângela Ramos Costa e
outros. Recorrido: 4ª Tabelionato de Notas de Campinas. Advogados: Adriana Helena Caram e outros.
DJ 29.05.2006, p. 232.
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Nosso posicionamento, no sentido da exclusão da
responsabilidade direta do Estado, não representa a
elaboração de uma singela defesa do interesse estatal na
conjuntura, mas antes de uma valoração clara da assunção de
riscos próprios por parte do titular da serventia não
oficializada, a fim de defender a justificativa ética e jurídica de
sua remuneração por emolumentos integrais.64
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Compete salientar, por isso, que o aproveitamento da culpabilidade objetiva
se amostra mais equitativo e correto pelo acontecimento de a delegação comunicarse aos serventuários o exercício das atividades notariais e também de registro por
sua conta e bem como o risco, admitindo, por conseguinte, as responsabilidades que
são decorrentes do serviço.
Ressume-se, assim sendo, que a conveniente Carta Magna vigente colocou
uma alimentação caracterizada aos notários e também aos registradores,
adjudicando-lhes um regime jurídico especial, aristocrático tanto dos agentes
públicos em unânime como dos concessionários bem como os permissionários e
causou que a sua culpabilidade civil fosse acondicionada por regra, o que se abonou
com o aparecimento da Lei de número 8.935/1.994, que abraçou, nos termos de seu
artigo 22, a responsabilidade civil objetiva desses agentes públicos, asseverado o
direito de regressão nos acontecimentos em que seus prepostos tiverem atuado com
dolo ou ates mesmo com culpa.
Entretanto, por derradeiro, cumpre ainda elucidar que, na data de 10 de maio
de 2016 foi publicada a lei de número 13.286, que alterou a redação dos termos do
art. 22 da lei de número 8.935/1994, pela secundária vez, logo, primeira pela lei
13.137/2015, para dispor, por sua vez, a propósito da responsabilidade civil de
tabeliães e registradores.
Logo, segundo Debs65, nos termos do art. 22, sobreveio a fortificar com a
consequente composição:
Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros,
por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que
designarem ou escreventes que autorizarem, assegurando o
direito de regresso.

64 BALBINO FILHO, Nicolau. Registro de Imóveis. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 68.
65 DEBS, Martha El. Direito Notarial e Registral. 3ª ed. Salvador : Bahia : JusPODVIM, 2018, p. 95.
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Parágrafo Único. Prescreve em três anos a pretensão de
reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato
registral ou notarial.
Dessa maneira, sem mais delongas, a legislação vigente pôs fim acerca da
discussão da responsabilidade civil dos tabeliães e registradores ao prescrever que
agora é a responsabilidade subjetiva e, assim sendo os delegatários somente
responderam justamente com os componentes da culpa lato senso, assim sendo, se
houver, abuso, excesso, desídia, imprudência ou negligência que os delegatários
podem ser responsabilizados.
4.CONCLUSÃO
A responsabilidade civil compõe o comprometimento de reparar um dano
causado a outrem, decorrente de uma determinada ação, comissivo ou omissivo,
lícito ou ilícito, contratual ou extracontratual, com o desígnio de desandar o
danificado ao statu quo ante.
A legislação nacional abraçou como norma a responsabilidade civil subjetiva,
existindo colocado, contudo, acontecimentos em que a obrigação de reparar
independerá de devassa a acatamento da culpa, assim sendo responsabilidade civil
objetiva, consistir em aceitável o aparecimento da experiência do nexo de
causalidade dentre o ato e o dano.
A culpabilidade civil contratual acontece bem como se abordar de dano
proveniente do descumprimento doloso ou culposo de um comprometimento
preexistente, procedida de um acordo ou de uma afirmação unilateral de ambição;
enquanto a extracontratual, ou até mesmo aquiliana, transcorre da inobservância de
uma obrigação comum antecipada no ordenamento pátrio jurídico.
No que se acena à culpabilidade civil do Estado, o ordenamento jurídico pátrio
abraça, em princípio, a teoria do risco administrativo nos termos do art. 37, § 6º da
Carta Magna vigente, carecendo, de tal modo, contrapor por qualquer tipo de dano
determinado no exercício de suas atividades, involuntariamente de culpabilidade,
desde que contemporâneo o nexo de causalidade, sendo garantido o direito de
regresso quando seu administrador tiver atuado com dolo ou culpabilidade.
Quanto à culpabilidade civil dos notários e também dos registradores, existe
discordância, em sede doutrinária e jurisprudencial, a propósito de qual tipo deve ser
a eles justaposta, se a subjetiva ou a objetiva.
A doutrina da culpabilidade civil subjetiva dos notários e também dos
registradores argumenta que estes exclusivamente responderão pelos prejuízos
ocasionados a terceiros quando for comprovado que atuaram com culpa ou dolo,
apresentando como basilar fundamento os termos do artigo 37, § 6º da Carta Magna
de 1988, por eles consistir em agentes públicos. Por isso, o artifício que se julgar
lesado poderia introduzir-se em juízo espontaneamente contra o Estado, caso em
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que não constituiria investigado o componente da culpabilidade, assim sendo, a
responsabilidade objetiva, ou do serventuário, carecendo comprovar que este obrou
de configuração dolosa ou culposamente, assim sendo, responsabilidade subjetiva.
Por outro norte, a doutrina da responsabilidade objetiva dos notários e
também dos registradores acastela, com base nos termos do artigo 22 da Lei número
8.935/1.994, que não se arranja cogente o aparecimento de dolo ou culpabilidade
para a sua responsabilização, exclusivamente do nexo de causalidade vivente dentre
a ação do agente público e o prejuízo, constituindo afiançado ao delegatário o direito
de regresso nos acontecimentos em que o preposto existir brotado de configuração
dolosamente ou culposamente. Igualmente, a parte lesada careceria alvitrar ação
abertamente contra o serventuário, involuntariamente de culpa que o supraabonaste, contrapondo o Estado exclusivamente de configuração secundária.
A despeito das aferíeis apreciações em baleado adverso, coaduno com a
inteligência que acastela a responsabilização objetiva dos notários e também
registradores, visto que a competente Carta Magna vigente colocou um passadio
distinto aos notários e também aos registradores, lhes adjudicado um regime jurídico
especial, distinto tantas vezes dos agentes públicos em geral como dos
concessionários e também os permissionários, e motivou que a sua culpabilidade
civil fosse acondicionada por regra, o que se abonou com o aparecimento da Lei
número 8.935/1.994, que aplicou, nos termos de seu artigo 22, com alteração trago
pelas leis 8.935/1994 e 12.137/2015, dispôs e pôs fim acerca da responsabilidade que
por sua vez prescreve como sendo responsabilidade civil subjetiva.
Enfim, o bom emprego da responsabilidade subjetiva se amostra o mais
adequado pelo acontecimento de a delegação comunicar-se aos serventuários o
exercício das atividades notariais e também de registro, a ser alcançada por seu
cômputo e risco, assumindo, consequentemente, as culpabilidades decorrentes do
serviço.
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RESUMO:O objetivo do presente artigo foi analisar a necessidade do porte de arma de fogo
para os agentes penitenciários contratados, que exercem função pública, ou seja, são de
caráter temporário. Em 2014, com a criação da Lei n° 12.993, foi permitido o porte de arma
de fogo (de propriedade particular ou fornecida pela instituição), a serviço ou fora dele, para
os agentes penitenciários. Entretanto, tal porte não se estendeu a toda a categoria, pelo fato
de que, no texto da lei supracitada, faz menção somente aos agentes penitenciários que
integram o quadro efetivo. O método adotado para a realização deste estudo é o jurídico

descritivo quantitativo e qualitativo. Será realizada uma consulta a bibliografia específica
sobre o tema e a legislação vigente. Além disso, como instrumento de coleta de dados foi
aplicado o survey, visando obter informações sobre o ambiente de trabalho dos agentes
penitenciários. Para tanto, foi escolhido o Complexo Penitenciário, Nelson Hungria, para
aplicação de questionários com os agentes penitenciários contratados e os efetivos. O
argumento central foi: mediante o estado de periculosidade dos complexos prisionais de
Minas Gerais, torna-se fundamental a extensão da permissão do porte de arma para agentes
penitenciários temporários, bem como, a realização de cursos preparatórios para
qualificação desses agentes, no porte e uso de armas de fogo.
Palavras-chave: Agentes Penitenciários. Contratados. Porte de Arma.

Sumário: Introdução. 1. Breve evolução histórica do cargo de agente de segurança
penitenciário. 2. Do tratamento diferenciado ao agente penitenciário contratado. 2.1. O papel
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do agente penitenciário. 3. O tratamento legal dado ao agente penitenciário. 3.1 Da
qualificação do agente penitenciário para o exercício da função. 4. Concessão do porte de
arma de fogo para agentes contratados. 4.1. A realidade dos agentes contratados a partir de
entrevistas com técnicos dos sistemas prisionais. Conclusão. Referências. Lista de siglas.
INTRODUÇÃO.
A sociedade, de uma maneira geral, não se preocupa muito com o quotidiano de
uma penitenciária, sendo esse assunto afeto aos agentes de segurança pública e, sobretudo,
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àqueles que trabalham nos estabelecimentos prisionais.
Dentre esses trabalhadores de estabelecimentos prisionais, destacam-se os agentes
penitenciários, que têm situação peculiar, visto o tratamento diferenciado dado aos agentes
contratados quando comparados aos servidores concursados, no que diz respeito ao porte
de arma de fogo.
Aos agentes penitenciários “efetivos”, já era permitido o porte de arma de fogo,
desde a redação original do Estatuto do Desarmamento (art. 60, inciso VII). Com o advento
da Lei n° 12.993/2014, tal garantia foi ampliada, permitindo o porte de arma de fogo (de
propriedade particular ou fornecida pela instituição), a serviço ou fora dele.
Por outro lado, é importante destacar que para o provimento de cargos públicos, a

Administração Pública se vale do Concurso Público, de acordo com o art. 37, II, CF/88. O
vínculo, nesse caso, será permanente, denominados de “efetivos”. Porém, no mesmo artigo
em seu inciso IX, fica demonstrada a possibilidade da contratação de funcionários
temporários por meio de seleção simplificada, denominados de contratados.
Em razão disso, os agentes penitenciários contratados ocuparão apenas uma função
pública. Modalidade essa que é destinada nos casos em que se demonstra o excepcional
interesse público, que normalmente é utilizada quando fica asseverada urgência em
contratar.
No que se refere ao porte de arma de fogo, não houve um alcance à toda a
categoria, pelo fato de que o texto da lei supracitada faz menção somente aos agentes
penitenciários que integram o quadro efetivo, ou seja, a lei que disciplina essa matéria faz
menção somente aos agentes penitenciários que ingressaram ao cargo através de concurso
público.
De tal forma que, no curso de formação dos aprovados por meio do processo
seletivo simplificado, diferente do concurso público, não há instrução alguma sobre portar
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ou como utilizar o armamento de fogo, bem como, não há previsão alguma no contrato
referente ao porte de arma de fogo.
O presente artigo propõe analisar por meio de pesquisas, a necessidade do porte
de arma de fogo para os agentes penitenciários contratados, bem como, comprovar a sua
necessidade e seu impacto.
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Não se pode olvidar que a respectiva categoria está exposta a diversos riscos,
independentemente do instrumento na qual se originou a contratação, por exemplo,
ameaças por parte da população carcerária que convivem diariamente. Serão utilizados

relatos pessoais de agentes penitenciários que estão atuando no Sistema Prisional de Minas
Gerais.
O argumento central desta pesquisa é a necessidade da ampliação da permissão do
porte de arma para agentes penitenciários contratados, tendo em vista os riscos laborais que
os mesmos estão submetidos, seja no ambiente prisional ou à paisana.
Dessa forma, é possível compreender que o procedimento metodológico se divide
em duas partes nesta pesquisa. A primeira está centrada na realização de uma pesquisa
descritiva quantitativa e qualitativa através da aplicação de questionários online com agentes
penitenciários em exercício, no ano de 2020. O estudo será realizado com profissionais que
atuam no Complexo Penitenciário Nelson Hungria.
No segundo momento, a pesquisa bibliográfica se desenvolverá com a análise da
legislação aplicável ao caso, bem como da doutrina, percorrendo no desde a evolução
histórica do cargo de agente penitenciário, até o cerne do trabalho, que é a questão de se
estender o porte de arma de fogo aos agentes contratados.
1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO
No sistema prisional, importante destaque merece os agentes de segurança
penitenciário. Os agentes de segurança responsáveis pelas primeiras unidades prisionais
eram os próprios policiais civis e militares. Depois, essa competência foi atribuída ao
“carcereiro”, contratado geralmente pela prefeitura para cuidar da carceragem nas
delegacias da Polícia Civil.
O cargo foi sendo proibido e extinto, no seu lugar foi criado o quadro efetivo de
Agentes Penitenciários, tendo como marco inicial a Lei Estadual (MG) 12.985/1998 que
atribuiu a mudança da gestão das cadeias para a Secretaria de Estado de Defesa Social.
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Em Minas Gerais, a carreira do Agente de Segurança Penitenciário (ASP) foi criada
por meio da Lei Estadual nº 14.695, de 30 de julho de 2003, sendo o cargo administrado pela
Secretaria de Administração Prisional (SEAP).
No ano de 2019, mais uma vez ocorreu uma importante alteração. Foi criada a nova
polícia do Brasil, que é a Polícia Penal, substituindo o antigo agente de segurança
Penitenciário. No âmbito legislativo federal, os senadores já haviam aprovado a proposta em
2017 (PEC 372) e os deputados vieram a aprovar em 2019 a inclusão do artigo 144 da
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constituição Federal da nova POLÍCIA.

A PEC, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, incorpora essa polícia ao rol dos
órgãos do sistema de segurança pública. Os servidores que pertencem a esse quadro
passaram a ter os mesmos direitos das outras carreiras policiais.
Portanto, desde então, se tem uma polícia especializada para cuidar das unidades
prisionais. Os Agentes Penitenciários já realizam atividades policiais. Resta, assim, apenas
cada Estado formalizar o sistema prisional como órgão da segurança pública, através de lei
local.
No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Penitenciária está prevista no
art. 183 da sua Constituição Estadual e em Pernambuco, o decreto nº 34.521/2010, fala sobre
o uso das viaturas pela Polícia Penitenciária.
Com advento da lei Estadual de Nº 14.695 de 30 de julho de 2003, foi criado em
Minas Gerais, a carreira do Agente de Segurança Penitenciário (ASP), sendo o cargo
administrado pela Secretaria de Administração Prisional (SEAP). Sendo assim, cabe ao Agente
de Segurança Penitenciária (ASP), punir e ressocializar, promover a segurança e preservar os
direitos humanos do indivíduo privado de liberdade (IPL), de acordo com a Constituição
Federal de 1988.
Por vez, conforme a Lei nº 7.210, de julho de 1984 (lei de execução penal), o
ordenamento jurídico com o ramo da execução da pena e da aplicabilidade do direito de
punir do Estado, ver-se o sistema prisional brasileiro objetivando a reintegração do preso à

sociedade, punindo e reeducando-o, função esta realizada pelo Agente Penitenciário.
2.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AO AGENTE PENINTENCIÁRIO CONTRATADO
2.1 - O PAPEL DO AGENTE PENITENCIÁRIO
O Agente Penitenciário exerce atividades de natureza policial, como por exemplo,
atividades de inteligência, apreensões de ilícitos e objetos proibidos, revistas pessoais em
detentos e visitantes, revistas em veículos e objetos que adentram nas unidades, controle e
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repreensão de motins e rebeliões, ronda interna, bem como ronda externa no perímetro de
segurança ao redor da unidade. Além de garantirem a segurança no trabalho de
ressocialização dos internos promovido pelos psicólogos, pedagogos e assistentes sociais.
Ainda, dentre as atividades exercidas pelos referidos agentes, merecem destaque
algumas: custódia em missões táticas de escoltas prisionais de IPL’s para audiências judiciais;
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oitiva em delegacias de polícia e transferências entre unidades.
Para atender a esse diversificado “leque” de atividades há a necessidade de um
grande número de profissionais capacitados para tanto. Lado outro, para atender à

necessidade temporária de excepcional interesse público, poderá haver a contratação do
Agente Penitenciário, para preenchimento de cargos públicos, sendo que esses contratos
serão realizados através de processo de seleção simplificada, modalidade esta,
regulamentada pela lei 18.185/2009 (Legislação Mineira).
Assim, o Agente Penitenciário contratado é responsável por garantir e manter a
ordem e disciplina no interior das unidades prisionais, bem como, fora delas quando lhe
competem.
Tanto os agentes contratados como os efetivos, exercem as mesmas funções e são
expostos aos variados momentos de tensões, sendo que, muitas vezes, surge a necessidade
de uma imposição verbal ou até mesmo a utilização de técnicas de defesa pessoal para que
haja o controle do ambiente carcerário, visando à ordem e cumprimento legal.
Posto isso, face a complexidade de sua tarefa, é necessário que o agente esteja
totalmente capacitado, e que haja, principalmente, treinamentos táticos, para que o mesmo,
em uma situação atípica no seu ambiente de trabalho, possa, de forma ágil e eficaz, realizar
a sua função.
Ademais, além da isonomia nas funções e do ambiente em que prestam os serviços
para a sociedade, ambos são constantemente ameaçados pelos internos, ameaças que
ultrapassam até mesmo a sua pessoa e se estendem aos seus familiares.
Se por ventura, fora do ambiente laboral, o agente contratado vir a se deparar com
alguma situação ameaçadora a sua vida ou a de terceiros, não poderá se valer de uma arma
de fogo para repelir a injusta agressão em legitima defesa, pelo fato de que não é assegurado
para o porte de arma de fogo.
Neste sentido, sendo indispensável à segurança pública, o Agente Penitenciário
deve apresentar um perfil apropriado para o efetivo exercício de sua função, agindo com
compromisso, dedicação e de forma estratégica para com suas ocupações.
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3. O TRATAMENTO LEGAL DADO AO AGENTE PENITENCIÁRIO
3.1 DA QUALIFICAÇÃO DO AGENTE PENITENCIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
O Agente penitenciário tem como atribuições o dever de manter as atividades do
Sistema Prisional em ordem.
Posto isto, como função instrumental o agente penitenciário desempenha sua
atividade buscando sempre sua segurança e a dos demais envolvidos, de modo que, diante
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da complexidade de seu trabalho o ASP deve procurar sempre estar plenamente

especializado e buscando um bom treinamento tático que o capacite, para que em
acontecimentos atípicos o mesmo possa de forma ágil e precisa assegurar a ordem prisional.
Assim, face o contato com o preso, deve o ASP estar devidamente habilitado para
sua função, uma vez que sua atividade é indispensável a Segurança Pública, o mesmo deve
ter aptidão profissionalmente adequada para lidar com a rotina da unidade prisional em que
trabalha.
4. CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO PARA AGENTES CONTRATADOS
O Estado de MG conta com, aproximadamente, 17 mil agentes de segurança
penitenciários, para aproximadamente 76 mil acautelados, de acordo com reportagem

realizada pelo jornal HOJE EM DIA, em dezembro de 2018.
Dados coletados em 2008, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT),
atestam que “a segunda profissão mais perigosa do mundo, além de ser uma das mais
estressantes, é a do agente penitenciário”. Doenças e relatos de alto extermínio são comuns
nesse ambiente.
Atividades repetitivas são realizadas diariamente, sendo que todo o momento o
agente precisa estar preparado psicologicamente para agir com cautela e racionalidade em
um ambiente conflitivo e adverso.
Os agentes penitenciários desempenham uma função indispensável para a

conservação da ordem pública, desenvolvendo funções em que são garantidores da
segurança interna dos estabelecimentos prisionais, como também exercem o dever de
civilização dos encarcerados.
Nota-se que, como sendo garantidor da ordem pública esses profissionais estão
expostos a um alto nível de estresse diante do contato direto com apenados. Estão
diariamente sobre pressão, ora por parte da justiça, ora por parte dos presidiários, de forma
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que sofrem frequentemente ameaças pertinentes a função. Neste contexto de segurança
pública, esses profissionais estão vulneráveis mediante a lacuna no ordenamento jurídico.
Conforme trabalho acadêmico de conclusão de curso da estudante de pósgraduação em ciência sócias Dra. Letícia Chaves Monteiro (2013, p. 36), há necessidade do
uso de força e da coação, que muitas vezes são utilizadas pelos agentes para satisfação das
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normas para que sejam cumpridas:

Esta necessidade de integração e necessária para a própria realização
das atividades profissionais, sob o risco de ter sua atuação reprimida
pelos presos. Apesar disto, as possibilidades de lidar com os presos
e as situações que surgem, obviamente não são homogêneas entre
os agentes. (MONTEIRO, 2013, p.36).
O Agente é responsável direto na disciplina e no controle penitenciário, de forma
que é o agente contratado pelo Estado que convive com o detento durante o tempo de sua
pena, o acompanhado nas suas ações relacionadas ao mundo exterior carcerário.
Mesmo ainda fora de serviço, permanecem expostos em sua integridade e higidez
física e mental, dada a estreita e contínua relação dos já sentenciados com outros criminosos
fora dos presídios.

É evidente, portanto, que se um preso almejar tirar a vida de um agente, ele não se
limitará ao local onde o mesmo exerce suas funções, muito antes pelo contrário, o preso irá
aproveitar do momento em que o agente estará ausenta do seu local de trabalho, sem o
apoio de sua equipe ou de equipamentos de proteção, para executá-lo.
E assim, esses profissionais estão expostos e capazes de promover distúrbios de
ordem física e psicológica, bem como, comprometimento social, levando os efeitos da
vivência cotidiana no contexto prisional ao seu dia a dia.
O risco será considerado neste estudo a partir da dimensão da ameaça em que se
encontra o agente, face o presente contato com os presos. Segundo a referida autora, nessas
ocasiões, o mais comum, então, é o uso da coerção. A coerção consiste na obediência pelo
uso de ameaças e sanções. (MONTEIRO, 2013, p. 47).
Diante deste cenário, faz-se necessária considerar para além da ameaça ou da
vitimização concreta, a relação entre estes, a vivência profissional diariamente possibilita
provocar consequências físicas e psicológicas que se repercutem no desempenho da função
e na vida social.
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Ademais, a sensação de insegurança é inquestionável, ou seja, o medo, a
insegurança, ou, por exemplo, pela vulnerabilidade de estar em espaço público e
eventualmente encontrar com algum detento que o tenha ameaçado, e com receio de sofrer
algum tipo de vingança, ou seja, o medo e um do sentimento que mais afligi o agente fora
do seu ambiente de trabalho.
Tendo como agravante o fato de que o agente penitenciário contratado não poderá
se valer de uma arma de fogo para se proteger, pois, ao mesmo não é garantido o porte. Por
isso, a relevância do tema veste se tratar de uma discussão que não está inerente tão
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somente à profissão do agente, mas também, a garantir uma maior proteção à sociedade.
Vale ressaltar, que o agente não desempenharia um papel de polícia, mas, em
situação de risco, externo ao seu ambiente de trabalho, poderia utilizar dos meios que lhe
são propícios para proteger a sua vida e dos demais, bem como, teriam que atender aos
requisitos inerentes ao porte.
Além de que é preciso observar o Princípio Constitucional da Isonomia, previsto
no art. 5º, "caput", da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. A necessidade de proteção de um agente penitenciário
não deve estar limitada ao instrumento que foi utilizado para o seu ingresso à profissão,
mas sim, pela complexidade e perigo de suas funções.
Há uma decisão judicial que oferece precedente, dando provimento para a
concessão de porte arma de fogo ao agente contratado, que foi o entendimento da do
Tribunal Regional Federal da 4° Região (Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER - 3ª Turma
Autos: 5005345-73.2016.4.04.7202) que negou o recurso da União e manteve liminar que
garantiu o direito do porte ao agente penitenciário contratado (TRF/4ª Região. 2018).Subtraise do voto proferido nos autos supra citados:

A despeito de ter conhecido o direito do agravante ao porte de arma
de fogo, por exercer atividade de agente prisional/penitenciário, a
autoridade administrativa restringiu, geograficamente, a validade da
autorização, circunscrevendo aos limites do estado de Santa Catarina.
O fato de o agente prisional ter sido contratado em regime temporário
não significa que exerça atividade diversa do servidor efetivo, muito
menos que não esteja exposto aos mesmos riscos inerentes a natureza
da atividade desempenhada. Concedido o porte de arma com
limitação temporal, coincidente com o vínculo temporário do autor
com o estado de Santa Catarina, e não havendo notícias de sua
prorrogação, está cessada a situação fática e as condições justificadora
da concessão do porte de arma. Com efeito, admitido o direito do
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agravante de portar arma de fogo, em razão do desempenho de
atividade de agente penitenciário, como consectário lógico, deve ser
deferido ao agravante tratamento idêntico ao que é dispensado ao
integrante do quadro permanente de agente penitenciário, inclusive
no tocante a injeção da cobrança de taxa de emissão do documento.
(TRF/4ª REGIÃO. 2018.).
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O colegiado entendeu de forma unânime, que é válida a autorização para porte de
arma de fogo aos agentes de segurança penitenciários temporários, devendo ser a validade
da concessão compatível à vigência do contrato temporário.
Portanto, se há igualdade nas funções e atividades desempenhadas pelos agentes,
bem como, os riscos nos quais estão expostos, nada mais justo do que ser observado a
isonomia também nos meios que irão se valer para assegurarem a sua proteção.
4.1 A REALIDADE DOS AGENTES CONTRATADOS A PARTIR DE ENTREVISTAS COM TÉCNICOS
DOS SISTEMAS PRISIONAIS
Objeto desta pesquisa foi investigar a vivência cotidiana em instituição prisional de
Minas Gerais, bem como os riscos que tais profissionais estão expostos, através de relatos e
dados fornecidos.

Para início, vale salientar que, um dos autores deste presente artigo, a saber, Mateus
Henrique Figueiredo, exerce a função de agente penitenciário contratado no Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (CPNH), presídio de segurança máxima do Estado de Minas
Gerais.
Apesar do pouco tempo em atividade, ingressou no sistema prisional em janeiro de
2020, já adquiriu uma vasta experiência, vivenciou fatos que deixaram ainda mais claro o
perigo que tal categoria está exposta diariamente.
Podemos citar como exemplo, frustrar tráfico de substancias entorpecente dentro do
presídio, procedimentos nos quais foram encontrados aparelhos telefônicos dentro de celas,
a transferência de encarcerados sem a devida supremacia de força, presos enfurecidos
batendo em grades e celas para reivindicar algo que achavam por direito, fogo ateado em
colchões e muitos outros acontecimentos.
Ademais, tal pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 22 outubro de 2020, por meio
da rede social WhatsApp, tendo as perguntas respondidas pelos agentes penitenciários que
atuam no CPNH. O critério de escolha foi optar pelos servidores que possuíam mais tempo
de serviço, tendo entre eles tanto efetivos como contratados.
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Foram 9 (nove) entrevistados, sendo 3 (três) efetivos e 6 (contratados), dentre os quais

•

Os presos não tratam de forma diferenciada os agentes efetivos dos contratados,
são vistos da mesma forma;

•

Os agentes acham que tanto eles como os seus familiares correm risco de vida
por desempenharem a função de Agente Penitenciário;

•

Todos concordaram com a necessidade do porte de arma de fogo para os
agentes penitenciários contratados, sendo um direito dos mesmos;

•

Todos os 3 (Três) efetivos possuem o porte de arma de fogo, dos 6 (seis)
contratados apenas 2 (dois) possuem o porte, que adquiriram por conta própria
através do porte civil.
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houve unanimidade nas seguintes ponderações:

CONCLUSÃO
Em virtude dos fatos e fundamentos que aqui foram desenvolvidos, não há o porquê
de colocar obstes à concessão do porte de arma de fogo ao agente penitenciário contratado.
Tendo Ficado evidente a sua necessidade bem como o direito de conceder aos agentes
contratados tal porte.
Uma alternativa que os agentes contratados tiveram para se valerem do porte de
arma foi eles, por conta própria e sem nenhum auxílio do Estado, requerem o porte civil.
Submetidos e aprovados a diversos testes que comprovaram os requisitos necessários para
portar uma arma de fogo, sendo por eles mesmos custeados todo o gasto para tanto.
Uma possível solução para a presente problemática seria o Estado submeter os
agentes contratados ao procedimento do porte de arma civil, com costeio por parte do
próprio Estado. Além flexibilizar os requisitos do mesmo procedimento, como por exemplo,
retirar o requisito “idade mínima de 25 anos” para agentes de segurança pública.
Outro ponto discutível seria o ressarcimento, por parte do Estado, de todos os gastos
decorrentes da concessão do porte de arma de fogo aos agentes que se submeteram aos

requisitos do porte civil por conta própria.
Uma outra solução seria o Estado submeter todos os agentes penitenciários
contratados a testes e treinamentos que possibilitariam a concessão do porte de arma de
fogo para tais profissionais. Seria uma espécie de curso onde seriam capacitados a portar
arma de fogo tanto em serviço como fora dele, garantindo a sua própria proteção como
também das pessoas do seu convívio.
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RESUMO: A infecção hospitalar constitui-se em um problema de saúde pública que
além dos danos causados aos seres humanos, geram um enorme custo financeiro.
Trata-se de fenômeno extremamente complexo, seja no plano técnico ou jurídico.
Tanto a ciência como a própria legislação reconhecem a impossibilidade de se
eliminar totalmente os riscos das infecções hospitalares, sendo sua ocorrência, por
vezes, aleatória e imprevisível. Apesar da importância do tema sob o ponto de vista
jurídico, sua abordagem tem merecido pouca atenção por parte da doutrina jurídica
nacional. O presente artigo se propõe a analisar a infecção hospitalar sob a ótica da
responsabilidade civil, e formular algumas reflexões e críticas a respeito do tema,
chamando a atenção para a necessidade de se refletir sobre um novo sistema de
reparação.
ABSTRACT: Hospital infection is a public health problem that, in addition to the
damage caused to human beings, generates an enormous financial cost. This is an
extremely complex phenomenon, whether on a technical or legal level. Both science
and legislation recognize the impossibility of completely eliminating the risks of
nosocomial infections, and their occurrence is sometimes random and unpredictable.
Despite the importance of the topic from the legal point of view, its approach has
received little attention from national legal doctrine. This article proposes to analyze
hospital infection from the perspective of civil liability, and to formulate some
reflections and criticisms on the subject, calling attention to the need to reflect on a
new repair system.
INTRODUÇÃO
A infecção hospitalar é atualmente uma das maiores causas de morte
verificada no interior dos hospitais não somente no Brasil como em todo o mundo.
O problema está presente em todos os hospitais mesmo com o notável progresso
científico e tecnológico da medicina experimentado ao longo dos últimos anos. As
infecções hospitalares afetam anualmente milhões de pacientes.
A busca por um ambiente hospitalar livre da ocorrência das infecções é um
desafio constante não somente para os profissionais da saúde, pois representa um
problema de saúde pública que não só geram danos aos pacientes, como implicam
também em um enorme custo financeiro. A preocupação com sua a prevenção e
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controle, portanto, é hoje uma realidade mundial, e que a despeito do custo
financeiro, deve ser vista pelos hospitais de forma positiva.68
Ocorre que mesmo com os esforços desempenhados pelas autoridades
públicas na luta pelo controle da infecção hospitalar através de sua regulamentação,
disseminação de informações por meio de cursos e manuais, e por meio dos próprios
profissionais da saúde, é impossível afirmar que a solução desse grande problema
seja de fácil obtenção.69
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No Brasil, todos os hospitais são obrigados a manter em suas dependências,
as chamadas comissões de controle de infecção hospitalar que são representadas
por médicos, enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, entre outros profissionais, e
que devem desenvolver um conjunto de medidas a serem seguidas com a finalidade
de reduzir sua incidência e gravidade.
Essas comissões devem executar tarefas importantes, como a constatação
dos casos de infecção hospitalar, a elaboração de normas de padronização, o
treinamento de profissionais, o auxílio nos programas de vigilância, entre inúmeras
outras funções.
Ocorre que no Brasil nem todo hospital mantém uma comissão de controle
de infecção hospitalar.
Para confirmar a afirmação acima mencionada, cita-se, como exemplo, a
pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(CREMESP) em parceria com o Ministério Público (MP), entre outubro de 2007 e
janeiro de 2008, que constatou, a partir de uma amostra de 158 hospitais do Estado
de São Paulo, que 7,6% não tinham comissões de controle de infecção hospitalar.70
Em estudo mais recente e mais abrangente, e que demonstra que a situação
outrora verificada ainda persiste, onde foram avaliados relatórios de todas as
instituições hospitalares do Estado de São Paulo (n=838), entre setembro de 2012 e

68 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 151152.
69 PUCCINI, Paulo de Tarso. Perspectivas do controle da infecção hospitalar e as novas forças
sociais em defesa da saúde. Ciência & Saúde Coletiva,Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3045, 2011.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n7/04.pdf>. Acesso em: 20jul. 2018.
70 MEDEIROS, Eduardo Alexandrino Servolo; ROSENTHAL, Caio. A prática segura e a qualidade
na atenção. In: O CONTROLE da infecção hospitalar no Estado de São Paulo. São Paulo:
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2010. p. 11. Disponível em:
<http://ccihadm.med.br/legislacao/Controle_de_
infeccoes_hospitalares_no_Estado_de_Sao_Paulo.pdf>. Acesso em: 20jul. 2018.
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fevereiro de 2017, constatou-se que 7,16% das instituições não tinham comissões de
controle de infecção hospitalar.71
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O contexto supracitado sugere que realmente há certa fragilidade na
organização efetiva do controle das infecções hospitalares no Estado de São Paulo,
mesmo diante da legislação, dos avanços científicos e tecnológicos e da crescente
formação de pessoal especializado para essa função.
Mas ao lado da problemática referente ao controle da infecção hospitalar
encontra-se também o crescente número de ações de responsabilidade civil
ajuizadas perante os tribunais com fundamento em sua ocorrência.
O problema da infecção hospitalar, sob a ótica da responsabilidade civil,
apesar de ter uma enorme importância, até mesmo pelo alto índice de sua incidência,
tem merecido pouca atenção por parte da doutrina jurídica nacional.
A infecção hospitalar é um fenômeno extremamente complexo e nem
sempre está associado à falta de assepsia pelos operadores da saúde, já que o seu
surgimento pode se dar de forma aleatória.
As infecções hospitalares resultam de interações complexas e de múltiplos
fatores causais e pode por vezes não estar relacionada à falta de cuidado médico ou
hospitalar, e esse é um dos motivos pelos quais se torna difícil definir a infecção
hospitalar para efeitos de reparação civil.
A partir daí surgem vários questionamentos: Seria justo impor o dever de
indenizar a todos os casos de forma irrestrita? A responsabilidade pelos prejuízos
provocados por infecções hospitalares ocorridas mesmo quando adotadas todas as
medidas de assepsia e cuidados necessários deve ser suportada pelos hospitais?
Sabendo que sua ocorrência pode advir mesmo com a adoção de todos os cuidados
necessários, isentar a responsabilidade dos hospitais quando não se puder imputála à falta dos mesmos não seria uma injustiça contra as vítimas desse mal?
A RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CASOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR
SEGUNDO A DOUTRINA JURÍDICA NACIONAL
O tema da responsabilidade civil nos casos de infecção hospitalar, apesar de
ter uma enorme importância, tem merecido pouca atenção por parte da doutrina
jurídica nacional. A infecção hospitalar ainda não recebeu atenção mais acurada dos

71LAMBLET LCR, PADOVEZE MC. Comissões de Controle de Infecção Hospitalar: perspectiva
de ações do Conselho Regional de Enfermagem. Revista Cadernos Ibero-Americanos de
Direito Sanitário. 2018 jan./mar, 7(1):29-42.
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juristas e estudiosos, nem foi estudada em toda a extensão que merece, não tendo
sido compreendida adequadamente sob a ótica da responsabilidade civil.72
Desse modo, neste capítulo será analisado o tema da responsabilidade civil
nos casos de infecção hospitalar.
Em um primeiro momento trataremos da opinião doutrinária a respeito de
tal tema, verificando o posicionamento de diversos autores e como eles têm
analisado a infecção sob o prisma da responsabilidade civil.
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De antemão já deve ser frisado que não se pode confundir a
responsabilidade civil dos hospitais com a responsabilidade civil dos médicos,
enfermeiros e outros profissionais da saúde, inclusive nos casos de infecção
hospitalar.
A responsabilidade civil dos médicos e outros profissionais da saúde, a
exemplo de outros profissionais liberais, somente surge quando há comprovação da
culpa. Isso significa que eles apenas responderão por danos advindos da infecção
hospitalar quando restar comprovado que agiram com culpa em qualquer uma de
suas modalidades (imperícia, imprudência ou negligência).
Além da culpa deverá também restar demonstrado o nexo de causalidade
entre a conduta destes profissionais e a ocorrência da infecção hospitalar. Ou seja,
apenas quando demonstrado que da conduta culposa provém a infecção hospitalar,
é que estes profissionais responderão pelos danos causados pela ocorrência da
mesma.
Diferente situação, no entanto, refere-se à responsabilidade dos hospitais
pelos danos decorrentes das infecções hospitalares.
Para José de Aguiar Dias, por exemplo, a responsabilidade civil hospitalar
consubstancia-se em uma obrigação de resultado, consistente no dever de zelar pela
incolumidade do paciente e que a infecção hospitalar consiste em falta a esse
dever.73

O autor, portanto, relaciona a ocorrência da infecção hospitalar ao dever de
manter a segurança do paciente. Pelo seu entendimento, extrai-se que, na ocorrência

72 STOCO, Ruy. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. p. 759.
73 AGUIAR, Dias apud KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. rev., atual.
eampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p.232
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da infecção hospitalar nasce automaticamente o dever de indenizar, pois ela é
considerada pelo autor como uma falta do dever de manter a segurança do paciente.
Caio Mário, por sua vez, aborda a infecção hospitalar sob uma perspectiva
diferente. O autor afirma que se a mesma decorreu de condições deficientes de
assepsia ou ausência de cautela a evitar a “doença nosocômica”, o hospital poderá
ser responsabilizado.74 Pela sua definição, a indenização será devida somente nos
casos em que restar comprovado, que a infecção hospitalar decorreu da ausência de
assepsia.

Verifica-se, dessa forma, que há uma grande diferença na forma de se pensar
a infecção hospitalar sob o prisma da responsabilidade civil pelos autores acima
mencionados, considerando que para o primeiro, com o simples surgimento da
infecção hospitalar já restaria configurado o dever de indenizar, ao passo que para o
segundo autor, apenas se restar comprovado que a infecção hospitalar decorreu da
ausência de assepsia.
Para Humberto Theodoro Júnior:
A responsabilidade civil dos hospitais, seja por infecção
hospitalar, seja por qualquer outra lesão sofrida pelos pacientes
em razão dos serviços de internação, não se inclui na regra do
art. 1.545 do CC/1916 (LGL\1916\1) (obrigação de meio).
Aplica-se-lhes, portanto, a teoria comum da responsabilidade
contratual, segundo a qual o contratante se presume culpado
pelo não alcance do resultado a que se obrigou. Não se trata
de teoria pura do risco, porque sempre será lícito ao hospital
provar a não ocorrência de culpa para eximir-se do dever de
indenizar. Mas o ônus da prova da culpa não caberá, como
ocorre no caso de erro médico, ao paciente ofendido. Quem se
apresenta como vítima de lesão sofrida durante internamento
somente terá de provar, para obter a competente indenização,
o dano e sua verificação coincidente com sua estada no
hospital. A culpa estaria presumida contra o estabelecimento,
até prova em contrário.75
O autor acima mencionado defende que há na ocorrência da infecção
hospitalar uma presunção de culpa em desfavor do hospital. Todavia, verifica-se que
não há uma definição clara de como seria elidida essa culpa. Ou seja, o autor não
74 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 154.
75 THEODORO JUNIOR, Humberto. Aspectos processuais da ação de responsabilidade por erro
médico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 88, n. 760, p. 46, fev. 1999.
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estabelece o que o hospital deve comprovar para afastar a presunção de culpa que
defende existir nos casos de infecção hospitalar.
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Ruy Stoco discorda parcialmente do entendimento defendido por Humberto
Theodoro Júnior quando afirma que o surgimento da infecção hospitalar não deve
ser compreendido como um inadimplemento de uma obrigação contratual. Para ele,
a infecção hospitalar é uma “[...] concausa independente surgida por fatores diversos
à atuação do médico ou do exercício da atividade do hospital em fornecer os meios.”
Defende, portanto, que inexiste quebra do contrato nas hipóteses de concausas
independentes que impedem o paciente, como mero hóspede, de receber o
tratamento seguro e adequado. Contudo, o autor também sustenta que “[...] a
presença de germes no ambiente hospitalar conduz à presunção de culpa desses
estabelecimentos por falta de cuidados e de controle.” Assim, a infecção hospitalar
traduz uma conduta omissiva, desidiosa ou negligente, que não pode ser suportada
ou revelada.76
Édson Batista e Suênya Marley Mourão Batista entendem também que diante
de um caso de infecção hospitalar há o descumprimento do dever de cuidado pronto
e eficiente, que segundo eles, é o mesmo que inadimplemento da obrigação
característica da assistência hospitalar, de oferecer ao paciente um ambiente
saudável e realizar o controle da infecção em caráter permanente.77

Nehemias Domingos de Melo menciona que:
Tratando-se de infecção hospitalar, a responsabilidade do
hospital será também objetiva, tendo em vista que o dever de
assepsia do ambiente hospitalar é um dever ínsito à prestação
do serviço. Neste caso, a prevenção contra esse risco corre por
conta das empresas, não só por intermédio de técnicas de
controle ambiental local, como de severa vigilância
(isolamento) de possíveis focos. Mesmo quando for necessário
operar um paciente com baixa resistência física ou imunológica,
deve o hospital, antes de realizá-la, restabelecer seu poder de
resistência ou então, no pós-cirúrgico, aplicar antibióticos para
combate da infecção previsível. Não sendo adotados esses
mecanismos, o hospital responderá pelos danos decorrentes

76 STOCO, Ruy. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. p. 760.
77 BATISTA, Édson; BATISTA, Suênya Marley Mourão. A responsabilidade civil de médicos e hospitais
nos casos de infecção hospitalar. Revista Interdisciplinar NOVAFAPI, Teresina, v. 3, n. 2, p. 32,
2010.
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da infecção que venha atingir o paciente, independentemente
da culpa.78
Sergio Cavalieri Filho, por sua vez, entende que contaminação por infecção
caracteriza-se como falha do serviço, levando à indenização também
independentemente da constatação do elemento culpa.79
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Ainda sobre a ótica da falha na prestação do serviço, João Monteiro de Castro
menciona que:

A infecção hospitalar adquirida no interior do hospital ou
clínica tem sido analisada sob a ótica de falha na prestação de
serviço do hospital, uma obrigação contratual relativamente à
incolumidade do paciente, no que concerne aos recursos
colocados à disposição para o adequado tratamento e
recuperação. A responsabilidade do hospital só é excluída
quando a causa da moléstia puder ser atribuída a evento
especifico e determinado, por exemplo, má prática do
médico.80
Em uma abordagem diferente da despendida pela maioria dos doutrinadores
Miguel Kfouri Neto, elenca que a responsabilização do hospital nos casos de infecção
hospitalar depende da comprovação, de que: 1) o paciente antes de ingressar no
hospital, não portava nenhum agente infeccioso ou apresentava baixa imunidade; 2)
a infecção não é endógena, ou seja, produzida pelo próprio organismo; 3) a infecção
surgiu quando o paciente já se encontrava sob o exclusivo controle do hospital; 4) a
infecção foi ocasionada por um agente infeccioso tipicamente hospitalar.81
Entende também, o mesmo autor, que não se aplica à espécie a teoria do risco,
o que no seu entender redundaria na imposição do dever indenizar tão só em face
do dano e da permanência do enfermo no hospital. Assim, nem mesmo a infecção
preexistente, ou decorrente da enfermidade em si, poderia afastar a obrigação do
nosocômio.82

78MELO,Nehemias Domingos de. Responsabilidade civil por erro médico: doutrina e jurisprudência.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 150.
79 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.
421.
80 CASTRO, João Monteiro. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: Método, 2005. p. 163.
81KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013.p. 221.
82Ibid., p. 225.
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Por fim, para Jurandir Sebastião, mesmo diante do:
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[...] silêncio legislativo, a escassez doutrinária e não, ainda,
uniformização jurisprudencial, [...] infecção hospitalar, para
efeitos de reparação, não é aquela que simplesmente
manifesta-se após a internação, mas, sim, aquela que se
adquire após a internação, por decorrência de procedimentos
médicos mal executados, ou por omissão, ou insuficiência nos
seus cuidados de prevenção profilática. A ação ou omissão
tanto pode ocorrer somente em relação ao paciente infectado,
quanto em relação aos procedimentos ordinários, gerais, de
prevenção. [e conclui que] De qualquer forma, sempre há de
haver um nexo de causalidade determinante e censurável
produto da ação ou omissão humana.83
O autor supracitado aponta ainda que a análise judicial da prova deve ser feita
pelo prisma da culpa presumida.
Com base nos entendimentos acima mencionados, e pela análise da
jurisprudência, passaremos a discorrer e dividir as principais formas de se pensar a
infecção hospitalar sob a ótica da responsabilidade civil, que estão sendo aplicadas
na análise das demandas indenizatórias pelo judiciário brasileiro.

A INFECÇÃO HOSPITALAR SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
Com efeito, não há no direito brasileiro nenhuma definição legal da infecção
hospitalar para efeitos de reparação civil.
As definições existentes em nossa legislação referem-se tão somente aos
conceitos fornecidos pela ciência médica, cuja atenção volta-se apenas para o seu
controle.
Todavia, o que se percebe é que a fim de favorecer as vítimas das infecções
hospitalares, nossos tribunais pátrios, de uma maneira geral, adotam também para
as hipóteses de infecção hospitalar, o regime da responsabilidade civil objetiva com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pois se entende que a infecção
hospitalar decorre do fato da internação e não da atividade médica em si.
A responsabilidade objetiva é aquela que obriga o causador do dano a
indenizar independentemente da constatação da culpa em qualquer uma das suas
83 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade civil médico/hospitalar e o ônus da prova. Revista Jurídica
Unijus, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 37-38, nov. 2006.
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modalidades e em se tratando de infecção hospitalar tem sido utilizada em inúmeros
casos, para condenar os hospitais pelo simples surgimento de uma infecção nas
dependências dos hospitais.
Mas há quem critique a adoção da responsabilidade civil objetiva na forma
como vendo sendo utilizada, em suma, com base na alegação de que o risco de
ocorrência da infecção hospitalar persiste mesmo quando adotadas todas as
medidas de profilaxia e controle, ou seja, há infecções que ocorrem mesmo tomados
todos os cuidados para que não ocorressem.

A respeito do tema Jurandir Sebastião menciona que:
Cumpridas as regras estabelecidas de profilaxia técnica e
pessoal, o risco de contaminação (que pode ocorrer dos
germes naturais do próprio paciente) e sequente infecção não
podem ser interpretados como risco empresarial, a impor, por
isso mesmo, indenização pelo critério da responsabilidade sem
culpa – como é a regra genérica, literal, do art. 14, caput, do
CDC.84
Elma Lourdes Campos PavoneZoboli também critica a aplicação da
responsabilidade objetiva pelos tribunais aos casos de infecção hospitalar, pois
segundo ela, trata todos os hospitais, que estejam ou não empenhados no combate
à infecção hospitalar, da mesma forma.
A autora propõe uma diferenciação entre as ocorrências de infecção em
consequência das falhas do funcionamento de organizações que se preocupam com
o controle e as que decorrem de deficiências grosseiras próprias de instituições que
propiciam um aumento no risco de ocorrência da infecção hospitalar:
Em um paralelo poder-se-ia propor uma diferenciação entre as
ocorrências de infecção hospitalar em conseqüência de falhas
do funcionamento de organizações idôneas, que se aplicam
com afinco na execução de um programa e nas medidas de
controle específicos, em consonância com as mais atuais
recomendações das políticas públicas de saúde e dos expertos
na matéria, e as que decorrem de deficiências grosseiras
próprias de instituições que prestam pouca ou nenhuma
atenção a esse ponto e que propiciam a manutenção de riscos
desnecessários à saúde de seus usuários. Faz-se necessário
84 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade civil médico/hospitalar e o ônus da prova. Revista Jurídica
Unijus, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 40, nov. 2006.
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demarcar a responsabilidade ética e a responsabilidade
jurídica, ou nas palavras de Leonard Martina separar o "erro
honesto" do "erro culposo". A tese da responsabilidade
objetiva parece deixar pouco espaço para isso, tratando todos
os hospitais, que estejam ou não empenhados no combate à
infecção nosocomial, da mesma forma.85
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Por outro lado se realmente fosse admitida a possibilidade de exclusão da
responsabilidade dos hospitais quando comprovado, por exemplo,que atendeu
todas as medidas de controle específico, as infecções hospitalares inevitáveis, ou seja,
aquelas que a ciência médica admite ocorrência mesmo quando adotadas todas as
precauções, ficariam imunes à indenização.
Aliás, foi exatamente nesse sentido a crítica feita pelo Ministro Cesar Asfor no
julgamento doRESP: n. 629.212/RJ:

Nessas condições, é de se concluir que ninguém responderia
pela infecção hospitalar quando oferecidos todos os meios
para a garantia da incolumidade física do paciente,
independentemente de o hospital assumir os riscos da sua
internação. As infecções inevitáveis ficariam imunes à
reparação, mesmo relacionadas ao serviço prestado pelo
nosocômio, como ocorrido in casu. Tal solução não me
parece a mais segura e tampouco se coaduna com a lógica
da responsabilidade objetiva, cuja adoção no Direito pátrio
serve justamente ao desiderato de não deixar sem
reparação a ofensa relacionada às atividades cujos riscos
são assumidos por quem as presta. Isso é o que há de
relevante. O hospital assume os riscos inerentes à internação
do paciente e em virtude disso há de responder
objetivamente. Orientação diversa fragilizaria em muito o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que afasta
expressamente a necessidade de culpa pelo prestador
de serviço. Portanto, não se aplica aqui a lógica inerente à
obrigação de meio, mas sim a tônica da assunção de risco.
Conforme o já explicitado, hospital e médico têm obrigação de

85 ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone. Comentários. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v.
3,
n.
2,
135,
jul.
2002.
Disponível
em:
<https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/81248/84887>. Acesso em:13 Jun. 2018.
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meio quanto ao tratamento em si, o que se distingue dos riscos
da internação.86
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A análise jurisprudencial ainda não uniformizada demonstra que não são
poucas as decisões no mesmo sentido, como demonstram, por exemplo, as ementas
extraídas de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ação de
indenizatória. Morte por infecção hospitalar. Hipótese em
que o filho dos autores foi internado no estabelecimento da ré
por distúrbios psicológicos, mas foi acometido por infecção
hospitalar, que provocou a sua morte. Responsabilidade
objetiva do hospital. Danos morais configurados. Indenização
arbitrada em oitenta mil reais para cada um dos genitores.
Pensão por morte fixada em um terço do salário mínimo até
quando, se vivo, completaria o de cujo sessenta e cinco anos
ou até que faleçam ambos os autores, assegurado o direito de
acrescer ao supérstite. Pedido inicial julgado procedente.
Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença
quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora
ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso. 87

86 (STJ – RESP: n. 629.212/RJ, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2007,
Quarta Turma). No mesmo sentido, informa a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de
Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A
responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a
comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção
hospitalar. Precedentes. 2. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, que concluiu pela
existência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde e a morte do filho da parte
autora não pode ser revisto em sede de recurso especial como pretende o recorrente, pois para
derruir as conclusões a que chegou a Corte local, demandaria o reexame do contexto fáticoprobatório dos autos, providência vedada, em razão do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, somente quando ínfimo ou
exagerado, circunstância esta que não se verifica na hipótese dos autos, pois o valor estabelecido
não excede o arbitrado pelos mais recentes precedentes desta Corte. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1653046/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018).
87(TJSP; Apelação 0004064-93.2013.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa;
Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do
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RESPONSABILIDADE CIVIL - Hospital - Danos morais, materiais
e estéticos - Infecção hospitalar - Infecção contraída
durante o processo cirúrgico, dentro das dependências do
hospital - Responsabilidade objetiva do nosocômio - Danos
materiais não comprovados - Dano estético e moral
configurados - Sentença reformada - Recurso provido em
parte.88
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A adoção da responsabilidade objetiva possui, portanto, como seu maior
amparo o argumento de melhor favorecer as vítimas da infecção hospitalar e de que
os hospitais assumem os riscos relacionados à internação do paciente razão pela qual
devem responder objetivamente.
Diante disso, ainda que não esteja devidamente comprovado que a infecção
hospitalar decorreu da falta de controle ou assepsia, não poderia o hospital esquivarse da responsabilização pelos danos eventualmente ocasionados.
Para ilustrar as implicações da adoção da teoria da responsabilidade objetiva
na forma como vem sendo aplicada para os casos de infecção hospitalar, cita-se o
recente acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, publicado no dia
28/05/2018, que deu provimento ao recurso de Apelação nº 100404935.2014.8.26.0048, reformando a sentença de improcedência proferida pelo juízo de
primeiro grau, em demanda indenizatória fundada na ocorrência de infecção
hospitalar.
O juiz de primeiro grau entendeu que a infecção hospitalar não podia ser
atribuída ao hospital, já que todo o atendimento médico-hospitalar foi realizado de
acordo com a boa prática médica. Mas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, com
base na adoção da responsabilidade objetiva, ainda quando demonstrada a adoção
das medidas de prevenção, deve o hospital responder pelos danos advindos da
infecção hospitalar:

Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça
[do] Estado de São Paulo. São Paulo, 2017. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em:
10 jun. 2018).
88 A perícia médica realizada nos autos do processo ressaltou expressamente que "A ocorrência de
infecção do sítio cirúrgico não informa necessariamente que houve falha de técnica cirúrgica ou que
o ambiente hospitalar não apresentava condições adequadas de higienização. As medidas
preventivas atuais não conseguem evitar todas as infecções relacionadas à assistência à saúde.” No
entanto, ainda assim houve a condenação do hospital com fundamento na teoria da
responsabilidade objetiva. (TJSP; Apelação 0028621-36.2011.8.26.0482; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4ª. Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro: 03/07/2018).
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In casu, ainda que o Sr. Perito (laudo fls. 2.254/2.339) tenha
respondido: i) “7.1.1- Todos os procedimentos no sentido de
prevenção e controle das infecções foram tomados pelo
hospital, segundo prontuário médico e documentos de
folha 852/856? Sim.”; ii) “7.1.4 A infecção hospitalar é
passível de total controle a partir da admissão do paciente?
Não. 7.1.5 É possível evitar que ocorra infecção hospitalar
em todos os casos que são internados em um hospital? Não.
7.1.6- Há um percentual de casos de infecção hospitalar que
sejam inerentes aos serviços de saúde? Sim.”; iii) “7.3.4 Quais
procedimentos médicos/hospitalares poderiam evitar a
aquisição da infecção hospitalar? Todos os procedimentos
médicos e hospitalares foram seguidos, segundo
normatização da Comissão de Infecção Hospitalar.”; iv)
“7.3.11 O procedimento cirúrgico pós operatório, ainda que
indiretamente deu causa a infecção hospitalar contraída
pela 'de cujus'? Não.”; e v) “7.3.13 - Foram adotados todos
os procedimentos de antissepsia cirúrgica no préoperatório nas mãos dos médicos e demais funcionários
que participam da intervenção como medida de prevenção
de infecções de sitio cirúrgico? Sim. 7.3.14 Foram adotados
os procedimentos de rotina para adequada limpeza e
descontaminação das superfícies ambientais do hospital
onde a “de cujus” ficou internada? Sim.”,tais fatos não
ilidem a responsabilidade da instituição médica, tendo em
vista que para tanto não basta a adoção de todas as
medidas de prevenção de infecções hospitalares. (TJSP).
Jurandir Sebastião, como já mencionado, critica essa abordagem feita pelos
tribunais. Para o autor, não há dúvidas de que o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) possui como objetivos assegurar a saúde, segurança e qualidade de vida,
porém, essa finalidade, precisa ser entendida com base nos princípios da boa fé e do
equilíbrio nas relações contratuais.

O autor entende que o hospital não pode ser visto como uma instituição de
exploração econômica, já que não alberga hospedes por voluntariedade e sim pela
necessidade de terapia.
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Assim, para ele a análise da responsabilidade nos casos de infecção hospitalar
deve ser feita, para melhor compreensão e aplicação do artigo 14 do CDC, com base
na teoria da culpa presumida e não pela teoria objetiva.89
De qualquer forma, parece mesmo difícil condicionar a indenização nos casos
de infecção hospitalar à comprovação pelo autor da culpa do médico, enfermeiro ou
dos outros profissionais da saúde responsáveis pelo atendimento do paciente, ou até
mesmo comprovar a falta de algum cuidado médico-hospitalar específico.
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Isso porque se já difícil comprovar que a infecção possui origem hospitalar,
sabendo, ademais, que sua ocorrência pode até mesmo se dar de forma aleatória e
indefinida, seria ainda mais se lhe fosse exigida a comprovação de tais pressupostos.
Resta saber se a aplicação da responsabilidade civil objetiva para concluir quea
simples ocorrência da infecção hospitalar já daria ensejo ao dever de indenizar, ou
seja, sem que seja discutida a culpa dos profissionais ou a inadequação de algum
procedimento ou falta de assepsia, seria realmente a mais justa e coerente em se
tratando de responsabilidade dos estabelecimentos de saúde nos casos de infecção
hospitalar.
A INFECÇÃO HOSPITALAR SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
E A CULPA PRESUMIDA
Há uma segunda corrente doutrinária e jurisprudencial que defende que a
contaminação por infecção hospitalar enseja o dever de indenizar com fundamento
na responsabilidade contratual.
Segundo o entendimento dessa corrente, há na infecção hospitalar,
responsabilidade contratual do hospital relativa à incolumidade do paciente.
Assim, diante de um determinado caso de infecção hospitalar, pode-se
afirmar, com base nesse entendimento, que o dever jurídico de cuidado pronto e
eficiente é presumidamente descumprido, ou seja, entende-se que há uma
presunção de inadimplemento da obrigação característica da assistência hospitalar
de oferecer ao paciente um ambiente saudável. O dever de incolumidade do paciente
não foi obedecido.
É analisada, portanto, como uma espécie de culpa contratual presumida.

89 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade civil médico/hospitalar e o ônus da prova. Revista Jurídica
Unijus, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 41-42, nov. 2006.
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O Superior Tribunal de Justiça, em voto conduzido pelo Ministro Sávio de
Figueiredo Teixeira, já decidiu nesse sentido, conforme pode ser extraído da ementa
abaixo reproduzida:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
SOFRIDOS EM CONSEQUENCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.
CULPA CONTRATUAL. DANOS MORAL E ESTETICO.
CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO. I - Tratando-se da denominada infecção
hospitalar, há responsabilidade contratual do hospital
relativamente a incolumidade do paciente, no que respeita
aos meios para seu adequado tratamento e recuperação,
não havendo lugar para alegação da ocorrência de "caso
fortuito", uma vez ser de curial conhecimento que tais
moléstias se acham estreitamente ligadas a atividade da
instituição, residindo somente no emprego de recursos ou
rotinas próprias dessa atividade a possibilidade de
prevenção. II - essa responsabilidade somente pode ser
excluída quando a causa da moléstia possa ser atribuída a
evento especifico e determinado. III - nos termos em que veio
a orientar-se a jurisprudência das turmas que integram a seção
de direito privado deste tribunal as indenizações pelos danos
moral e estético podem ser cumuladas, se inconfundíveis suas
causas e passiveis de apuração em separado.90

90 (STJ - REsp: 116372 MG 1996/0078499-0, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data
de Julgamento: 11/11/1997, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.02.1998). No mesmo
sentido decidiu o Superior Tribunal em julgado mais recente: RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL.
REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. 1.
Não cabe, em recurso especial, rever a análise da prova para afastar a conclusão do acórdão
recorrido de que a infecção de que padeceu o autor teve como causa a internação hospitalar
(Súmula 7). 2. Em se tratando de infecção hospitalar, há responsabilidade contratual do hospital
relativamente à incolumidade do paciente e "essa responsabilidade somente pode ser excluída
quando a causa da moléstia possa ser atribuída a evento especifico e determinado" (REsp
116.372/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 2.2.1998). 3. "Não
cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo
evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código
de Processo Civil, na linha da jurisprudência da Corte" (REsp 302.205/RJ, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 4.2.2002). 4. Admite a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
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Há também inúmeras decisões proferidas pelos tribunais estaduais no sentido
acima mencionado, como pode ser verificado em acórdão proferido pela Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no recurso de Apelação nº
70009587502.
Para o relator Umberto GuaspariSudbrack, a natureza da responsabilidade civil
do hospital nos casos de infecção hospitalar é contratual considerando a necessidade
de se manter a incolumidade física do paciente no que diz respeito aos meios
adequados para tratamento e recuperação:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. INFECÇÃO
HOSPITALAR. A responsabilidade do hospital, em se tratando
de infecção hospitalar, é contratual, considerando-se a
necessidade de incolumidade física do paciente no que
respeita aos meios empregados para seu adequado tratamento
e recuperação. [...]. (Apelação Cível Nº 70009587502, Quinta

estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma
condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. É devido o pensionamento
vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo
estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência
comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de
trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho. 6. A
correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano
moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ. 7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de
mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação.
8. A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a
ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é
considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de
sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a
ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão
imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como
satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por
sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois,
fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do
julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da
mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do
sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9.
Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor
conhecido e parcialmente provido. (REsp 903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
GuaspariSudbrack, Julgado em 23/09/2004).91
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Como visto, em item especifico no presente trabalho, não são poucos os
doutrinadores que também entendem dessa forma, ou seja, que defendem que a
infecção hospitalar enseja responsabilidade contratual, onde a culpa pelo
descumprimento é presumida.
A presunção da culpa seria uma espécie de solução intermediária que ainda
considera a culpa como suporte da responsabilidade civil, distanciando-se, da
doutrina subjetiva tradicional apenas no que concerne ao ônus da prova.
A vítima, na teoria clássica da culpa, deve necessariamente demonstrar os
elementos fundamentais a sua pretensão. Na culpa presumida, o ônus de provar é
invertido, presumindo-se o comportamento culposo do causador do dano, cabendolhe demonstrar a ausência de culpa.92
Assim, com base nesse entendimento, se houvesse uma definição do que se
entende por culpa na ocorrência de infecção hospitalar, seria possível constatar em
quais hipóteses os hospitais não estariam obrigados a indenizar o paciente.
Jurandir Sebastião, defensor da aplicação da teoria da culpa presumida parece
nos dar essa resposta ao conceituar a infecção hospitalar:
[...] como dano decorrente de conduta reprovável e por isso
desencadeadora da obrigação de reparar no juízo cível, há de
se compreender a conduta médica incorreta, ou a
inobservância de cuidados profiláticos de rotina, ou o
descumprimento dos cuidados especiais previstos em normas
destinadas a este fim, com vistas a cada categoria hospitalar e
respectivas internações, etc., gerando no paciente agravo à sua
saúde, seqüela irreversível, perda da chance de cura e/ou até a
morte.93

91 (TJRS– Ap. 70009587502, Relator: Desembargador Umberto GuaspariSudbrack, Data de
Julgamento: 23/09/2004, quinta câmara cível). (RIO GRANDE DO SUL.Tribunal de Justiço do Estado
do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/site/>. Acesso
em: 13 jun. 2018.
92 STOCO, Ruy. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. p. 211-212.
93 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade civil médico/hospitalar e o ônus da prova. Revista Jurídica
Unijus, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 42, nov. 2006. (grifo do autor).
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Por sua definição, extrai-se que a culpa seria “a conduta médica incorreta, ou
a inobservância de cuidados especiais previstos em normas destinadas a este fim.”
E diante disso, demonstrando o hospital que não houve conduta médica
incorreta ou que observou todas as regras da legislação sanitária, não haveria que se
falar em indenização a ser paga pelo hospital.
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Para o autor, “[...] ocorrendo infecção hospitalar, para melhor compreensão
e aplicação do art. 14 do CDC, a análise judicial da prova há de ser feita pelo prisma
de culpa presumida (na qual o réu pode provar ausência de culpa). Não de
responsabilidade sem culpa.”94 O autor explica que:
Em resumo, em sede de dano à saúde do paciente, da mesma
forma que o médico, apesar da expressa previsão de
responsabilidade mediante verificação de culpa (§ 4º do art. 14
do CDC), a nosso ver, tem obrigação de fazer prova do bom,
acertado, exato, eficiente e satisfatório cumprimento do
contrato de empenho (diante da natureza sui generis da
relação médico/paciente), o hospital, pela mesma aplicação do
princípio processual da carga probatória dinâmica, deverá levar
para os autos, quantum satis, a prova da ausência de culpa,
para afastar a presunção que tem contra si. Para prova da
ausência de culpa, o hospital deve fazer a demonstração de
total atendimento às exigências sanitárias impostas pelo Poder
Público e, até, acima delas, se recomendado pela Ciência
Médica, na sua natural evolução. Em relação ao paciente
infectado o hospital deve fazer prova do cuidado prévio, da
atenção e da terapia aplicada. Registre-se que a “infecção
hospitalar”, quando ausente conduta censurável no
funcionamento hospitalar (o que equivale à inexistência de
defeito do serviço), assemelha-se a iatrogenia em sentido
estrito, e esta não gera o dever de indenizar.95
Humberto Theodoro Junior, ao que parece, também defende a aplicação da
teoria da culpa presumida e a isenção da responsabilidade do hospital quando
demonstrado que observou as regras da legislação sanitária com práticas voltadas
ao combate da infecção hospitalar. Na lição do autor:

94SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade civil médico/hospitalar e o ônus da prova. Revista Jurídica
Unijus, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 43, nov. 2006.
95Ibid., p. 43-44.
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Quanto à infecção hospitalar, suas origens tanto podem
localizar-se nas condições ambientais como nas próprias
condições pessoais do paciente, capazes de provocar a
autoinfecção. Aceita-se que o risco de infecção é inerente ao
ato cirúrgico e que não existe, em lugar algum do mundo,
índice zero de infecção. Recomenda-se, em litígios em torno do
assunto, a pesquisa probatória em torno das práticas adotadas
pelo hospital para controle de desinfecção. Se há diligências
constantes nesse sentido, não há culpa do estabelecimento. Se
são ausentes ou insuficientes as medidas rotineiras de
prevenção contra a infecção hospitalar, tem-se como
configurada a culpa do hospital pela infecção contraída pelo
paciente durante a internação.96
Ruy Stoco, embora não faça referência expressa às hipóteses em que os
hospitais se eximiriam do dever de indenizar, salienta também, que a infecção
hospitalar conduz a presunção de culpa do estabelecimento e não a
responsabilização objetiva.97
A conclusão para a adoção dessa teoria, portanto, é que tendo o hospital
comprovado que agiu conforme as regras da legislação sanitária, em conformidade
com as recomendações das políticas públicas de saúde e de quem entende da
matéria, não haveria que se falar em descumprimento do dever contratual, e,
portanto, ausente estaria o dever de indenizar. Nesse caso, as infecções hospitalares
ocorridas mesmo quando adotadas as referidas medidas ficariam imunes à
indenização.
Aliás, foi exatamente essa, a crítica feita pelo ministro Cesar Asfor Rocha no
Recurso Especial nº 629.212–RJ, mencionado no tópico anterior e explica porque
inúmeras decisões têm rejeitado o tratamento da infecção hospitalar sob a ótica da
responsabilidade contratual:
Contudo, inobstante a juridicidade da tese referente à
responsabilidade objetiva, não se pode deixar de mencionar
precedente anterior deste douto Colegiado no sentido de que
a infecção hospitalar encerra "reparação de dano moral
fundada em culpa contratual, e não em responsabilidade
objetiva" (REsp n. 116.372/MG, relatado pelo eminente Ministro
96 THEODORO JUNIOR, Humberto. Aspectos processuais da ação de responsabilidade por erro
médico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 88, n. 760, p. 46, fev. 1999.
97 STOCO, Ruy. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. p. 760.
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Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 02/02/1998). Naquele feito,
assim se entendeu porque a infecção hospitalar derivaria do
descumprimento de um dever contratual relativo à
incolumidade física do paciente, firmado entre este e o hospital.
É o que se colhe do seguinte excerto: "Por outro lado, não se
pode negar a existência de vínculo contratual entre o doente e
o hospital, cuja obrigação envolve, além de qualquer dúvida
razoável, o dever de incolumidade do paciente no que respeita
aos meios para seu adequado atendimento e recuperação, não
havendo lugar, em linha de princípio, para alegação de 'caso
fortuito' no que tange à chamada 'infecção hospitalar', cuja
ocorrência, como de curial conhecimento, se acha estritamente
ligada à atividade da própria instituição hospitalar, quando não
se cuida de hipótese em que possa ser atribuída sua causa a
qualquer evento específico e determinado, que exclua
expressamente tal responsabilidade. Trata-se, portanto, a meu
juízo, de reparação de dano moral fundada em culpa
contratual, e não em responsabilidade objetiva." Do aludido
precedente se extrai o entendimento de que o dever de
incolumidade do paciente é obrigação contratual de meio,
cuja responsabilização é presumida e somente poderia ser
excluída por evento externo. A uma primeira vista, tal
ilação parece irrelevante ao caso presente, pois
independentemente se tratar de responsabilidade objetiva
ou culpa contratual presumida, não houve in casu
invocação de fato externo apto a afastar a
responsabilização sob o prisma da culpa. Todavia, dito
precedente não explica, data venia, como ficaria a
reparação das infecções hospitalares quando se têm por
atendidas as condições para uma boa estada do paciente
nas instalações do hospital. Vale dizer, a doutrina da culpa
não esclarece se há ou não reparação das infecções
inevitáveis. De fato, admitindo-se como correta a tese de
que a responsabilidade pela infecção hospitalar decorre do
descumprimento culposo de um dever referente aos meios
necessários ao atendimento e recuperação do paciente,
igualmente certo seria concluir que não haveria
responsabilidade quando tais meios restassem atendidos
pela instituição que o acolhe. Isso significa, em outros
termos, que a orientação firmada no mencionado
precedente exclui a responsabilidade do hospital não
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apenas quando há evento externo, como ali consignado,
pois tendo sido cumprido o dever de cuidado com a
internação e com a higiene das instalações, também seria
possível que nesse caso a instituição estivesse isenta de
responsabilidade. Assim, bastar-lhe-ia provar tal suposto
cuidado para elidir a presunção de culpa. Nessas condições,
é de se concluir que ninguém responderia pela infecção
hospitalar quando oferecidos todos os meios para a
garantia
da
incolumidade
física
do
paciente,
independentemente de o hospital assumir os riscos da sua
internação. As infecções inevitáveis ficariam imunes à
reparação, mesmo relacionadas ao serviço prestado pelo
nosocômio, como ocorrido in casu. Tal solução não me
parece a mais segura e tampouco se coaduna com a lógica
da responsabilidade objetiva, cuja adoção no Direito pátrio
serve justamente ao desiderato de não deixar sem
reparação a ofensa relacionada às atividades cujos riscos
são assumidos por quem as presta.98
De fato, há infecções que são inevitáveis e ocorrem mesmo com adoção de
todas as medidas de controle pelo hospital.

Nesse caso, adotando-se o entendimento ora discutido para os casos de
infecção hospitalar, tendo o hospital comprovado que observa todas as regras
sanitárias pertinentes ao controle de infecção hospitalar e apresenta índices
satisfatórios desse controle, não restaria configurada a responsabilidade dos
estabelecimentos hospitalares e as infecções inevitáveis ficariam imunes à reparação.
Vale ressaltar que há também inúmeras decisões nesse sentido, ou seja, no
sentido de que tendo o nosocômio observado as regras sanitárias pertinentes ao
controle de infecção hospitalar e apresentado índices satisfatórios desse controle,
não tendo, ademais incorrido em qualquer ato de negligência, não há que se falar
indenização.

Aqui cabe também mencionar uma abordagem um pouco diferente feita pelos
tribunais, mas cujas implicações acabam sendo as mesmas, que se refere ao
entendimento de que a infecção hospitalar conduziria à presunção de que houve
falha na prestação dos serviços. Todavia, se o hospital comprova que observa as

98 (STJ – RESP: n. 629.212/RJ, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2007,
Quarta Turma).
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normas de controle de infecção hospitalar, não haveria que se falar em falha na
prestação dos serviços, e consequentemente, o dever de indenizar seria afastado.
Cita-se, como exemplo, a decisão proferida pelo Desembargador James Siano
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que expendeu as seguintes
observações:
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o
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"fornecedor de serviços responde independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”. Ou
seja, a responsabilização eclode da conjugação de três fatores:
defeito do serviço, dano e relação de causalidade. No § 1º do
precitado artigo há a conceituação do denominado "serviço
defeituoso." “O serviço presume-se defeituoso quando é mal
apresentado ao público consumidor (inc. I), quando sua fruição
é capaz de suscitar riscos acima do nível de razoável expectativa
(inc. II), bem como quando, em razão do decurso do tempo,
desde a sua prestação, é de se supor que não ostente sinais de
envelhecimento (inciso III)" (Código Brasileiro de/ Defesa do
Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 7 ed.,
p. 174, g.n.). "Em cima dessas considerações, lembre-se, então,
que há serviços que naturalmente geram insegurança, tais como
(...) serviços de odontologia, hospitalares, médicos etc."
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Rizzatto
Nunes, 3 ed., p. 217, g.n.). Sob tal enfoque se vislumbra presente
o inarredável argumento de que a infecção nosocomial se
encontra presente em todos os estabelecimentos hospitalares,
mesmo nos centros de excelência, quer brasileiros, quer
estrangeiros, existindo um porcentagem mínima considerada
como admissível. No Brasil a Lei nº 9431/97, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de
infecções
hospitalares,
determina
para
tanto
a constituição pelos hospitais de Comissão de Controle de
Infecções Hospitalares (art. 2, I). A embargada comprovou nos
autos que sua Comissão de Controle conseguiu atuar com índice
de infecção hospitalar de 5,4% no ano 2000 e 5,3% no ano de
2001 (f. 343/366), patamar comparável a países da Europa
ocidental, conforme estudo reproduzido no voto majoritário (f.
649), sem a incidência de impugnação específica. A medicina
quanto à natureza da infecção fala em não prevenível como
aquela que acontece a despeito de todas as precauções
163
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tomadas e a prevenível quando a alteração de algum evento
relacionado pode implicar na prevenção da infecção, a título de
exemplo, a chamada infecção cruzada (Principais Aspectos em
Infecção Hospitalar, Prof. Glória Maria Andrade, disponível em
http://vsites.unb.br/ib/cel/microbiologia/cih/
conc.ppt#5,
acesso em 16.03.10). A aludida divisão se mostra relevante ao
menos como norte para a visualização do defeito na realização
do serviço médico. A realidade da existência de infecção mesmo
a despeito de todas as precauções tomadas exige uma
apreciação acurada a fim de se observar presente algum
elemento capaz de potencializar o risco e por isso interferir na
possibilidade da prevenção. Na hipótese em apreço resta
ausente mínimo substrato fático tendente a convencer que a
infecção decorreu da extrapolação do risco segundo o nível
razoável de sua expectativa, notadamente, acerca dos serviços
hospitalares que foram prestados ao embargante. A cláusula de
incolumidade ínsita na prestação do serviço não supera as
limitações advindas da própria capacidade humana, segundo o
atual estágio da medicina.99
Ainda nesse sentido, em decisão mais recente:

Apelações Cíveis. Erro médico – Infecção hospitalar –
Responsabilidade civil do hospital não caracterizada –
Inexistência de prova de falta de higienização do ambiente
hospitalar – não caracterização de defeito do serviço –
Inteligência da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que, na hipótese, deve ainda ser interpretada
segundo o “stateoftheart”, já que descabida a exigência de
superação de risco considerado previsível e dentro dos níveis
compatíveis com as normas de higiene e controle até hoje
conhecidas e reputadas satisfatórias – Possibilidade, ademais,
de que a infecção tenha origem em bactéria presente na
99Embargos Infringentes - Infecção Hospitalar - Ausência de caracterização de erro médico Responsabilidade objetiva do hospital quanto aos serviços próprios de internação - Inocorrente sua
configuração - Nosocômio que possui Comissão de Controle de Infecção, com índices de atuação
equivalentes a países europeus - Aplicação consentânea do art. 14, § 1o, do CDC, que considera
haver defeito do serviço quando sua fruição for capaz de suscitar riscos acima do nível de razoável
expectativa - Situação não demonstrada nos autos - Cláusula ínsita de incolumidade que não supera
os limites da capacidade humana, segundo o atual estágio da medicina. Embargos infringentes
rejeitados (TJSP - Relator: James Siano, Data de Julgamento: 05/05/2010, 5ª Câmara de Direito
Privado).
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própria pelo do autor da demanda – Apelo da ré provido,
prejudicado o recurso de apelação interposto pelos coautores,
que visava total procedência do pedido inicial. Dá-se
provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso dos
autores.100
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A responsabilidade contratual com culpa presumida para os casos de
infecção hospitalar, portanto, abre caminho para a exclusão da responsabilidade dos
hospitais quando há comprovação dos cuidados com a internação e com higiene das
instalações.
Contudo, se pode parecer injusto condenar o hospital que respeita as regras
sanitárias pertinentes ao controle de infecção hospitalar pelos danos provenientes
deste mal, deixar a vítima sem ressarcimento financeiro também poderia ser
considerada uma injustiça, posto que, conforme demonstrado, há infecções que são
inevitáveis, ou seja, ocorrem mesmo quando tomadas todas as medidas de profilaxia
cabíveis.
Percebe-se que atualmente há, de fato, uma tendência geral em tratar o
problema da infecção hospitalar como uma falta resultante da inobservância das
normas referentes ao seu controle em uma abordagem excessivamente determinista
e tão logo tenha ocorrido a infecção hospitalar, automaticamente surgiria o dever de
indenizar.
Todavia, não se pode aceitar que a simples ocorrência da infecção hospitalar
já daria ensejo ao dever de indenizar. A questão não é tão evidente, e cada caso deve
ser analisado individualmente, como será demonstrado nas considerações finais do
presente trabalho.
A INFECÇÃO ENDÓGENA E A RESPONSABILIDADE CIVIL
Interessante questão a ser analisada que pode e deve ser levantada nas ações
judiciais, refere-se às infecções endógenas, ou seja, que decorrem de bactérias
existentes no próprio paciente. A microbiota endógena do próprio paciente, que é
constituída em sua grande maioria por bactérias, pode ser lesiva a este.
A superfície da pele, por exemplo, ao agir como uma barreira protetora é
naturalmente colonizada por inúmeras bactérias. A existência dessas bactérias, no
entanto, não quer dizer necessariamente que há uma infecção. Por outro lado,
existem bactérias oportunistas que podem causar infecções, mormente quando há
100(TJSP - Apelação 0005184-10.2007.8.26.0157; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª
Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/12/2015;
Data de Registro: 02/12/2015).
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fatores que contribuem para sua ocorrência. Uma bactéria da pele pode entrar na
corrente sanguínea (bacteremia) e dirigir-se a outras partes do organismo causando
uma infecção generalizada.
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Ana Rita Gonçalves Gerônimo explica nesse sentido que:
A flora endógena, maioritariamente constituída por bactérias,
que está presente na pele e mucosas do ser humano e que se
desenvolve neste, pode ser lesiva para este. Especialmente,
quando o equilíbrio entre o ser humano é quebrado, passando
a definir-se a flora como patogénica. Quando isto se sucede,
estamos perante uma relação simbiótica denominado por
parasitismo. E uma das possíveis consequências desta relação
é a infecção. [...]
Apesar da flora microbiana humana ser predominantemente
benéfica para o ser humano, a verdade é que uma parte dela
vive como parasita ou como agentes patogénicos.
Existe uma proporcionalidade directa entre a quantidade de
microrganismos e a probabilidade de ocorrência de doença.
Por isso, quando as defesas do hospedeiro (sistema imunitário)
decaem consideravelmente, a flora microbiana endógena pode
causar doenças. Estas são denominadas por infecções
endógenas, visto que os microrganismos que a originam são
parte integrante do ser humano.
As infecções endógenas etiologicamente bacterianas são
maioritariamente consideradas infecções oportunistas, visto
que ocorrem mediante debilidade ou decaimento das defesas
do ser humano. Este tipo de situação ocorre mediante a
existência de determinados factores predisponentes: doenças
pré-existentes (doença reumática cardíaca, insuficiência
cardíaca); leucemia; imunossupressão (imunoterapia hormonas corticosteróides); doentes submetidos a tratamento
oncológico (quimioterapia e radioterapia moderna); situações
de lesão ou perfuração das membranas ou superfícies mucosas;
malnutrição; terapêutica antimicrobiana entre outras situações
de susceptibilidade.
[...]
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Por exemplo, o uso desregrado de antibióticos predispõe os
humanos para infecções oportunistas, para além das
resistências que eventualmente decorrerão. As referidas
infecções oportunistas decorrem em função do impacto
negativo que os antibióticos têm na ruptura da estabilidade da
flora comensal com o possível desencadear da doença. Outro
dos exemplos são os vários processos infecciosos (cáries
dentárias, a doença periodontal, os abcessos, as secreções de
odor fétido e as endocardites) que podem ser originados pela
flora microbiana. Temos ainda como exemplo ilustrativo de
infecções designadas por oportunistas causadas pela flora
normal ou por bactérias transitórias, as doenças ao nível do
trato respiratório (pneumonia), do tracto urogenital (infecções
urogenitais) e do sistema circulatório (bacteriémia) causadas
pelas bactérias Serratiamarcescens que surgem no decurso
uma deficiência imune.
[...]
Em termos clínicos, as infecções endógenas mostram-se
relevantes no contexto do ambiente hospitalar, visto que
constituem uma das principais e mais graves patologias dos
doentes hospitalizados que apresentam menor resistência aos
agentes agressores.101
O objetivo principal, portanto, reside em saber se haveria fundamentos
médicos e jurídicos para a responsabilidade civil por infecções endógenas.
A análise da jurisprudência nos mostra, de uma forma geral, que nos poucos
casos onde houve a discussão em torno do caráter endógeno ou exógeno da
infecção e restou demonstrado que a infecção tem origem endógena, a
responsabilidade dos hospitais foi afastada.
O fundamento é de que, com a confirmação da natureza endógena da
infecção, comprova-se a ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado
pelo hospital e a infecção que acometeu a paciente, conforme pode ser extraído da

101 JERÓNIMO, Ana Rita Gonçalves. Patogénese de infecções causadas por bactérias da flora
endógena.2013. Dissertação (Mestrado emCiências Farmacêuticas) -Escola de Ciências e
Tecnologias da Saúde, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2013.
Disponível
em:
<http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/4631/Disserta%C3%A7...pdf?sequence=1>.
Acesso em: 23 maio 2018.
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ementa abaixo reproduzida, provinda de recente acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
ERRO MÉDICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO. INFECÇÃO APÓS PARTO CESARIANO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO NEXO CAUSAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA
A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR POR PARTE DO
HOSPITAL. INFECÇÃO DEVIDA À CAUSA ENDÓGENA.
PACIENTE OBESA. Conquanto na prestação do serviço
hospitalar se entenda esteja a responsabilidade sob análise da
responsabilidade objetiva, cabendo inclusive a inversão do
ônus da prova, posto que se trata de uma prestação de serviço
em nítida relação de consumo, não se exime o consumidor da
obrigação de provar a existência dos danos e do nexo causal
entre estes danos e o serviço prestado, ônus que não se
desincumbiu a autora, visto que deixou de comprovar a relação
de causalidade entre a infecção e o período em que esteve
internada no hospital. A prova pericial considerou que a
obesidade da autora contribuiu para a infecção. Foi
esclarecido, inclusive, que a infecção não se deu no parto
ocorrido nas dependências hospitalares da ré. Ausente o
nexo causal, não há como imputar a responsabilidade pelos
danos sofridos pela autora aos réus. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido.102
A perícia médica é o meio de prova hábil para comprovar o caráter da infecção.
Diante da natureza complexa dos casos e pela necessidade de se investigar a
etiologia da infecção, mostra-se necessária a nomeação de um perito que detenha
domínio nessa área. Além da definição provável da natureza da infecção que
acometeu o paciente, o especialista também deverá emitir seu parecer sobre a
questão da possibilidade de determinar o tempo, lugar e a causa provável da
infecção.

102(TJSP; Apelação 0011004-95.2009.8.26.0009; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017). Nesse mesmo sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO - Morte em decorrência de infecção hospitalar - Hipótese de caso fortuito
configurada - Ausente o nexo causai - Infecção de origem endógena, ou seja, a bactéria era
proveniente do próprio corpo do paciente - Conclusões do perito que devem prevalecer - Ação
julgada improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP - Apelação Com Revisão
9111810-85.2004.8.26.0000; Relator (a): De Santi Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Cubatão - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 17/08/2007).
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Não se pode, no entanto, admitir que o simples fato de a infecção possuir
natureza endógena deve necessariamente levar a improcedência da ação.
Somente se restar demonstrado que o procedimento médico e hospitalar foi
realizado em conformidade com o atual conhecimento da medicina, que os riscos da
infecção foram informados ao paciente e que a origem da infecção foi uma
incontrolável reação do organismo do paciente proveniente de bactéria da flora
endógena, é que não poderá prevalecer a responsabilização dos hospitais.
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A análise da adequação do procedimento médico ao caso também deve ser
considerada, pois se o procedimento realizado não era em um primeiro momento
recomendado pela medicina, consequentemente, ainda que a infecção tenha
ocorrido por uma incontrolável reação do organismo, remanesceria a
responsabilidade nesse caso, pela inadequação do procedimento escolhido.
A REPARTIÇÃO FINANCEIRA DOS DANOS PROVENIENTES DAS INFECÇÕES
HOSPITALARES COMO SOLUÇÃO ALTERNATIVA AO PROBLEMA DA
RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CASOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR
De tudo o que foi acima exposto, a conclusão que se chega é que a infecção
hospitalar representa realmente um fenômeno extremamente complexo, inclusive no
campo jurídico.
Não há uma definição certa da infecção hospitalar para efeitos de
responsabilidade civil na atualidade, e isso ocorre porque realmente não há como
estabelecer, dentre as maneiras de se pensar a infecção hospitalar sob a ótica da
responsabilidade civil, atualmente defendidas, uma única solução que se adeque
como justa para todos os casos de ocorrência da infecção hospitalar.
Surge, diante disso, a possibilidade e necessidade de se pensar em outra
solução para o problema, como a que ocorreu na França, por exemplo, onde foi
estabelecido um sistema de reparação dos danos graves provenientes das infecções
hospitalares sem passar pelo regime da responsabilidade de civil.
Na França, após diversas mudanças no modo de pensar a infecção hospitalar
sob a ótica da responsabilidade civil, desde a aplicação do regime da culpa até uma
maior flexibilização dessa teoria com abordagens mais favoráveis ao doente, assim
como ocorre atualmente no Brasil, organizou-se um novo regime jurídico de
reparação para as infecções hospitalares.
Como uma forma de não sobrecarregar os hospitais, e atendendo a
necessidade de se resolver um problema de saúde pública, a Lei de 4 de Março de
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2002103, e mais recentemente a Lei 31 de dezembro de 2002104, alterou esse
quadro, promovendo a repartição financeira dos danos resultantes das infecções
hospitalares e a solidariedade nacional.105
Eric Mondielli, professor de direito público da faculdade de direito e ciência
política de Nantes, aborda de forma clara essa evolução do regime de
responsabilidade em matéria judicial e administrativa, nos casos de infecção
hospitalar em artigo publicado na Revista de Direito Sanitário da Universidade de
São Paulo.

O autor menciona que durante determinado período a responsabilidade civil
nos casos de infecção hospitalar ficou subordinada ao regime da culpa, o que de fato
colocava o doente em uma posição difícil de ter de prova além da culpa
propriamente dita, o prejuízo e a relação de causalidade. Assim, levando em
consideração essa dificuldade, a fim de favorecer a indenização do doente, adotouse o princípio da presunção da culpa, que foi, segundo o autor, primeiramente
aplicada pelo Conselho de Estado, com o acórdão Cohen em 9 de dezembro de
1988.106
O mesmo autor menciona que houve, no entanto, uma reversão da
jurisprudência, com relação à aplicação da presunção da culpa na França em matéria
de infecção hospitalar no ano de 1999, passando a considerar a responsabilidade dos
estabelecimentos de saúde como uma obrigação de segurança de resultado,
entendimento, que, no entanto, foi limitado em um acórdão de 27 de março de 2001
pelo órgão jurisdicional supremo, onde restou decidido que competia ao doente
demonstrar que a infecção possuía caráter hospitalar, e somente neste caso se teria
uma obrigação de segurança de resultado.107
Após ter sido confirmado o caráter culposo da infecção hospitalar, depois
favorecido a indenização do doente com a aplicação da teoria da culpa presumida e
103 FRANCE. Loi nº 2002-303, du 4 mars 2002 relativeauxdroitsdesmalades et à laqualitédusystème
de santé. JournalOfficiel de laRépubliqueFrançaise, Paris, 5 mar. 2002. Disponível
em:<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&dateTexte=2
0020305>. Acesso em: 3 abr. 2018.
104FRANCE. Loi nº 2002-1577, du 30 décember 2002 relative à laresponsabilitécivilemédicale. Journal
Officiel
de
la
République
Française,
Paris,
31
dec.
2002.
Disponível
em:
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234122&fastPos=1&fastR
eqId=1459439495&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>. Acesso em: 3 abr. 2018.
105KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. p. 238.
106 MONDIELLI, Eric. Responsabilidade e infecções hospitalares: a abordagem francesa. Revista de
Direito Sanitário, São Paulo, v. 6, n. 1-3, p. 102, 2005.
107 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. rev., atual. eampl. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p.104.
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posteriormente considerada a responsabilidade dos estabelecimentos de saúde
como uma obrigação de segurança de resultado, o legislador francês com a lei de 4
de Março de 2002, promoveu a dissociação da responsabilidade dos
estabelecimentos hospitalares nos casos de infecção hospitalar e a solidariedade
nacional:
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O legislador, com a lei de 4 de março de 2002 sobre os direitos
dos pacientes e a qualidade do sistema de saúde, após ter
confirmado o caráter culposo da infecção hospitalar, depois
erigido o princípio de uma responsabilidade sem culpa para os
estabelecimentos de serviços ou organismos nos quais são
realizados atos individuais de prevenção, de diagnóstico ou de
cuidados no caso desse tipo de infecção, finalmente cruzou o
rubicão (cf. do título IV da lei, relativo à reparação das
conseqüências dos riscos sanitários), operando a dissociação
da responsabilidade dos atores de saúde da indenização das
conseqüências prejudiciais do acidente médico, da afecção
iatrogênica ou da infecção hospitalar não-culposa e baseada
na solidariedade nacional. Esta inovação tem por objetivo
encontrar um ponto de equilíbrio entre os interesses da vítima,
os profissionais de saúde e os estabelecimentos de saúde.108

Os estabelecimentos de saúde passaram a responder objetivamente, ou seja,
sem a necessidade de constatação da culpa, todavia, as infecções hospitalares cujas
consequências financeiras são muito pesadas com uma taxa de incapacidade
permanente da integridade física ou mental superior a 25% ou no caso de morte,
passaram a serem diretamente compensadas pela solidariedade nacional através da
Office National d'IndemnisationdesAccidentsMédicaux (ONIAM)109. O autor
menciona ainda que o legislador foi sábio ao ponto de manter em proveito da
ONIAM, a possibilidade de se voltar contra os estabelecimentos hospitalares em uma
ação regressiva, quando for caracterizada a culpa, ou seja, quando for caracterizado
o descumprimento das obrigações fixadas para a regulamentação em matéria de luta
contra as obrigações hospitalares.110
Assim, verifica-se que a legislação francesa definiu de forma expressa que a
responsabilidade dos hospitais na França por danos decorrentes da infecção

108 Ibid., p. 105.
109 Serviço Nacional de Indenização dos Acidentes Médicos.
110 MONDIELLI, Eric. Responsabilidade e infecções hospitalares: a abordagem francesa. Revista de
Direito Sanitário, São Paulo, v. 6, n. 1-3, p. 116, 2005.
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hospitalar é uma responsabilidade objetiva, ou seja, sem a necessidade de
comprovação da culpa.
Os estabelecimentos hospitalares são responsáveis civilmente nos casos de
infecção hospitalar, todavia, nos casos em que as consequências financeiras são
elevadas, o ressarcimento é realizado pela ONIAM, ressalvado o seu direito de
ingressar com ação de regresso contra as instituições de saúde em caso de culpa ou
quando negado o ressarcimento referentes às infecções com uma taxa de
incapacidade permanente da integridade física ou mental inferior a 25%.

A solução adotada parece ter equilibrado a balança de forma a não
sobrecarregar financeiramente os hospitais e estabelecer o ressarcimento financeiro
às vítimas sem a necessidade de comprovação da culpa.
No Brasil, contudo, permanece indefinida a responsabilidade dos hospitais nos
casos de infecção hospitalar.
De fato há uma tendência jurisprudencial em considerar a responsabilidade
dos hospitais como uma responsabilidade objetiva por meio da qual se entende que
com o simples surgimento da infecção hospitalar, nasce automaticamente o dever
de indenizar.
No entanto, o ressarcimento financeiro das vítimas é atribuído integralmente
ao estabelecimento hospitalar, o que pode realmente representar uma sobrecarga
financeira a determinados hospitais.
É necessário, portanto, traçar um caminho melhor, alternativo àquele que vem
sendo dado pela doutrina e tribunais, a exemplo do que aconteceu na França, sem
se esquecer das peculiaridades do tema e não perder de vista o ser humano e seu
direito à saúde e dignidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A infecção hospitalar representa um fenômeno de extrema complexidade
tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista jurídico, o que dificulta a sua
definição para efeitos de reparação civil.
Os médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, somente
responderão pelos danos advindos das infecções hospitalares se houver
comprovação da culpa. Isso significa que eles apenas responderão por danos
advindos da infecção hospitalar quando restar comprovado que agiram com culpa
em qualquer uma de suas modalidades (imperícia, imprudência ou negligência).
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Além da culpa, deverá também restar demonstrado o nexo de causalidade
entre a conduta culposa destes profissionais e a ocorrência da infecção hospitalar.
Ou seja, apenas quando demonstrado que da conduta culposa provém a infecção
hospitalar, é que estes profissionais responderão pelos danos causados pela
ocorrência da mesma.
Assim, quando for do interesse específico da vítima que o profissional
responda pela infecção hospitalar, deverá comprovar além da culpa do profissional,
o nexo de causalidade entre a sua conduta e a infecção hospitalar.
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Diferente situação, no entanto, refere-se à responsabilidade dos hospitais
pelos danos decorrentes das infecções hospitalares.
A doutrina e jurisprudência se dividem sobre o tema, já que para uns, a
infecção hospitalar ensejaria a responsabilidade objetiva por meio da qual com
simples surgimento já nasce o dever de indenizar, enquanto outros defendem que
há na infecção hospitalar responsabilidade contratual onde a culpa é presumida em
desfavor dos hospitais.
Ainda que se considere uma ou outra como correta, alguns questionamentos
para efeitos de reparação civil ainda permaneceriam sem respostas.
A adoção da responsabilidade objetiva na maneira como vem sendo utilizada
na maioria dos casos tende realmente a considerar os hospitais que se preocupam
com o controle da infecção hospitalar e os que não se preocupam da mesma forma
quando considera que com o simples surgimento da infecção hospitalar nasceria o
dever de indenizar e é daí que surge o primeiro questionamento: A responsabilidade
pelos prejuízos provocados por infecções hospitalares ocorridas mesmo quando
adotadas todas as medidas de assepsia e cuidados necessários deve realmente ser
suportada pelos hospitais?
A resposta para o questionamento acima, entretanto, fica difícil de ser obtida
quando consideramos que realmente há infecções que ocorrem mesmo com a
adoção de todas as medidas de controle e profilaxia pertinentes. Como ficaria a
indenização das vítimas nesses casos?
Alguns têm considerado, com base na adoção da teoria da responsabilidade
objetiva, que os hospitais responderiam mesmo quando adotadas as medidas de
controle e profilaxia recomendadas pela medicina, ao passo que para aqueles que
defendem a responsabilidade contratual com culpa presumida, restando
demonstrado que o hospital adotou todas as medidas de controle e profilaxia
recomendadas pela medicina atual, não haveria o dever de indenizar.
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A consequência da adoção do segundo entendimento é que as infecções
ocorridas ainda quando tomadas tais medidas, realmente ficariam imunes a
indenização e essa foi a crítica feita pelo ministro Cesar Asfor no julgamento do
Recurso Especial nº 629.212 ao afastar a responsabilidade contratual com culpa
presumida para os casos de infecção hospitalar.
A adoção da responsabilidade contratual com culpa presumida nos casos de
infecção hospitalar, por seu turno, abre caminho para a exclusão da responsabilidade
dos hospitais quando há comprovação dos cuidados com a internação e com higiene
das instalações. Diante disso, para elidir a presunção da culpa, o hospital deve
comprovar que todos os meios para garantia da incolumidade física do paciente
foram adotados.
Há muitas decisões nos dois sentidos acima mencionados.
O fato é que ao mesmo tempo em que parece ser injusto condenar o hospital
que atende todas as regras sanitárias pertinentes ao controle de infecção hospitalar
e se preocupa em manter índices satisfatórios desse controle, deixar a vítima sem
amparo ainda quando isso ocorra, também parece ser uma injustiça, posto que,
conforme demonstrado, há infecções que são inevitáveis, ou seja, ocorrem mesmo
quando tomadas todas as medidas de profilaxia cabíveis.

Percebe-se que há uma tendência geral em tratar o problema da infecção
hospitalar como uma falta resultante da inobservância das normas referentes ao seu
controle em uma abordagem excessivamente determinista. Ou seja, em considerar
que bastaria a comprovação da ocorrência da infecção hospitalar, para restar
caracterizado o dever de indenizar. Nesse caso, portanto, a simples ocorrência da
infecção hospitalar, já daria ensejo à reparação civil pelos prejuízos ocasionados.
Contudo, não se pode aceitar que a simples ocorrência da infecção hospitalar
já daria ensejo ao dever de indenizar. A questão não é tão evidente, e cada caso deve
ser analisado individualmente.
A responsabilidade civil dos hospitais deve realmente ser considerada como
uma responsabilidade objetiva a teor da definição contida no Código de Defesa do
Consumidor, contudo a responsabilidade objetiva não pode ser utilizada para
condenar os hospitais pelo simples fato do paciente ter contraído uma infecção nas
dependências do hospital.
A responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço é objetiva
quando há falha na prestação dos serviços. Mas a ocorrência da infecção hospitalar
não pode ser sempre considerada como uma falha ou como decorrência de uma
falha na prestação dos serviços.
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É por isso que a simples ocorrência da infecção hospitalar não leva
automaticamente ao dever de indenizar.
Haverá, portanto, responsabilização objetiva, todavia, apenas para os casos
em que restar configurada a falha na prestação dos serviços. E só haverá realmente
falha quando o serviço for defeituoso, ou seja, quando não fornecer a segurança que
o consumidor dele pode esperar.
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Se o procedimento médico-hospitalar for realizado da melhor forma possível,
não se pode dizer que não forneceu a segurança que o consumidor dele poderia
esperar. O serviço nesse caso, não se mostrou defeituoso.
As infecções hospitalares nesse caso, se os riscos de sua ocorrência tiverem
sido previamente informados ao paciente antes do procedimento realizado, não
darão direito à indenização. Trata-se de infecção inevitável, que não deve conduzir à
reparação civil.
Dentro desse contexto, uma das maneiras disponíveis para estabelecer se
houve falha no cuidado prestado é examinar se o hospital cumpre as normas de
cuidado, regulação, regimento interno, leis sanitárias, portarias aplicáveis ao controle
da infecção hospitalar.
A falha na prestação dos serviços nos casos de infecção hospitalar deve ser
considerada presumida. Ao estabelecimento de saúde, portanto, caberá provar a
ausência dessa falha.
Interessante ainda destacar, por outro lado, que o hospital poderá ainda ser
responsabilizado se a infecção hospitalar, uma vez ocorrida, não for tratada
corretamente. Assim, se hospital comprova que adotou todas as medidas de
controle, mas ainda assim a infecção hospitalar ocorreu, e, todavia, após o seu
surgimento, não foram tomadas as medidas necessárias para tratá-la, o hospital
poderá ser responsabilizado.
A infecção hospitalar para efeitos de reparação civil é aquela contraída após a
admissão do paciente. O nexo de causalidade deverá ser sempre buscado. Ou seja,
deve restar comprovado que a infecção foi adquirida no hospital em decorrência de
algum procedimento que possa ser considerado falho. Aqui também reside uma
grande dificuldade dos processos que envolvem o tema. Isso porque se já é difícil
comprovar a conduta médico-hospitalar inadequada, mais difícil ainda é estabelecer
que a infecção hospitalar provenha dela.
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No entanto, em se tratando de infecções hospitalares e em virtude de sua
complexidade, acredita-se que não se deve exigir realmente a certeza plena do nexo
de causalidade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A grande dificuldade na definição da infecção hospitalar para efeitos de
responsabilidade civil, não está somente centrada na definição da existência ou não
de falha na prestação dos serviços por parte do estabelecimento, mas principalmente
em atribuir a ocorrência da infecção hospitalar a essa falha.
Pode-se assim dizer, que a maior dificuldade reside em se estabelecer o nexo
de causalidade, considerando que o nexo de causalidade nos casos de ocorrência da
infecção hospitalar deve ser compreendido como o liame que liga a existência de
alguma falha à ocorrência da infecção hospitalar, e não ao simples fato de o paciente
ter contraído uma infecção nas dependências do hospital.
Os processos de compensação em casos relacionados às infecções
hospitalares exigem, portanto, uma análise detalhada de todo o tratamento
dispensado ao paciente e uma busca pela fonte da infecção e dos responsáveis por
ela.
Nos processos que envolvem o tema, portanto, o primeiro passo será
estabelecer o caráter da infecção para considerá-la como uma infecção hospitalar.
Essa característica, por seu turno, é determinada pelo momento em que foi contraída.
As infecções hospitalares são aquelas contraídas após a admissão do paciente. Nesse
primeiro momento, dessa forma, caberá ao hospital, se for o caso, comprovar o exato
momento em que a infecção foi contraída se um dos argumentos de sua defesa for
de que a infecção não possui origem hospitalar. Se não houve prova contundente
nesse sentido, o juiz poderá com base em outros elementos sugestivos contidos nos
autos, deduzir que se trata de uma infecção hospitalar.
Determinado o caráter hospitalar da infecção que acometeu o paciente, o
segundo passo é determinar se a infecção hospitalar decorreu de uma conduta
hospitalar inadequada. A dificuldade nesse caso será ainda maior.Se o hospital
demonstra de forma cabal que a ocorrência da infecção hospitalar não está
relacionada a alguma falha, não haverá indenização. Se o hospital não comprova de
forma cabal, e há evidências suficientes para o juiz basear que a infecção decorre de
uma falha, poderá haver a condenação do estabelecimento. Há ainda a possibilidade
de olhar para as todas as possibilidades de explicação para a infecção hospitalar e
constatar se alguma delas pode estar relacionada a alguma falha e nesse caso,
poderá também haver a condenação do hospital.
O juiz, nas duas últimas hipóteses, não necessitará de uma certeza científica
de que a infecção hospitalar decorreu de uma falha cometida para condenar o
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hospital, mas tão somente de evidências que possam corroborar com a ideia de que
a infecção hospitalar ocorreu por falta de cuidado. Na falta de evidências, no entanto,
não poderá subsistir a condenação. As possibilidades acima mencionadas só caberão
quando houver incerteza. Se há uma conclusão médica certa apontando para a causa
específica, não se permitirá a utilização das possibilidades acima mencionadas.
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A existência de explicações diversas para a ocorrência das infecções
hospitalares, certamente conduzirá a possibilidade da defesa, convencer o juiz de
que a infecção hospitalar não decorreu de uma conduta hospitalar inadequada. Mas
por outro, a existência de diversas explicações para o surgimento da infecção
hospitalar poderá dar subsídios para que seja estabelecida a condenação se
estiverem relacionados a algum procedimento médico-hospitalar inadequado.
Há casos em que a natureza de uma infecção hospitalar se mostra evidente,
como ocorre, por exemplo, com as infecções surgidas após um procedimento
cirúrgico. Nesses casos, no entanto, será extremamente difícil estabelecer a conduta
inadequada no procedimento cirúrgico, considerando que na maioria das vezes sua
ocorrência será entendida como um risco inerente da cirurgia. Se não houver
evidências indicando qualquer falha, realmente não poderá haver a condenação. Mas
a análise do caso poderá também se ater ao enfoque do tratamento dispensado à
infecção hospitalar propriamente dita. Ou seja, se a infecção hospitalar não for
tratada da forma correta, o hospital também poderá ser responsabilizado.
Outra interessante questão a ser analisada que pode e deve ser levantada
nas ações judiciais, refere-se às infecções endógenas, ou seja, que decorrem de
bactérias existentes no próprio paciente.
A análise da jurisprudência nos mostra que de uma forma geral, nos poucos
casos em que houve a discussão em torno do caráter endógeno ou exógeno da
infecção e restou demonstrado que a infecção tem origem endógena, a
responsabilidade dos hospitais foi afastada.
Não se pode, no entanto, admitir que o simples fato de a infecção possuir
natureza endógena deve necessariamente levar a improcedência da ação. Somente
se restar demonstrado que o procedimento médico ou hospitalar foi realizado em
conformidade com o atual conhecimento da medicina, que os riscos da infecção
foram informados ao paciente e que a origem da infecção foi uma incontrolável
reação do organismo do paciente proveniente de bactéria da flora endógena, é que
não poderá prevalecer a responsabilização dos hospitais.
A análise da adequação do procedimento médico-hospitalar ao caso também
deve ser considerada, pois se o procedimento realizado não era em um primeiro
momento recomendado pela medicina, consequentemente, ainda que a infecção
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tenha ocorrido por uma incontrolável reação do organismo, remanesceria a
responsabilidade nesse caso, pela inadequação do procedimento escolhido.
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Por fim, convém também ressaltar quenão deve existir distinção entre o
tratamento dos hospitais públicos ou privados sob a ótica da responsabilidade para
os casos de infecção hospitalar, já que as circunstâncias ensejadoras da ocorrência
da infecção hospitalar são as mesmas.
Acredita-se, em decorrência das considerações acima expedidas, que o dever
de indenizar pelo simples surgimento da infecção hospitalar somente poderá ser
admitido quando for estabelecida uma solução diversa para o problema a exemplo
do que aconteceu na França, que possa equilibrar a balança de forma a não
sobrecarregar financeiramente os estabelecimentos hospitalares.
Portanto, de tudo o que foi acima exposto, a conclusão que se chega é que a
infecção hospitalar é realmente um fenômeno extremamente complexo, inclusive no
campo jurídico. Acredita-se, dessa forma, que a abordagem dos temas acima
mencionados, tentando preencher a lacuna que hoje existe, representa um
importante passo em virtude dos problemas advindos desse mal.
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JUIZ DE GARANTIAS E SUA APLICABILIDADE NO SISTEMA JURISDICIONAL
BRASILEIRO
WAGNER SILVESTRE DE JESUS111
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MATEUS DE SOUZA FIGUEIREDO112
Resumo: A lei 13.964/19, trouxe diversas inovações ao direito penal e processual
penal brasileiro. Cite-se com ela a famigerada figura do juiz de garantias. Tal instituto
prevê a obrigatoriedade da divisão entre as fases pré e processual penal. Entendese, que, como base nos fundamentos que sustentam sua criação, não haverá
comunicação entre os dois magistrados, seja no âmbito do conteúdo ou
procedimental, excetuando-se aquelas hipóteses previstas no artigo 3.º-C, § 3.º do
CPP, como nos casos de provas irrepetíveis; obtenção de provas cautelares e
antecipação de provas, ficando todo os demais conteúdos produzidos na fase
inquisitória, acautelados na secretaria daquele juízo. Um dos principais objetivos da
instituição do juiz de garantias é reforçar, no nível infraconstitucional, o sistema
acusatório constitucional. Sua instituição, tem como objeto a preservação da
imparcialidade do juiz julgador da causa. Este, deve ser poupado de tomar
decisões no curso da investigação preliminar e não deve ter contato com
elementos de informação produzidos no procedimento inquisitorial onde não há
predominância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Não obstante,
todos os avanços e contribuições atribuídos à referida alteração, vislumbra -se
que seu sistema de implementação se encontra muito longe do esperado ao
confrontar com a atual estrutura e situação do sistema judiciário nacional, que,
deverá, recepcionar a nova norma em breve. Para tanto, far-se-á necessário a
mobilização administrativa e estrutural do poder judiciário, com a contratação de
pessoal, investimentos em infraestruturas, sem falar no problema da
aplicabilidade deste novo instituto em comarcas menores ou de competência
única.
Palavras chave: Juiz de Garantias. Ordenamento Jurídico. Eficácia. Estrutura Judicial.
Aplicabilidade.
Abstract: Law 13.964/19 brought several innovations to Brazilian criminal and
procedural criminal law. Let us mention the notorious figure of the guarantee judge.
Such institute provides for the mandatory division between the pre and criminal
procedural phases. It is understood that, based on the fundamentals that support its
creation, there will be no communication between the two magistrates, either in
terms of content or procedural, except for those cases provided for in Article 3-C, § 3
111 Estudante de Direito na Faculdade UNA Contagem
112 Estudante de Direito na Faculdade UNA Contagem
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of CPP, as in the case of unrepeatable evidence; obtaining of evidence and
anticipation of evidence, leaving all other content produced in the inquisitorial phase,
taken care of in the secretary of that court. One of the main objectives of the
guarantee judge institution is to reinforce, at the infraconstitutional level, the
constitutional accusatory system. Its institution aims to preserve the impartiality of
the judge who judges the case. The latter must be spared from making decisions in
the course of the preliminary investigation and must not have contact with
information elements produced in the inquisitorial procedure where there is no
predominance of the principle of contradictory and broad defense. Notwithstanding,
all the advances and contributions attributed to the referred alteration, it is seen that
its system of implementation is far from expected when confronted with the current
structure and situation of the national judicial system, which should receive the new
rule soon. To this end, administrative and structural mobilization of the judiciary will
be necessary, with the hiring of personnel, investments in infrastructure, not to
mention the problem of the applicability of this new institute in smaller counties or
with unique competence.
Keywords: Guarantee Judge. Legal Order. Efficiency. Judicial Structure. Applicabilit
1 INTRODUÇÃO
O juiz de garantias não é uma ideia originalmente brasileira pois já existente
na legislação de vários países da América Latina, tais como: Chile, Argentina, Uruguai,
dentre outros. Além da Europa, como: Alemanha, França, Itália. Até mesmo nos
Estados Unidos, separadas algumas diferenças, contam com um juiz de atuação préprocessual.
Foi a partir do desdobramento do artigo 3º do Código de Processo Penal,
mais especificamente no 3º-A, que houve a condução definitivamente do Código,
em consonância com a Constituição Federal, para consagrá-lo a estrutura acusatória.
Assim, a função do juiz de garantias tem como objetivo a promoção do
controle de legalidade dos atos de investigação criminal, ou seja, de tudo que
acontece na fase de inquérito policial e a promoção do juízo de admissibilidade
acusatória.
Não obstante sua necessária criação, o dispositivo não encontrou vigor
desde sua aprovação, face a uma série de ADIs, que culminou em uma liminar
proferida pelo ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que,
no uso de suas atribuições, considerou que o Juiz das Garantias, sofre de vícios e
ainda trará forte impacto na estrutura do poder judiciário, para sua devida
implementação, como se verifica a seguir:
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O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei
como norma processual geral, altera materialmente a divisão
e a organização de serviços judiciários em nível tal que
enseja completa reorganização da justiça criminal do país, de
sorte que inafastável considerar que os artigos 3º-A a 3º-F
consistem preponderantemente em normas de organização
judiciária, sobre as quais o Poder Judiciário tem iniciativa
legislativa própria (Art. 96 da Constituição). (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.299. Relator ministro Luiz Fux / 22 de
janeiro de 2020).
Ainda, considerou que a falta de prévia dotação orçamentária é um dos
grandes vícios constantes da nova norma.

A complexidade da matéria em análise reclama a reunião de
melhores subsídios que indiquem, acima de qualquer
dúvida razoável, os reais impactos do juízo das garantias para
os diversos
interesses tutelados
pela Constituição
Federal, incluídos o devido processo legal, a duração razoável
do processo e a eficiência da justiça criminal (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.299. Relator ministro Luiz Fux / 22 de
janeiro de 2020).
Assim, temos que, grandes serão os desafios para sua real aplicabilidade e
vigência, face as barreiras procedimentais presentes e estruturais futuras que aqui
passaremos a nos ater.
2 JUIZ DE GARANTIAS E SUAS ORIGENS
A ideia de Juiz de Garantias, empiricamente, remonta ao conceito dado por
Max Weber, quanto a uma figura de poder publicamente estabelecida e imparcial ao
conflito, o “terceiro superior”, que leva a sociedade a se submeter a suas decisões.
Em situações extremas, esta decisão pode ser aplicada por meio da coerção.
Todavia, para a perfeita adesão desta figura, bem como de suas decisões, faz-se
necessário que este “terceiro superior” seja imparcial. Para tanto, deve-se manter
preservada e, sobretudo, neutra, quanto às partes litigantes. Assim, neste enredo, o
desfecho da causa terá uma resposta, por um terceiro, verdadeiramente imparcial.
Os anseios por justiça, no conceito moderno, se agarram nestes princípios
irrefutáveis para uma legítima e incontestável atuação do julgador, que se desdobra
no papel de aplicador da lei e garantidor dos direitos fundamentais em sua maioria

184

www.conteudojuridico.com.br

positivados, como, a exemplo da Constituição brasileira, que adotou o sistema
acusatório e não inquisidor.
A matriz dialética brasileira tem estrutura fundada no contraditório e na
ampla defesa, divergindo do sistema inquisitório pretérito, que aglutina funções, e
tem por característica crucial a concentração em um único ator processual, o juiz, das
funções de acusar, defender e julgar, o que, obviamente, malfere a parcialidade do
julgamento dado.
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Diante de uma estrutura assim engendrada, resta completamente dizimado
o contraditório e a ampla defesa, não tendo o réu a possibilidade de manifestar-se
e, de algum modo, contribuir na formação do livre convencimento do magistrado.
Trazendo à baila ideias do doutrinador Tourinho Filho, com importantes
considerações acerca da impossibilidade do exercício do contraditório e da ampla
defesa, preleciona que:
O processo de tipo inquisitório é a antítese do acusatório. Não
há o contraditório, e por isso mesmo inexistem as regras de
igualdade e liberdade processuais. As funções de acusar,
defender e julgar encontram-se enfeixadas numa só pessoa: o
Juiz. É ele quem inicia, de ofício, o processo, quem recolhe as
provas e, a final, profere a decisão, podendo, no curso do
processo, submeter o acusado a torturas, a fim de obter a
rainha das provas: a confissão. O processo é secreto e escrito.
Nenhuma garantia se confere ao acusado. Este aparece em
uma situação tal subordinação que se transfigura e se
transmuda em objeto do processo e não em sujeito de direito
(TOURINHO FILHO, 2005. pg. 49).
Sobre este aspecto, a ciência processual demonstra que este acúmulo de
funções atribuídas ao magistrado, gera sobrecarga e influi no condicionamento
profissional e na objetividade do julgador.
Assim, faz-se necessário o instituto do duplo juiz, para preservação da
imparcialidade cognitiva daquele que irá julgar, dando efetivo cumprimento ao
sistema acusatório constitucionalmente adotado.
Deste modo, fica a cargo do direito criar mecanismos que permitam a
preservação de uma ilibada e cristalina tutela jurídica, com a consequente e legítima
atuação jurisdicional, onde, o julgador, tem a função bem definida de, nas palavras
de Aury Lopes Júnior, “atuar como garantidor, dos direitos do acusado no Processo
Penal”, ficando a cargo do Ministério Público e Defesa a função de formar no
julgador, a convicção para uma acertada decisão.
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Neste introito, nos termos do artigo 3º-C do CPP, foi introduzido o novo
instituto do juiz de garantias, visto por muitos doutrinadores como uma grande
inovação introduzida pela lei 13.964/2019, e, já consagrado em diversos países, ainda
que com nomenclatura diversa, como a exemplo da Itália, onde é conhecido como
“Juiz da investigação” (II giudice per le indagini preliminari).
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3 INTRODUÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
O juiz de garantias, pela primeira vez, passou as tratativas de sua inserção no
ordenamento jurídico brasileiro, mediante sua pauta no projeto de reforma global
do nosso Código de Processo Penal.
O então projeto de lei, tramitou pelo Senado Federal, entre 2009 e 2011. O
anteprojeto, oriundo daquela casa, foi etiquetado e aprovado sob o n.º 156/2009.
A aprovação em Plenário da redação final do texto, ocorreu na sessão
extraordinária em 7/12/2010, com remessa de comunicação à Câmara dos
Deputados sob o n.º PL 8.045/2010.
O último andamento se deu em 21/3/2019, mediante ato da atual Presidência
do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que criou Comissão Especial, a ser composta
de 34 titulares e igual número de suplentes, para proferir parecer sobre o PL
8.045/2010, responsável pela elaboração, junto ao Senado, da versão original do
anteprojeto de reforma do CPP.
Mais precisamente, o artigo 3º da lei 13.964/19 introduziu no Código de
Processo Penal a figura do juiz de garantias. Atribuindo-se ao juiz que atua na fase
da investigação criminal, antes do ajuizamento da ação penal, a função de tutelar os
direitos fundamentais das pessoas investigadas e de zelar pela legalidade da
investigação.
3.1 Juiz de Garantias à luz da CR/88
Embora tenhamos discorrido quanto ao tema em linhas volvidas, cabe
lembrar que há inúmeros códigos de processos penais espalhados mundo afora,
trazendo em seus contextos regras expressas, especificamente no viés de separar
órgãos jurisdicionais de controle da investigação preliminar e de instrução e
julgamento do mérito penal, com vistas à máxima imparcialidade da “persona” do
julgador.
A Constituição de 1988, em seu artigo 129, inciso I, consagra em matéria
de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo separadamente à cada
órgão as funções bem delimitadas de acusação e julgamento.
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Sob esta égide de adequação das normas processuais penais brasileiras à luz
da Constituição, é que, o projeto de reforma inicia seu texto com uma explanação de
seus motivos:
A incompatibilidade do modelo normativo do citado decreto-lei
3.689/1941 e da Constituição de 1988, é manifesta e
inquestionável (Brasil, 2009, p. 119).
[...]
a relevância da abertura do texto pela enumeração dos princípios
fundamentais do código não pode ser subestimada. Não só por
questões associadas a ideia de sistematização do processo
penal, mas, sobretudo, pela especificação dos balizamentos
teóricos
escolhidos,
inteiramente
incorporados
nas
tematizações levadas a cabo na Constituição da República de
1988 (Brasil, 2009, p. 120).
[...]
Com efeito a explicitação do princípio acusatório não seria
suficiente sem o esclarecimento de seus contornos mínimos, e,
mais que isso, de sua pertinência e adequação as
peculiaridades da realidade nacional (Brasil, 2009, p. 120).
Quanto a este aspecto, uma posição constitucional do órgão jurisdicional
que vise separar as fases e agentes atuantes das etapas investigativas preliminares e
instrutórias/julgadoras, é condizente com a própria ideia de um sistema processual
penal acusatório, na perspectiva funcional de um juiz controlador da legalidade e
garantidor dos direitos fundamentais, e não como investigador da ação penal.
Assim, e, com este introito, o juiz de garantias foi regulado no capítulo II do
projeto de reforma do código de processo penal brasileiro, fundamentado na
importância da releitura do papel jurisdicional no âmbito do poder público, à luz de
uma constituição emoldurada sob os princípios acusatórios.
3.2 Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime
Como dito, o instituto do juiz de garantias foi introduzido no Brasil pela Lei
13.964/2019, sendo aprovada pelo congresso nacional e sancionada pelo Presidente
da República em dezembro daquele mesmo ano.
A lei foi uma subespécie composta do denominado “Pacote Anticrime”,
tendo como patrono, à época, o Ministro da Justiça Sergio Moro, cujo âmago era o
incremento do poder punitivo do Estado, por meio da criação de dispositivos penais
mais rígidos. Todavia, para tanto, far-se-ia necessário a flexibilização de direitos e
garantias fundamentais.
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Durante sua tramitação nas casas legislativas, questões relevantes da reforma
do Código de Processo Penal foram introduzidas neste pacote, sendo, uma delas, o
juiz de garantias.
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O referido pacote, além deste novo instituto, trouxe outras alternativas
jurídicas que visam corroborar com a desburocratização do sistema penal. Um bom
exemplo é o acordo de não persecução penal (APP).
No que tange a lei 13.964/2019, é que ela veio no intuito de aperfeiçoar a
legislação penal e processual penal, tendo em vista que traz diversas modificações
inclusive na Lei de Execução Penal (LEP).
O juiz de garantias foi acrescentado no artigo 3º do código de processo
penal, discorrido das letras de “A” ao F” deste mesmo artigo.
A figuração de um juiz tutor no processo de investigação e garantia dos
direitos do investigado, reforça a atuação do Ministério Público a quem se confere o
domínio da investigação, perfazendo uma harmonização com o sistema acusatório
constitucionalmente adotado.
3.3 Breve nota quanto as alterações
Previsto nos artigos 3.º-B e seguintes do Código de Processo Penal, os novos
dispositivos especificam a finalidade, atribuição e parâmetros de atuação do juiz de
garantias. Em conformidade com o “caput” do citado artigo, este conceitua o juiz de
garantias como “responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela
salvaguarda dos direitos individuais.” (Machado Maya, 2020, p. 91).
De modo a garantir ainda mais a imparcialidade do Magistrado, evitando sua
contaminação, há previsão nos artigos suspensos de que aquele que atuar na
investigação estará impedido de atuar no processo.
O juiz preliminar, deverá ser informado da instauração de toda e qualquer
investigação criminal, nos termos do inciso IV do artigo 3°-B:
Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da
legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos
direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à
autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe
especialmente: (Incluído pela Lei n.º 13.964, de 2019).
(...)
IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação
criminal; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
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No artigo 3º-B em seus incisos V e VI, a figura do juiz de garantias teria as
atribuições de deferir, indeferir, prorrogar, revogar ou substituir prisão preventiva ou
outra medida cautelar dentro do processo de investigação, desde que formulados pelo
Ministério Público ou representados pela autoridade policial.
Ademais, é competência deste a substituição da prisão e revogação de
cautelares, além da avaliação e concessão de pedidos feitos pela defesa.
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Por força do § 2° do artigo 3°-B, a ele compete prorrogar a duração do inquérito,
por uma única vez, mediante representação da autoridade policial e após manifestação
do Ministério Público, vedando, assim, qualquer ato de ofício.
Art. 3°-B. [...] § 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das
garantias poderá, mediante representação da autoridade policial
e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração
do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim
a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente
relaxada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
No que tange às exceções, cabe dizer que a nova legislação traz:
Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as
infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa
com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399
deste Código.
Logo, não haveria atuação desse Magistrado nas infrações penais de menor
potencial, tendo seu protagonismo findado com o recebimento da denúncia.
Temos que a nova figura do juiz de garantias vai ficar responsável por todas
as decisões tomadas durante a investigação. Cite-se, como exemplo:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

decidir sobre a autorização ou não de escutas, de quebra de sigilo
fiscal, de operações de busca e apreensão;
requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia
sobre o andamento da investigação;
determinar o trancamento do inquérito quando não houver
fundamentos suficientes para a investigação;
julgar alguns tipos de habeas corpus;
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decidir sobre a aceitação de acordos de delação premiadas feitos
durante a investigação.
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Todas estas alterações são o que separam o juiz que se envolve na
investigação daquele que verifica a existência ou qualidade da prova e da acusação,
isto é, decide quanto ao mérito da ação.
Os inquéritos terão um juízo específico para a etapa inicial. Recebida a
denúncia ou queixa, o juiz das garantias deixará o caso, que passará para o “juízo da
instrução e do julgamento”.
4 IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DE GARANTIAS
Com a eficácia da norma que regulamenta o instituto do juiz de garantias, é
certo que esta demandará significativas alterações na estrutura do poder judiciário.
O novo dispositivo prevê a inserção de mais um magistrado responsável pela
etapa inicial processual, qual seja, os atos pertinentes ao inquérito até o recebimento
da denúncia.
No entanto, é notório reconhecer que as presentes mudanças encontrão
inegáveis barreiras. Muitos Estados brasileiros, sofrerão com implicações de uma
adoção expressa deste instituto. Além de haver vacância nos cargos de juízes, muitos
dos que estão na ativa atuam em comarcas pequenas ou únicas do interior e terão
que se desdobrar em uma espécie de rodízio e alternâncias para atender ao
dispositivo de lei.
Lado outro, far-se-ia necessário um número ainda maior de magistrados,
sem falar em um aumento substancial de servidores para movimentar a nova
máquina.
Logo, o que se apura, é um investimento em estrutura física e humana,
gerando gastos com insumos, energia, água, internet, combustível, segurança, e
tantos mais elementos para seu efetivo funcionamento.
Fato é que, tais desafios geram algumas perguntas: haveria tempo hábil para
a implementação de tal instituto? Há no judiciário, receita capaz de suportar
necessárias alterações? Quais impactos haveriam na máquina judiciária, face a sua
implementação, sabendo-se que já existe uma presente precariedade estrutural?
Não obstante, embora verdadeiras as premissas, a implementação do juiz de
garantias promoverá uma verdadeira revolução no sistema jurídico acusatório,
excepcionalmente no que tange a colheita de provas e preservação da imparcialidade
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do julgador, consequentemente trazendo mais agilidade, segurança e credibilidade
ao direito processual penal brasileiro.
4.1 Juiz de garantias e as Ações de Inconstitucionalidade – Objeto das ADIs
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Antes mesmo de adquirir vigor em sua totalidade, a lei 13.964/2019 foi
objeto de ADIs - Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Os argumentos giram em
torno de aspectos formais e materiais. Dentre eles, foram objetos de debates, a
invasão da competência do poder judiciário e indevido regramento de normas
procedimentais especiais pela União, em caso de competência legislativa
concorrente.
Ainda, violação aos princípios da isonomia, do juiz natural e da razoável
duração do processo. Ofensa aos dispositivos constitucionais que dispõem ser do
judiciário a competência para definir a organização judiciária e também aos
dispositivos que tratam dos limites orçamentários impostos ao Poder Judiciário,
dentre outros.
Em menos de uma semana o Relator prevento de todas as ADIs (ADI n. 6.298,
ADI 6.299 e ADI 6.300) contra a Lei n. 13.964/19, Ministro Luiz Fux, revogou a decisão
monocrática então proferida pelo Ministro Dias Tóffoli, suspendendo “sine die” a
eficácia da referida norma, “ad referendum” do plenário, da eficácia e implantação
do juiz de garantias.
As referidas ações, concentraram seus ataques e impugnações aos artigos
3º-A a 3º-F introduzidos no CPP pela nova lei. De acordo com estas, os novos
dispositivos padecem de vício de inconstitucionalidade formal. Neste entendimento,
a inconstitucionalidade formal decorreria de que a nova norma vem contemplar
normas gerais, tanto quanto normas de procedimento em matéria processual.
Este argumento aduz que isso violaria o artigo 24, § 1º, da CR, porque no
âmbito da legislação concorrencial, isto é, quando estabelece regras processuais em
matéria processual, a União se limita à formulação de regras gerais. De acordo com
esta premissa, as regras da “fase pré-processual” relativa às investigações policiais
não foram confirmadas em processo penal, mas sim em contencioso.
Compulsa-se, ainda, que a nova lei deveria ser de iniciativa dos tribunais,
consoante artigo 96, I, ‘a’, ‘d’ e II, ‘d’ da Constituição Federal.
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
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a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
internos, com observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos;
(...)
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d) propor a criação de novas varas judiciárias;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no art. 169;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
Para balizar os argumentos de que a regulamentação das investigações
criminais não foi formalmente confirmada, os autores da ADI 6298 recrutaram
decisões do STF, de forma a ficar claro que a essência do artigo 24, XI, da CR, é uma
legislação sobre inquéritos de forma a ser uma autoridade legislativa concorrente.
Com a precedência desses casos, o STF deu seu parecer em relação a
constitucionalidade de leis estaduais que disciplinavam as atividades das polícias
judiciárias dos estados-membros.
Na ADI 4618, relatada pela Ministra Carmen Lúcia, em 19 de fevereiro de
2019, foi posta à prova a constitucionalidade de lei complementar de Santa Catarina
que instituía o plano de carreira dos servidores de segurança pública do Estado.
Concluiu-se que as funções dos agentes de segurança pública e das polícias
judiciárias, com viés de infrações penais, possuíam natureza administrativa e não
processual penal.
Neste contexto, cabe citar as considerações de André Machado Maya,
quanto ao assunto:
A competência para legislar sobre questões processuais é
privativa da União, a teor do artigo 22 da Constituição Federal.
Ademais, concorrente com os Estados a competência para
legislar sobre procedimentos em matéria processual, a teor do
artigo 24, X, da Constituição Federal. Ainda que o juiz das
garantias trate de questão procedimental, ao prever uma regra
de impedimento, certo é que não há nenhum óbice a que a
União legisle, criando regras gerais. Aliás, fosse o contrário, a
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Lei 11.719/08, que alterou os procedimentos em matéria penal,
seria também inconstitucional. (Maya, 2020, p. 133).
Na cautelar proferida nas ADI’s 6298, 6299 e 6300, o Ministro Dias Toffoli
saiu a frente analisando os seus fundamentos e adequação sobre a
constitucionalidade do juiz de garantias, observando sua necessidade e razoabilidade
para a garantia de sua imparcialidade.
Sobre o tema contempla André Machado Maya:
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Outrossim, causa espécie a ponderação entre uma garantia
fundamental estruturante do devido processo legal –
imparcialidade – e regras que estabelecem limites
orçamentários. Em especial porque a Lei 13.964/2019 não
determina a criação de cargos de magistratura e tampouco
qualquer incremento de orçamento do Poder Judiciário. Aliás,
até por isso prevê a hipótese do rodízio entre magistrado nas
comarcas com apenas um juiz (Maya, 2020, p. 132).
Os argumentos estão ligados ao pressuposto de que a União estaria
forçando o judiciário a promover um juízo especifico e a criação de novos cargos de
juízes, no entanto, a Lei não apresenta esta proposta, mas sim de disciplinar as
questões processuais penais e dar parâmetros de impedimentos com uma divisão
dicotômica do processo.
Em reexame da medida cautelar da ADI 6299, o relator do STF, Ministro Luiz
Fux, se pronunciou em sentido oposto, aviltando a inconstitucionalidade material dos
dispositivos que disciplinam o juiz de garantias pois afrontam, segundo o ministro,
aos artigos 169 e 99 da Constituição Federal.
De acordo com o ministro, a inconstitucionalidade estaria na ausência de
dotação orçamentária, estudos dos seus impactos e de sua aplicação com
antecedência, além de afrontar o Novo Regime Fiscal da União contemplado pela
Emenda Constitucional n.º 95/2016.

Não há como não reconhecer que o foco está nas questões orçamentárias e
estruturais, principalmente em relação as modificações processuais que vem
adicionar satisfação qualificada às decisões judiciais em matéria penal.
4.2 Decisões Liminares do STF
Apenas três dias após a promulgação da lei 13.964/2019, a Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE)
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ajuizaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal,
impugnando o instituto do juiz de garantias. Arguiram a inconstitucionalidade do art.
3º da lei 13.964/2019, que acrescentou os artigos 3º-A a 3º-F ao Código de Processo
Penal, bem como de seu art. 20, que fixava o prazo de 30 dias de “vacatio legis”.
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Em 03.02.2020, o Ministro Luiz Fux, relator das ADIs perante o Supremo
Tribunal Federal, deferiu monocraticamente a suspensão liminar das regras
relacionadas com o juiz de garantias, adiando sua implementação.
Neste cenário, promoveu-se uma controvérsia, uma vez que o Ministro Dias
Toffoli, adiantou seu parecer quanto a constitucionalidade da implementação do juiz
de garantias. No entanto, face a um reexame posterior na medida cautelar proferida,
o Ministro Fux, estabeleceu de maneira definitiva, a suspensão da eficácia da nova
norma, e de seus dispositivos.
Como dito anteriormente, sustentou sua decisão sobre a necessidade de se
debater questões quanto a constitucionalidade da nova lei, principalmente no que
tange aos aspectos de ausência de dotação orçamentária para sua implementação e
quanto a afronta do novo regime fiscal da União.
Assim, por força desta segunda decisão, prevalece o estado atual em que se
encontram as questões colocadas sobre a constitucionalidade do juiz das garantias.
4.3 Desafios
É inexorável reconhecer que a imediata exequibilidade do sistema constante
do pacote anticrime, com destaque ao juiz de garantias, esbarra em sérios
obstáculos.
Exemplifica-se como já discorrido em linhas volvidas, a notável ausência de
estrutura do sistema judiciário brasileiro.
Não obstante, compulsa-se que haverá ainda a necessidade de criação de
inúmeros cargos de juízes e serventuários para suportar as demandas geradas com
a implementação deste novo instituto.
5 CONCLUSÃO
O juiz de garantias surge como uma quebra de paradigma, uma real
mudança no método de persecução penal inquisitivo para um sistema penal
acusatório, seguindo a metodologia adversarial.
Sua repercussão no âmbito internacional, mobilizou, principalmente nas
décadas de 1990 e 2000, os países da América Latina em quase sua totalidade a
alterarem suas legislações penais.
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No Brasil, esta reforma veio com o condão de reduzir o distanciamento entre
a legislação penal atuante e o sistema jurídico constitucional adotado, fundado no
modelo de Estado Democrático de Direito.
Trata-se, sem exagero, de uma verdadeira revolução política no campo do
processo penal em direção a um maior compromisso democrático.
Tais mudanças, no entanto, para que sejam efetivas, demandarão profundas
alterações. E estas, não só nos campos físicos e estruturais. Mas sobretudo, no
próprio modo de ser e de pensar a figura do juiz.
Enfim, pode-se concluir que o juiz de garantias promoverá uma verdadeira
transformação em nossa cultura jurisdicional, tendo em vista que se mostra como
uma notável e necessária releitura do sistema processual penal brasileiro.
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RESUMO: Os problemas ambientais se tornaram ao longo dos anos uma
preocupação mundial. A tecnologia da informação, que é uma importante
ferramenta em vários campos produtivos da sociedade, contribui com a poluição do
meio ambiente e o desgaste dos recursos naturais. Em virtude disto, surge a
necessidade de repensar a maneira de se utilizar a TI com o intuito de minimizar os
efeitos negativos com relação ao meio ambiente. E, como cada vez mais, profissionais
de TI têm se mostrado preocupados com o impacto ambiental proporcionado pela
mesma, a TI verde surgiu com uma proposta de direcionar e monitorar as práticas de
gestão e uso da tecnologia da informação, levando em consideração os princípios da
sustentabilidade. Sendo assim, as empresas em todo o mundo, inclusive os órgãos
do Poder Judiciário, desenvolveram diversas iniciativas, conhecidas como práticas de
TI Verde, que têm como objetivo eliminar ou reduzir a agressão ambiental. Neste
sentido, este trabalho aborda a conceituação da TI Verde, o respaldo jurídico para a
manutenção da sustentabilidade, sua importância e utilização no poder judiciário e
os benefícios e as abordagens obtidos com sua aplicação.
Palavras-chave: TI Verde, sustentabilidade, Poder Judiciário

ABSTRACT: Environmental problems have become a worldwide concern over the
years. Information technology, which is an important resource in various productive
fields in society, contributes to the pollution of the environment and the erosion of
natural resources. As a result, there is a need to rethink how to use IT to minimize its
negative effects in relation to the environment. And more and more, IT professionals
have been concerned with the environmental impact of it. Green IT comes up with a
proposal to direct and monitor management practices, and the use of information
technology considering the principles of sustainability. As such, companies around
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the world, including the institutions of the Judiciary system, have developed several
initiatives called Green IT practices, which are actions to eliminate or reduce
environmental aggression. In this sense, this work describe the concept of Green IT,
the legal support for maintaining sustainability, its importance and use in the
judiciary, and the benefits and approaches obtained with its application.
Keywords: Green IT, sustainability, Judiciary System
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1. INTRODUÇÃO

A tecnologia sempre teve dois papéis para a sociedade, quando relacionada
a sustentabilidade. De um lado, seu avanço moderniza e melhora a qualidade de vida
das pessoas; de outro, contribui de maneira significativa com os problemas
ambientais. Ela representa um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais
utilizados para geração, uso, armazenamento, processamento e comunicação da
informação. Engloba equipamentos, programas e comunicação de dados e
tecnologias relativas ao planejamento, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte
ao software, ao suporte de hardware, etc. E como todas as atividades humanas, esses
processos consomem recursos naturais, provocando impactos negativos sobre o
meio ambiente.
Em razão deste aumento no desenvolvimento tecnológico, foi necessário criar
uma série de iniciativas que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos
naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. Essa
incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e
consumo vigentes aprimorou e gerou algumas medidas que devem ser tomadas com
relação a sustentabilidade.
Na década de 1980, após uma manifestação da ONU criticando o modelo de
desenvolvimento econômico em vigor, que visava apenas o lucro, foi criado um
documento, intitulado NOSSO FUTURO COMUM ou Relatório de Brundtland, pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que sugere
algumas práticas para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Algumas
delas são:

• Diminuir o consumo de energia com o uso de fontes energéticas
renováveis, tais como a solar, a eólica e a geotérmica;
• Adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas
organizações de desenvolvimento;
• Aumento da produção industrial nos países não-industrializados
com base em tecnologias ecologicamente adaptadas;
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• Proteção dos ecossistemas supranacionais como a Antárctica,
oceanos, etc, pela comunidade internacional;
• Uso de novos materiais na construção;
• Reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais;
• Reciclagem de materiais reaproveitáveis;
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• Redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na
produção de alimentos.
Além do Relatório de Brundtland, foi criado também o Índice de
Sustentabilidade Empresarial. Trata-se de uma ferramenta de análise comparativa de
empresas sob o aspecto da sustentabilidade corporativa com base na eficiência
econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. As
empresas com os melhores índices, possuem vantagens econômicas como facilidade
de créditos e uma melhor imagem frente ao mercado, aumentando o interesse por
parte dos investidores. De acordo com ITWEB (2009), a pesquisa Latin America Greent
IT Survey 2009: Brazil and Mexico Highlights mostrou que 70% das organizações na
região acham importante trabalhar na redução do impacto das empresas no meio
ambiente.

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser assimilado pelas
empresas como uma nova forma de produzir sem degradar o meio ambiente e
executar projetos que aliem produção e preservação ambiental. O fato de os
processos de produção dos equipamentos, do alto consumo de energia e do
descarte inapropriado de dispositivos obsoletos estarem causando um impacto
negativo no meio ambiente fez com que o setor de tecnologia passasse a adotar
ações para atender as necessidades de um negócio mais sustentável.
Através de pesquisas e desenvolvimento, profissionais de TI passaram a atuar
diretamente na inovação de uma tecnologia mais limpa que torne o processo mais
sustentável. Diante dessa preocupação a TI Verde foi criada.

Pesquisa realizada pela IBM mostra que a maioria das empresas no País
implementaram ou vão adotar projetos de TI Verde. A pesquisa mostra que o
controle sobre os custos é o principal fator para adoção de iniciativas de TI Verde.
Em 65% das empresas, as metas estabelecidas para os projetos são alcançadas,
principalmente, em termos de economia de energia e redução dos gastos
operacionais.
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Trabalho a distância, redução de viagens, reciclagem de hardware, utilização
de plataformas nas nuvens são algumas das medidas usadas para reduzir o
desperdício e aumentar a eficiência de todos os processos e fenômenos do uso de
recursos computacionais.
Segundo Murugesan (2009) TI Verde corresponde a soma da economia de
energia com gestão de recursos desde as cadeias produtivas, e todo o ciclo que vai
da extração de matéria-prima até o final da vida útil do equipamento, incluindo seu
descarte.

Diante desta nova realidade, o mercado tecnológico toma a iniciativa de
produzir computadores mais eficientes, que consomem menos recursos e são
ecologicamente corretos, além da virtualização dos servidores, das redes e dos
aplicativos.
2. SUSTENTABILIDADE NO PODER JUDICIÁRIO
O Poder Judiciário vem adotando algumas medidas para implantar práticas
ambientalmente sustentáveis. As ações são fruto do trabalho desenvolvido pelos
núcleos socioambientais a partir das metas estabelecidas pelos Planos de Logística
Sustentável (PLS). Ambas determinações previstas na Resolução CNJ nº 201/2015.
Como respaldo jurídico, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.”
Além disso, a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) teve seu
art. 3º alterado no sentido de promover o desenvolvimento nacional sustentável nos
procedimentos licitatórios. Observa-se que a proposta mais vantajosa para a
administração pública deve considerar as questões sustentáveis em suas aquisições,
conforme regulamentou o Decreto nº 7.746/2012, arts. 2º e 4º. Os dispositivos
preveem:

“Art. 2º A administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes poderão adquirir bens e contratar
serviços e obras considerando critérios e práticas de
sustentabilidade objetivamente definidos no
instrumento convocatório, conforme o disposto
neste Decreto.
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Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:
I – menor impacto sobre recursos naturais
como flora, fauna, ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local;
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III – maior eficiência na utilização de recursos
naturais como água e energia;
IV – maior geração de empregos,
preferencialmente com mão de obra local;
V – maior vida útil e menor custo de
manutenção do bem e da obra;
VI – uso de inovações que reduzam a pressão
sobre recursos naturais; e
VII – origem ambientalmente regular dos
recursos naturais utilizados nos bens, serviços
e obras.”
Estes são alguns parâmetros que estimularam a adoção de medidas
sustentáveis na Administração Pública. O Poder Judiciário deve estar sempre atento
às medidas de proteção e, baseado neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça
e o Conselho Nacional do Ministério Público veem proporcionando iniciativas para a
promoção da responsabilidade social e ambiental através de recomendações e
resoluções, conforme segue:
•Recomendação n. 11, de 22 de maio de 2007: visa a adoção de políticas
públicas visando a formação e recuperação de um ambiente ecologicamente
equilibrado, além da conscientização dos próprios servidores e jurisdicionados
sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, bem como institui
comissões ambientais para o planejamento, elaboração e acompanhamento
de medidas, com fixação de metas anuais, visando à correta preservação do
meio ambiente;
•Resolução n. 114, de 20 de abril de 2010: corrobora com a necessidade do
Poder Judiciário de desenvolver as condições necessárias para a promoção da
responsabilidade social e otimização das edificações no aproveitamento dos
recursos naturais. Entre os dispositivos estão o planejamento, execução e
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monitoramento de obras no Poder Judiciário; a referência de áreas a serem
utilizadas quando há elaboração de novos projetos de reforma ou construção
de imóveis no Poder Judiciário e a premiação dos melhores projetos de novas
obras no âmbito do Poder Judiciário;
•Resolução Nº 201, de 03 de março de 2015: Dispõe sobre a criação e
competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e
conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística
Sustentável (PLS-PJ).

Atualmente, todos os órgão do Poder Judiciário já desenvolveram seus Planos
de Logística Sustentável (PLS) e instituíram unidades socioambientais, importantes
instrumentos de controle e gestão dos gastos.
O monitoramento da execução dos Planos de Logística Sustentável (PLS) pelos
tribunais, ministérios e conselhos judiciais compete ao CNJ e CNMP. Mensalmente,
os órgãos enviam aos Conselhos Nacionais informações sobre o consumo e o gasto
de determinados materiais e serviços, os quais são organizados e sistematizados pelo
Departamento de Pesquisas Judiciárias.
Os resultados da análise desses dados e de informações consolidadas nos
relatórios de acompanhamento dos PLS de todos os tribunais e ministérios compõem
o Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, publicado anualmente em
consonância com os princípios da transparência, da eficiência e da responsabilidade,
e em cumprimento ao disposto no art. 9º da Resolução CNJ nº 201/2015.
Em junho de 2019, o 3º Balanço Socioambiental trouxe, pela primeira vez, o
Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS). O IDS consiste em criar um
indicador, que seja capaz de avaliar em uma única dimensão o resultado combinado
de todos os sete indicadores, permitindo assim, uma comparação entre os órgãos,
identificando os que mais aplicaram boas práticas sustentáveis. Esses indicadores
são: consumo de energia elétrica, água, copos descartáveis, água envasada
descartável e de papel; número de usuários por veículo; destinação de papel para
reciclagem, e participação relativa em ações de qualidade de vida.

Essas informações mostram engajamento dos órgãos do Poder Judiciário na
implantação de práticas de sustentabilidade na execução de seus serviços e revelam
que ainda existem pontos a melhorar, especialmente quanto à qualidade do dado
quantitativo encaminhado ao CNJ para elaboração deste Balanço Socioambiental. O
CNJ oferece aos tribunais diversas formas de verificação de seus próprios dados,
como
a
disponibilização
pública
do
Painel
Socioambiental
em
www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/paineis-cnj e, após o término do período de
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preenchimento, uma planilha de verificação de inconsistências, em que são
apontados os dados destoantes e que não obedecem ao padrão esperado.
Importante ressaltar também que, a partir desses dados e do intercâmbio de
ideias e projetos na área socioambiental, é possível refletir sobre as melhores formas
de contribuir para a integração das metas do Poder Judiciário com as metas dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentadas na “Agenda 2030” da
Organização das Nações Unidas (ONU), dentre os quais assumem relevância a
proteção do meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas.
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A Agenda 2030 busca colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e as 169 metas envolvendo temáticas diversas. Esses parâmetros visam
influenciar políticas públicas em todo o mundo em torno de temas como erradicação
da pobreza, redução das desigualdades, instituições mais eficazes, energia água e
abastecimento, educação, clima, crescimento econômico inclusivo, entre outros.
Ciente de que a efetividade da implantação desta Agenda exige integração de
todos os poderes, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou, em setembro de 2018, a
Portaria CNJ nº 133. A norma instituiu o Comitê Interinstitucional destinado a
promover estudos e apresentar proposta de integração das metas do Poder
Judiciário às metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
E, em agosto de 2019, o CNJ promoveu o 10º Encontro Ibero-Americano da
Agenda 2030 no Poder Judiciário. O principal objetivo foi discutir a
institucionalização dos ODS na Justiça brasileira. A Justiça brasileira foi a primeira a
integrar os ODS às metas do Judiciário.
2.1. AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE
Em 2018, o Núcleo de Gestão Socioambiental (NUSA/TJPI) criou um portal
próprio dentro do site do TJPI (Tribunal de Justiça do Piauí) que está sendo utilizado
para compartilhamento de ações e informações acerca do meio ambiente e da
sustentabilidade no âmbito do Tribunal de Justiça. O objetivo é buscar uma forma de
racionalizar os métodos de trabalho por meio de contínuas campanhas de
conscientização, inserindo a cultura sustentável entre seus servidores e magistrados,
de modo a propagá-la para toda a sociedade. Alguns exemplos das campanhas
divulgadas foram sobre a redução da impressão no papel, diminuição do uso de
copos descartáveis, desligamento dos equipamentos quando não estiverem em uso
e descarte apropriado de pilhas e baterias.
Em linha com a proposta de sustentabilidade, o TJMG (Tribunal de Justiça de
Minas Gerais) vem desenvolvendo ações sustentáveis nos seus diversos setores.
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Exemplos são a recuperação de itens de mobiliário e o aproveitamento inteligente
do material de consumo. Os bens inservíveis para o TJMG são encaminhados para
outros órgãos do estado ou doados a instituições. Já os bens que continuarão no
tribunal são revitalizados no Sermap (Serviço de Controle da Movimentação e
Manutenção de Bens Permanentes). Além do aproveitamento de móveis, o Núcleo
Socioambiental do TJMG também idealizou a campanha Papelaria Solidária, que foi
desenvolvida para estimular o consumo racional de itens de papelaria, o que envolve
o compartilhamento de materiais e a devolução ao almoxarifado de produtos não
utilizados ou com defeito. Com essa ação, o TJMG pode redistribuir os materiais
excedentes para outras comarcas e devolver os defeituosos aos fornecedores,
contribuindo assim para a sustentabilidade e para o melhor uso dos recursos
públicos.
Já o Tribunal Regional Federal da 1a Região promoveu, em junho deste ano, a
Semana do Meio Ambiente. O tema do evento foi: “Vamos plantar atitudes positivas
para colher ações transformadoras”. O objetivo do encontro foi o de incentivar o
envolvimento de todo o corpo funcional nas ideias de gestão sustentável e de
promover conscientização quanto às práticas ambientais saudáveis no espaço de
trabalho, dentro das premissas estabelecidas pela Resolução 201, de 3 de março de
2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Ainda em junho deste mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO) homologou a licitação destinada ao fornecimento e instalação de geradores
fotovoltaicos em 43 edifícios do Poder Judiciário no estado. Com o sistema, o tribunal
terá capacidade de promover uma economia estimada em R$ 3 milhões por ano.
Trata-se do maior projeto público de geração de energia limpa no estado de Goiás.
A contratação coloca o Tribunal de Justiça na vanguarda nacional em termos de
sustentabilidade ambiental. As vantagens dessa medida são a geração de
eletricidade limpa, renovável e sustentável, sem emissões de gases de efeito estufa,
sem resíduos e sem ruídos; a não exigência de água para operação, aliviando a
pressão sobre recursos hídricos escassos; o baixo impacto ao meio ambiente e a
diversificação da matriz elétrica, o que aumenta a confiabilidade do sistema de
suprimento de energia elétrica.

Além do aspecto econômico, o TJGO busca “dar sua contribuição a toda
sociedade, ao adotar uma postura responsável sob o ponto de vista ambiental, no
sentido de preservar os recursos naturais disponíveis, sendo a energia solar
fotovoltaica considerada uma das mais importantes fontes de energia renovável
existentes”, destaca o diretor-geral, Rodrigo Leandro da Silva.
“Mais do que a economia de recursos, me alegra o
fato de que esta gestão pode deixar um legado
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ambiental positivo, uma vez que a energia solar é
aquela que concentra os menores impactos
ambientais, sem emissão de poluição e dispensando
danos oriundos da construção de usinas
hidrelétricas, por exemplo. É um orgulho poder
proporcionar isso para as novas gerações.”
desembargador Walter Carlos Lemes, presidente do
TJGO.
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Outra novidade é o uso de papel produzido a partir das fibras recicladas do
bagaço de cana-de-açúcar pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Ao
contrário da madeira de reflorestamento, que precisa de muitos anos para ser
utilizada, o bagaço da cana-de-açúcar é uma matéria-prima de baixo custo e
abundante praticamente o ano todo.
Com todas essas iniciativas já tomadas pelos órgãos do Poder Judiciário do
país, tais como a redução do consumo de copos plásticos, reutilização da água,
limitação do uso de combustível e telefone e diminuição do volume de impressões e
cópias de documentos, a área de TI também se viu no dever de atuar em prol do
meio ambiente.
3. O QUE É TI VERDE
A TI Verde pode ser definida como o conjunto de práticas sustentáveis que
reduzem ou minimizam os prejuízos do uso da tecnologia da informação sobre o
meio ambiente.
Nesse sentido, a Tecnologia de Informação Verde pode ser considerada como
aquela que se utiliza de estudos para projetar, fabricar, utilizar e descartar produtos
e subprodutos computacionais, pressupondo efetividade para garantir níveis
mínimos de impactos negativos ao meio ambiente. Está atenta ao desperdício, à
economia da eficiência energética e ao custo total de propriedade, englobando o
custo de descarte e reciclagem.
A TI Verde engloba também o cumprimento da legislação ambiental e
diagnósticos dos impactos ambientais de atividades relacionadas a área.
Dentre as preocupações, a redução do consumo de energia é destaque.
Apesar de ser um dos maiores problemas, a busca por soluções já obteve resultados
significativos, como a virtualização de servidores, ajuste do ar-condicionado e do
fluxo de ar dentro dos datacenters, aquisições de equipamentos com certificados,
entre outros.
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As práticas de TI Verde podem ser divididas em três níveis:
1) TI Verde de incrementação tática: Não modifica a infraestrutura de TI nem
as políticas internas, apenas incorpora medidas de contenção de gastos
elétricos excessivos. São exemplos, o uso de monitoramento automático de
energia disponível nos equipamentos, o desligamento dos mesmos nos
momentos de não-uso, a utilização de lâmpadas fluorescentes e a otimização
da temperatura das salas. Estas medidas são simples de serem implementadas
e não geram custos adicionais às empresas.

2) TI Verde Estratégico: Exige a convocação de uma auditoria sobre a
infraestrutura de TI e seu uso relacionado ao meio ambiente, desenvolvendo
e implementando novos meios viáveis de produção de bens ou serviços de
forma ecológica. São exemplos, a criação de uma nova infraestrutura na rede
elétrica visando à sua maior eficiência e sistemas computacionais de menor
consumo elétrico (incluindo novas políticas internas e medidas de controle de
seus descartes). Além da preocupação com a retenção de gastos elétricos, o
marketing gerado pelas medidas adotadas pela marca é também levado em
consideração.
3) Deep IT (TI Verde “a fundo”): Mais amplo que os dois primeiros, incorpora
o projeto e implementação estrutural de um parque tecnológico visando a
maximização do desempenho com o mínimo gasto elétrico; isto inclui
projetos de sistemas de refrigeração, iluminação e disposição de
equipamentos no local com base nas duas primeiras estruturas anteriores (o
que demanda um custo muito maior). Sendo simples a implementação do TI
Verde Tático (com vantagens significativas, porém limitadas), podemos
observar a redução do consumo energético com o desligamento dos
monitores em desuso – que representam 50% do total dos gastos elétricos
quando o mesmo é de CRT e 30% ou menos quando são de LCD.
3.1. TI VERDE NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
No Brasil, desde 1998, os órgãos do governo federal estão proibidos de
adquirir equipamentos que contenham substâncias nocivas à camada de ozônio. Em
algumas capitais do Brasil, já são realizadas compras públicas sustentáveis
respaldadas por decretos de leis locais e critérios de sustentabilidade nas licitações
visando incrementar seus pregões eletrônicos. E se o leilão virtual já permite mais
transparência nas compras públicas, também será possível monitorar a contribuição
do poder público para a sustentabilidade.
As empresas públicas, ao praticar a ecoeficiência, estarão mediando disputas
pelo acesso e uso da Tecnologia da Informação e Comunicação e dos recursos
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ambientais, em nome do interesse público, numa sociedade complexa, onde o
conflito de interesses é inerente à sua existência. Nesse processo, ao decidirem sobre
a destinação dos bens ambientais, o poder público distribui e dilui os custos e
benefícios para a sociedade.
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Com todas essas preocupações, os projetos que terão mais visibilidade serão
aqueles que sinalizarão a economia das contas públicas, o incentivo as compras
verdes e a relevância no tratamento das questões socioambientais, principalmente
no que diz respeito ao emprego e renda dos organismos sociais, de empresas e
órgãos públicos, de instituições parceiras e, principalmente, os indicativos de
sustentabilidade ambiental daqueles envolvidos
Foram identificados vários benefícios pelo uso destas iniciativas, tais como:
redução de custos em geral, redução do consumo de energia, economia de espaço,
imagem institucional, economia de papel, redução de emissão de gases, redução de
insumos, redução do lixo eletrônico e maior ciclo de vida dos equipamentos.
As ações da TI Verde podem se concentrar nos seguintes pontos:
1. Datacenter Verde: contém práticas que levam em consideração as
necessidades estruturais, o consumo de energia e de refrigeração.
a) Consolidação de servidores: é a virtualização de servidores, que é
forma de economizar recursos, e reduzir a emissão de CO2 na
atmosfera;
b) Consolidação de desktops: ocorre pela virtualização de desktops e,
consequentemente, os dados da empresa passam a ficar nos
servidores, promovendo maior segurança, proteção de dados,
mobilidade para os usuários, além de reduzir os custos da empresa;
c) Modernização de Datacenter: buscam melhorar a circulação de ar e
um menor consumo de energia dos equipamentos;
d) Terceirização de servidores: aderem as soluções de cloud
computing de outras empresas. Desta forma não precisam
adquirir/manter uma estrutura própria, consequentemente economiza
em consumo de energia e emissão de CO2.
2. Descarte e Reciclagem: a intenção é trocar os equipamentos antigos
por novos que consumem menos energia, mas tomando todas as
precauções com relação a sua eliminação.
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a) Reciclagem de peças: como é possível encontrar metais de valor nas
peças, ao invés de eliminá-las de forma inadequada, é recomendado
convertê-las em recursos financeiros;
b) Descarte correto: De acordo com Viktor (2011) os 50 milhões de
toneladas de lixo eletrônico é suficiente para compor vagões de trem
com a capacidade de abraçar o planeta na altura do equador. Os EUA,
Europa e Japão são os maiores produtores de lixo eletrônico, reciclando
somente 30%. O restante é importado para nações pobres. Afirma
ainda que, o Brasil está no mapa da rota do lixo eletrônico no mundo,
e os Estados Unidos migra seu lixo eletrônico para nosso país.
O que agrava a situação do lixo eletrônico dispensado são os resíduos
que contêm metais pesados, por exemplo, o chumbo, cádmio e
mercúrio, entre outros tóxicos, pois precisam de um correto tratamento
para evitar danos causados à saúde e ao meio ambiente. Os resíduos
eletrônicos deixados em locais inapropriados e os componentes
tóxicos contaminam o solo e os lençóis freáticos, contaminando
também a água;
c) Recolhimento de materiais: as empresas recolhem os produtos que
não tem mais utilidade para o cliente. Atualmente temos a Política
Nacional de Resíduo Sólidos (PNRS) que regulamenta o gerenciamento
dos resíduos sólidos no Brasil;
d) Doação ou entrega de equipamentos: doação de equipamentos que
não atendem mais as necessidades da instituição para outras
instituições.
e) Trade-in: é o incentivo a entrega do equipamento antigo na compra
de um novo.
3. Fontes Alternativas de Energia: é uma categoria de práticas que
possibilitam equilíbrio e/ou redução do gasto de energia.

a) Uso de energias renováveis: podem minimizar problemas como o
esgotamento dos recursos naturais;
b) Aproveitamento de calor para outros fins: são ações que buscam
aproveitar o calor gerado em um datacenter para uso em outra
atividade, como o aquecimento da água. A água aquecida pode ser
utilizada para em banhos dos funcionários, por exemplo.
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4. Hardware: são as práticas ligadas a substituição, descarte e reciclagem.
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a) Capacidade de processamento: A famosa Lei de Moore cita que, a
cada 18 meses, o tamanho dos microchips reduz-se pela metade e é
previsto que, ainda nesta década, a era do silício chegará ao fim,
mesmo com a impulsão da nanotecnologia. O problema com as
tecnologias existentes é que a fina camada de óxido de silício que
reveste os transistores não impede que ocorram grandes vazamentos
de
eletricidade
nos
circuitos
integrados,
provocando
superaquecimento e aumento do gasto de energia do equipamento.
Até alguns anos, o aumento da frequência do clock, que dava às
máquinas mais poder de processamento, também fazia crescer,
praticamente na mesma proporção, o consumo de energia e o calor
gerado pela maior quantidade de transistores no chip. Para atingir o
objetivo de reduzir o tamanho e o consumo de energia do chip, por
meio da substituição do material utilizado na fabricação dos
transistores, a Intel lançou o processador Core 2 Duo, utilizando-se do
háfnio. O óxido de háfnio, um material de elevado dielétrico, tem como
principal característica a alta capacidade de armazenar cargas elétricas
com menos dissipação de calor.
b) Substituição de monitores CRT e LCD: os monitores CRT consomem
cerca de 60% mais energia que o LCD no mesmo tempo de uso;
c) Eliminação correta de componentes: devido à presença de
substâncias nos equipamentos que fazem mal a saúde, existe a
necessidade de métodos específicos de reciclagens para evitar
contaminação.
d) Aumento do ciclo de vida dos produtos: aquisição de equipamentos
que atendem as necessidades por um tempo acima da média do
mercado.
5. Impressão: são práticas que buscam a economia de papel e energia.

a) Monitorar impressões: revisar a quantidade de impressões e
periodicidade de geração de relatórios e trabalhos;
b) Digitalização de documentos: uso de software para simular a
impressão de documentos, gerando e armazenando arquivos em
formato PDF;

209

www.conteudojuridico.com.br

c) Terceirização de impressões: garante a qualidade, controle e redução
do volume de impressão e custo;
d) Impressão frente e verso: solução que possibilita agilidade, poupase tempo, papel e principalmente custos através da impressão nos dois
lados das folhas;
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e) Uso de papel reciclado: contribui com economia dos recursos
naturais.

6. Software: práticas que buscam soluções de software para tornar a
empresa mais verde.
a) Sistema de gerenciamento de energia: utilização de aplicativos que
reduzem o consumo de energia. Independente do sistema operacional
utilizado, o usuário pode modificar as configurações de energia dos
computadores. Mesmo sendo a relação entre o consumo de energia e
o desempenho do equipamento inversamente proporcionais, é
possível balancear tal equação a fim de minimizar as perdas de
desempenho e colaborar com a sustentabilidade. No Linux, por
exemplo, é possível efetuar este controle pelo recurso CPUFREQ do
kernel. Já na plataforma Windows, a central “Opções de Energia do
Sistema Operacional” possibilita gerenciar os tempos de inatividade de
alguns componentes e processos que consomem a maior parte da
energia de um equipamento como monitor, disco rígido, configurações
de desktop, placa sem fio (wireless), processador, processo de exibição
de vídeos, consumo energético dos componentes PCI Express, bem
como o comportamento do resfriamento do equipamento. A ação mais
simples a ser adotada pelo usuário é não configurar o protetor de tela
e desligar o monitor nos momentos de não operação do mesmo. Devese levar em consideração que um computador ligado 1hora/dia
consome 5kwh/mês, e que ao final de um ano, emite 18 kg de CO2 no
ambiente. Isto significa que reduzir uma hora do tempo de operação
do computador implica na redução da emissão de CO2 equivalente à
emissão de um carro à gasolina percorrendo 120 km;
b) Sistemas de controle: através de software busca-se o
gerenciamento/controle da emissão de gases e a qualidade da água;
c) Virtualização de Servidores: utilização de software que “emula” uma
máquina virtual, ou seja, imita um servidor físico, criando um ambiente
isolado e independente da máquina “real”. Deste modo, uma máquina
física, dentro de sua capacidade de desempenho pode “hospedar”
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diversas máquinas virtuais independentes. A utilização otimizada dos
equipamentos físicos fornece a manutenção da ocupação física na
empresa somada à expansão do desempenho, reduzindo assim as
“pegadas ecológicas” que poderiam ser causadas pela aquisição de
novos equipamentos como o aumento do espaço necessário e a
energia correspondente para a sua refrigeração. Em termos de descarte
de equipamentos, a virtualização auxilia na redução da contaminação
ambiental ao substituir os equipamentos físicos com máquinas lógicas.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

d) Os Sistemas de Gestão Empresarial: conhecidos como ERP
(Enterprise Resource Planning), são sistemas de informação que
integram todos os dados de uma empresa, possibilitando a automação
de todas as informações do negócio. As implantações de sistemas ERP
reduzem custos, aperfeiçoam o fluxo de informação e o processo de
gerenciamento. Assim, com a redução dos riscos e oferecendo recursos
que reduzem desperdícios, têm-se resultados diretamente ligados à
sustentabilidade. A Microsoft® lançou um produto nesta linha que
tem por ideia mensurar o impacto ambiental que as atividades de uma
empresa causam, focando em especial o consumo de energia. Com
estas informações, a empresa pode atuar nos pontos específicos e,
consequentemente, reduzir tanto o consumo de energia como a
emissão de gases de efeito estufa (fonte: ZMOGINSKI, 2009).
A TI Verde vem ganhando relevância no aspecto ambiental e econômico por
conduzir as empresas a pensar e repensar de forma mais eficiente e sustentável em
relação aos seus recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação. E que, a
mudança cultural dos usuários é essencial e pode ser realizada por meio de
campanha eletrônica informativa, evitando desta forma os desperdícios de custo e
recursos.
3.2. TI VERDE IMPLEMENTADO NO PODER JUDICIÁRIO
Como mencionado anteriormente, a TI verde ajuda na redução dos custos e
libera investimentos para áreas estratégicas da instituição, contribuindo para o seu
desenvolvimento.
O esperado é que todos os órgãos do Poder Judiciário possam implementar
as boas práticas sustentáveis para que sirvam de exemplo a outras instituições.
3.2.1. RECICLAGEM
No Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM-MG), a construção da nova
sede foi feita com material reciclado. Na obra de modernização do prédio, 1,13
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tonelada de material de redes de cabeamento estruturado retornou para reciclagem,
reduzindo a extração de minério de cobre em 107.635 toneladas, bem como o
consumo de 10.831 KWh, energia suficiente para abastecer 73 residências durante
um mês. Com a economia, o prédio ganhou o certificado Green IT, referente à
sustentabilidade nas áreas de tecnologia da informação. Fornecido pelas empresas
Digicomp e Furukawa, a certificação vem do Inglês Green IT (Green Information
Technology), ou “TI Verde”, representando a prática de uso consciente dos recursos
tecnológicos de forma eficiente e ambientalmente responsável.
3.2.2. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Os recursos tecnológicos possibilitaram o avanço na prestação jurisdicional.
Eles promoveram, por exemplo, a substituição do produto físico (papel e tinta) pelo
digital. Com a adoção do Processo Eletrônico, já desmaterializaram a quase
totalidade dos processos em curso com a entrada das novas petições exclusivamente
pela via digital. O processo judicial virtual, base da chamada “justiça sem papel”, já é
uma realidade no Brasil.
Com a implantação do PJe (Processo Judicial Eletrônico) todo o procedimento
judicial passa a ser reproduzido virtualmente, o que ajuda a poupar não só recursos
como água e papel mas também pastas, etiquetas, grampos, carrinhos para carregar
autos, malotes, escaninhos e até os galpões onde são armazenados os processos
arquivados. Ou seja, o processo eletrônico contribui para a eficiência do gasto
público e o menor impacto no meio ambiente.
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) também é uma plataforma que
engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência
administrativa. Trata-se de um sistema de gestão de processos e documentos
eletrônicos, tendo como principais características a libertação do paradigma do papel
como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do
conhecimento e a sustentabilidade.
Há ainda, o Sistema Malote Digital. Ele é utilizado para o envio de
correspondências oficiais, como ofícios e memorandos, entre órgãos do Poder
Judiciário, considerando a necessidade de racionalizar o envio, o recebimento e a
tramitação de documentos internos nos setores que integram a Superintendência
Judiciária. Com a adoção do malote digital, há uma menor circulação de papel nas
dependências dos órgãos.
Para se ter uma ideia de economia, só em 2016 foram enviadas mais de 800
mil cartas com aviso de recebimento, mais de 200 mil cartas simples e mais de 100
mil documentos por malote. Os gastos com cartas expedidas com aviso de
recebimento superaram R$ 8 milhões, e os com o malote, R$ 2 milhões.
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Considerando as 14 formas de envio, foram desembolsados mais de R$ 22 milhões
no mesmo ano.
Seguindo o caminho da sustentabilidade e da economia de recursos, o TJMG
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais) criou o programa Postar (Programa de
Otimização dos Serviços e Tarifas de Remessas do Judiciário de Minas Gerais) para
divulgar novas regras de envio de correspondências internas e externas.
Essa iniciativa teve origem na Portaria 1.645/2004, que padroniza os
procedimentos para a postagem de correspondência dentro da instituição.
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3.2.3. USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
As medidas alternativas do uso da energia elétrica podem ser o foco dos
novos investimentos dos tribunais brasileiros engajados a atender uma agenda
sustentável. A questão tem sido objeto de estudo de diversas Cortes, e já começa a
despontar como ação viável para a produção de energia limpa. As instituições estão
investindo na aplicação de placas solares fotovoltaicas, criando pequenas usinas em
seus prédios, produzindo energia para si e, em alguns casos, para outras unidades.
Esse tipo de energia é obtida por meio da conversão direta da luz do sol em
eletricidade.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), localizado em Brasília, conta com a
instalação de uma usina minigeradora de energia solar que já proporcionou uma
economia de R$ 1,6 milhão para a instituição desde 2017 quando o sistema foi
instalado. Somente em 2019, o TSE economizou R$ 770 mil que seriam gastos com
energia, economia que incentivou outros órgãos, como o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) e o Tribunal de Contas da União (TCU), que também aderiram à
iniciativa. De acordo com o engenheiro eletricista, Alexandre do Nascimento, servidor
do TSE que idealizou o projeto, em termos de sustentabilidade, não há energia
melhor do que essa fonte limpa e renovável e não poluente. “A energia fotovoltaica
é gerada a partir de materiais fáceis de serem encontrados, como o silício, e não traz
nenhum tipo de degradação ambiental”, comenta.
Em Brasília, todos os órgãos públicos aderiram ao uso da energia solar para a
produção de eletricidade. Nos demais Estados, temos como exemplo os Tribunais
Regionais Eleitorais do Amapá, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso,
de Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Sergipe e de Tocantins.
3.2.4. COMPUTAÇÃO NAS NUVENS
Nuvem ou cloud é o nome genérico dado à computação em servidores
disponíveis na Internet a partir de diferentes provedores. O acesso a programas,
serviços e arquivos é remoto, daí a alusão à nuvem.
213

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Num sistema operacional disponível na Internet, a partir de qualquer
computador e em qualquer lugar, pode-se ter acesso a informações, arquivos e
programas num sistema único, independente de plataforma.
Vários órgãos governamentais se movimentaram fortemente na direção da
contratação de serviços em nuvem em 2019. Nos últimos dois anos, foi possível
visualizar os primeiros ensaios governamentais através de consultas públicas e dos
editais do TCU e do extinto MPOG, hoje Ministério da Economia, que adotaram
modelos de catálogo de serviços pagos por USN (Unidades de Serviço de Nuvem) e
UST (Unidades de Serviço Técnico).
A tecnologia cloud computing, ou computação na nuvem, está mudando a
forma de gerir os estados e municípios e de interagir com os cidadãos no Brasil há,
pelo menos, seis anos. Em tempos de crise econômica, reduzir custos virou regra em
qualquer gestão, seja pública ou privada. E é aí que entram os sistemas para gestão
pública em nuvem que, por não precisarem adquirir e manter infraestrutura e
servidores físicos nos centros de processamento de dados e nem cabeamento
estruturado, têm um custo inferior de implementação. Além da redução de custos
com energia elétrica consumida pelos equipamentos e na climatização dos
datacenters. No caso de uma cidade média, com mais de 100 mil habitantes, por
exemplo, a economia ao escolher um sistema de gestão na nuvem pode ser de até
70% se comparado com o modelo tradicional.
No início de 2019, o TJSP contratou uma solução em Cloud Computing
da Microsoft. Segundo o órgão, esta medida trará economia na infraestrutura, já
que dispensa investimentos na implantação de um novo datacenter.
3.2.5. VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS
O MPMG entra como mais um exemplo de sustentabilidade com a aquisição
da Infraestrutura Hiperconvergente (HCI) Nutanix.
Hiperconvergência é uma estrutura de TI que combina armazenamento,
computação e rede em um único sistema. O objetivo é reduzir a complexidade do
Data Center e aumentar a escalabilidade. A hiperconvergência usa uma abordagem
de construção em blocos, o que permite expandir a estrutura, adicionando recursos
conforme necessário. É praticamente uma “caixa” que serve tanto para virtualizar seus
recursos de computação e redes (CPU, memória, interfaces de rede, etc) como o
armazenamento de dados em si, substituindo os storages.
Essa tecnologia elimina a demanda por custos adicionais e reduz o
descontrole financeiro. Afinal, a infraestrutura será gerenciada de uma maneira mais
simples, sem uma rotina extensiva de manutenção e atualização de muitos
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equipamentos físicos. Portanto, gastos com cabeamento, energia elétrica, espaço
físico e refrigeração podem ser atenuados.
4. CONCLUSÃO
Este trabalho parte de determinadas concepções sobre desenvolvimento e
sustentabilidade, defendendo a necessidade da existência de um Poder Judiciário
socioambientalmente responsável capaz de promover não somente a
sustentabilidade estritamente ambiental, mas também a sustentabilidade social.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A determinação constitucional que busca uma sociedade digna, justa e
solidária impõe ao Poder Público o dever de realizar políticas públicas e ações
voltadas à sua concretização. Diante dessa norma, o Judiciário assume um
importante papel no cumprimento da efetivação neste novo modelo de sociedade
sustentável priorizando em sua reforma mecanismos que levem em conta os
aspectos da proteção ambiental e preservação dos recursos naturais.
Os órgãos da Justiça compreenderam que ações em prol da sustentabilidade
não são atividades supérfluas e que já fazem parte da nova realidade do mundo e,
claro, do Poder Público. Ao se envolver com essa questão, o Poder Judiciário
contribui para a conscientização dos seus colaboradores e jurisdicionados sobre o
fato de os recursos naturais serem limitados e de todos serem responsáveis por
formar um ambiente ecologicamente equilibrado. Questão esta, tratada pelo próprio
planejamento estratégico da instituição, dentro das metas e missão do Judiciário.
O Poder Judiciário, nesse contexto contemporâneo, volta-se para os anseios e
necessidades ambientais de toda a sociedade e dá bons exemplos de boas práticas
sustentáveis.
Em tempos de transformação digital é necessário implementar soluções que
lidem corretamente com o meio ambiente sem sacrificar o desempenho, ou seja, é
procurar soluções mais econômicas, fáceis de gerenciar e viáveis, que forneçam o
suporte para a criação de uma infraestrutura ágil e que atenda aos princípios
sustentáveis.

Pensar sustentabilidade é pensar no futuro.
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INTRODUÇÃO
O abandono de animais domésticos é comum em nosso país, em qualquer
esquina, logradouro, rua, estrada, comércio, é possível encontrar um animal que foi
despejado de um lar. Enfim sabe-se que todos estes seres vivos tiveram um lar antes
de serem cruelmente despejados. A informação aliada à educação pode ser o
pontapé para amenizar a situação do abandono de animais de companhia.
As campanhas de propagandas nos meios midiáticos, como por exemplo,
televisão e rádio, páginas de sites dos órgãos públicos, e até campanhas educacionais
contra o abandono de pets por entes federativos como Municípios, Estados, Distrito
Federal e a União, podem serem ferramentas de consciência, e até um modo de
educar, sensibilizar, para reduzir o abandono desses seres sencientes.
A educação aliada à divulgação de informações pode ajudar na reeducação
da sociedade. Ou seja, para reduzir o abandono de animais, é preciso uma sociedade
mais educada, consciente, informada, esclarecida, para assim criar a ética de
pensamentos nas pessoas. O ser humano precisa ter a empatia (que é o sentido ético
de se colocar no lugar do outro ser vivo para avaliar uma situação).
Educar crianças, adolescentes e os adultos, ajudaria a melhorar o meio
ambiente, formar cidadãos mais responsáveis, conscientes, empáticos, éticos.

A educação ambiental é uma aprendizagem sobre o meio ambiente (bem de
uso comum da população) e trata-se de um processo o qual o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, de conhecimento, habilidades para preservar
a natureza e etc.
Abandonar animais de companhia é crime, há leis, porém infelizmente, poucos
eficazes, mas vale ressaltar que esta conduta está mais relacionada a
irresponsabilidade do tutor em não praticar a guarda responsável.
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O indivíduo que decide ter um animal de companhia deve cumprir e arcar com
o seu dever e parar de abandonar, jogando-os em lugares públicos e privados
passando sua responsabilidade de guarda para a sociedade e Poder Público.
O tutor irresponsável deve sofrer sanções por suas práticas delituosas, por isto
é preciso que crie-se uma Lei Especial para defender os animais de companhia, quem
sabe assim amenizem-se estas condutas criminosas.
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O objetivo deste texto é desenvolver um pensamento e uma educação social,
cidadã e ambiental nas pessoas, para que elas entendam que os animais de
companhia são seres vivos e sencientes.
CLAREZA NA CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
Ao eliminar o animal de estimação do convívio do lar, isto faz gerar um
problema social e ambiental para o território. A eliminação do animal não é a
solução adequada, porque faz aumentar doenças entre os animais e seres humanos,
e também há o aumento da superpopulação de animais em lugares públicos, e isso
deve ser contido.
A educação aliada à informação é uma boa ferramenta para amenizar a
deportação de animais em lugares públicos ou propriedades privadas.

A sensibilização para tentar inculcar uma conscientização pode começar
dentro de casa com os pais educando seus filhos, nas escolas, pela TV através de
propagandas informativas, pois é preciso uma educação sobre os cuidados em se ter
um animal doméstico e depois reeducar a sociedade a respeito deste assunto.
A educação pode ser aprendida através de experiências ou situações
vivenciadas pelas pessoas, também é vista nos hábitos, valores, costumes de uma
sociedade, ela pode ser repassada através de gerações e está presente nos contextos
sociais, culturais e outros ambientes. As pequenas ações humanas interferem na
coletividade e no meio ambiente.
As atitudes antropológicas positivas melhoram a proteção ambiental e
contribuem para a sustentabilidade, diferentes das negativas que somente causam
prejuízos.
Abandonar animais são maus-tratos, é uma forma de degradação não só para
o pet, mas também para o meio ambiente e alguém com altruísmo ou sensibilidade
não gosta de ver um ser senciente a se definhar, a sofrer, a falecer lentamente a cada
dia.
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Abandonar um animal de companhia causa prejuízos à sociedade, ao Poder
Público e ao meio ambiente, e claro a eles mesmos, pois são seres tão vulneráveis.
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Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida ao Poder Público e a
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedada, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade.
As pessoas devem entenderem que criar pets dá trabalho, que eles crescem,
latem ou miam, fazem barulhos, que eles procriam, adoecem, envelhecem.
Ao adotar um animal de estimação deve-se ter em mente as
responsabilidades os quais ele vai trazer, e desta maneira o indivíduo deve arcar
com elas, isto quer dizer, que o tutor irresponsável deve parar de jogar o animal
fora como: em ambientes públicos e propriedades privadas.
A reeducação é necessária e um dos modos de reeducar seria fazer uma
campanha sobre o assunto. A campanha educativa pode ser iniciada nos meios
midiáticos.
As campanhas sobre o tema são importantíssimas para informar, educar e até
formar o pensamento cidadão, ambiental, incutir a responsabilidade pelo pet,
“guarda responsável”.
A televisão ainda é um dos meios de comunicações os quais atingem uma
parcela significativa da população. Os órgãos públicos das entidades deviam
divulgarem informações sobre as consequências de se abandonar um animal de
estimação através de propagandas na TV, rádios e em suas páginas para começar
a sensibilizar a todos.
A Carta Magma menciona no art.225, VI, sobre a promoção da educação
ambiental, de como é importante o ensino da conscientização pública sobre a
preservação do meio ambiente, e quem abandona um pet não está ajudando a
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manter um meio ambiente ecológico e equilibrado, nem saudável, simplesmente
está repassando uma responsabilidade sua para o Poder Público e a sociedade, é
um ato egoísta que fere o bem comum do povo, pois “o meio ambiente é um direito
de todos”.

COMO REDUZIR E ATÉ MESMO ERRADICAR O ABANDONO DE ANIMAIS DE
COMPANHIA? EXISTE SOLUÇÕES?
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A indagação deste assunto seria: Como podemos amenizar o abandono de
animais de companhia? Primeiro passo seria a informação, depois a reeducação, a
qual não deixa de ser uma forma de educar a sociedade.
O abandono de pet é realizado por pessoas de diferentes classes sociais,
financeiras e econômicas, logo não é apenas a pobre que faz isto, há seres humanos
com recursos os quais praticam esta conduta. Abandonar animais está tornando-se
algo cultural, um costume no país.
Outra maneira seria uma fiscalização mais rigorosa com os tutores, o poder
de polícia do Estado, do Município atuando de modo eficaz. Como isto seria possível?
O ente público responsável pela vacinação dos animais geralmente é o
Município (a Prefeitura é o órgão de gestão administrativa), então seria interessante
fazer um cadastro eletrônico com o nome do tutor ou tutores, CPF, C.I, endereço da
residência/domicílio, nome do pet, raça, idade do animal de estimação se souber,
foto do animal e do tutor/tutores e com isto geraria um número cadastral.
O cadastro seria uma forma de controle de responsabilidade do Poder Público
junto ao tutor. De início o cadastro poderia começar sendo realizado pelo Poder
Público na época da campanha da vacina, a qual é promovida todos os anos pela
entidade.
E depois desenvolvia-se um aplicativo de cadastro o qual pudesse ser
acessado em celulares, smartphones, tablets, notebooks para que as pessoas que
tivessem um pet cadastrassem o mesmo. O aplicativo seria uma forma de monitorar
o cuidado com os animais de companhia. O mesmo podia servir para agendar a
castração do pet, denunciar os maus-tratos, registrar o sumiço do animal, e em caso
de falecimento, marcar a autopsia para identificar a causa da morte. Se fosse
contestado envenenamento como causa da morte, o dono poderia responder
criminalmente, se não houvesse provas de outro autor.
Todos os quais tivessem em propriedade um pet teriam como dever cadastrálo, pois se encontrassem donos de animais sem cadastro, estes teriam que pagar uma
multa e após esta punição o cadastro seria feito pelo órgão público responsável. O
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dinheiro das multas seria revertido para ONGs ou instituições que cuidem de animais
abandonados.
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Caso o vizinho visse outro maltratando o animal de estimação e tivesse uma
foto, um vídeo, ou qualquer meio de prova, o tutor pagaria uma multa e caso não
tivesse condições faria trabalho comunitário, e a depender da lesão causada ao pet
teria a perda da tutoria, porém as despesas da criação da vida do ser senciente
continuariam custeados pelo ex-tutor .
No caso de morte do animal doméstico durante a agressão poderia aplicar
multa e trabalho comunitário como pena cumulativa, mas se o criminoso quisesse ir
preso, poderia ir.
O trabalho comunitário era uma escolha de não ir para o Regime Fechado ou
Semiaberto de uma penitenciária ou instituição agrícola, industrial ou similar.
A prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas teria a duração
do tempo da pena do Regime Fechado ou Semiaberto, não utilizaria redução de
pena, livramento condicional, sursis, os benefícios do réu, pois o reeducando estaria
em Regime aberto.
Se durante a agressão ou violência ao animal de companhia houvesse a lesão
que deixasse sequelas no pet, a pena seria tirar a guarda do pet do tutor (mesmo
perdendo a guarda do animal de estimação, o dono teria que arcar com os gastos
financeiros da criação), mais a multa ou dois trabalhos comunitários, caso o agressor
não pudesse pagar o valor da multa...
Quem denunciasse e tivesse provas com fotos ou vídeos da agressão ou
violência contra os animais poderia ter em seu benefício um desconto em algum
tributo, como uma conta de energia, água, IPVA, IPTU, ou até Imposto de Renda,
afinal este indivíduo cumpriu seu papel de cidadão, porque é do interesse das
entidades como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a diminuição do
abandono de animais de companhia e demais maus-tratos, pois isto gera prejuízos;
aos pets, ao meio ambiente, a sociedade, ao Poder Público...

Aos donos de pet que cuidam de forma adequada “guarda responsável”,
também seria interessante ter descontos em Imposto de Renda, afinal há gastos com
alimentação, banho, medicamentos, consultas veterinárias. Os tutores ao
comprovarem os gastos poderiam terem este desconto, porque para muitos deles, o
animal de companhia é um membro familiar.
Há gastos ao cuidar de animal de companhia, muitos são considerados
membros da família, se o Imposto de Renda dá desconto com despesas dos filhos,
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está na hora de também fazer isto pelos donos de pets que tratam seus animais com
tanto zelo e carinho, pois é de interesse do Poder Público: Federal, Estadual, Distrital
e Municipal o bem-estar dos animais.
Está na hora de nossos representantes no Poder Legislativo anunciarem uma
lei útil a favor dos animais de companhia, assim todos sairiam beneficiados.
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Na verdade, o que falta para amenizar o abandono de animais domésticos é
uma Lei Especial sobre animais de Companhia, pois assim seria mais eficaz e eficiente
as sanções para os tutores irresponsáveis, também é preciso a educação familiar,
cidadã, social, ambiental.
Só a Carta Magma com o art.225, o art.164 do Código Penal e a Lei 9.605/98,
Lei dos Crimes Ambientais, art.32., não servem para amenizar este crime e punir os
infratores.
Um projeto de qualidade para fiscalizar este tipo de crime é possível de ser
criado pelo Poder Público, pelo Poder Legislativo. O governo de um ente qualquer
desses podem até receber um apoio financeiro das empresas, ONGs, fundações etc.
Se o ser humano não consegue aprender através da informação, da educação,
é necessária uma sanção do Poder Público e Poder Judiciário, pois somente assim as
pessoas podem educarem-se, às vezes mexer no bolso ajuda o indivíduo tomar
consciência.
A pena de detenção ou reclusão em Regimes: Fechado, Semiaberto e Aberto
não seria uma opção de punição, pois as cadeias e penitenciárias estão lotadas. Se o
crime fosse muito grave, ou o agressor fosse reincidente poderia pensar na
possibilidade desta sanção.
Prender o agressor só ia contribuir para o número estatístico da Criminologia
no Brasil, segundo pesquisas, o nosso país é o quinto maior no número de
encarcerados no mundo. Então é melhor reeducar o criminoso, ou seja, ele fazer uma
pena alternativa pelo tempo o qual iria ficar preso, assim contribuiria para sociedade
e até seria uma medida terapêutica de educar o “reeducando”, porque não é esta a
função da pena!? A pena deve ser uma medida terapêutica, de reflexão para o
reeducando.
Em tese continuamos na mesma seara sobre o abandono de animais de
companhia, sem grandes avanços, pois a Lei 1.095/2019, sancionada em setembro
de 2020, só demonstrou em seu texto a modificação do dispositivo do art.32 da Lei
de Crimes Ambientais, 9.605/1998, sem grandes progressos, porque apenas houve
um aumento para punir o criminoso que praticar os atos como: abusos, maus-tratos,
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ferir ou mutilar animais. Enfim a nova legislação, define uma pena de dois a cinco
anos de prisão, além de multa e a proibição de guarda de novos pets.
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É necessária uma lei especial para os pets com eficácia e eficiência normativa,
e não uma lei que aumente o número de encarcerados no Brasil.
Se prender fosse a solução para a redução de crimes no Brasil, a
marginalização já seria quase ínfima, e assim ter-se-ia alcançado um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, em seu art.3º, III, “erradicar a
marginalização”, o que contribuiria para resultados como a diminuição dos crimes,
contravenções, marginalidade e violências também.
UMA LEI ESPECIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA
É sabido que os seres humanos são racionais, entretanto ainda é preciso haver
uma evolução educacional sobre os direitos dos animais.
Vale ressaltar que não existe uma Lei Especial criada para regular sobre os
maus-tratos, as agressões e violências cometidas aos pets.
As leis que amparam os animais de companhia são: a Constituição, a Penal e
a Ambiental. Existem poucos dispositivos, e os mesmos são escassamente inseridos
no cotidiano. Está na hora de uma Legislação específica para a proteção dos animais
domésticos.
“O abandono de animais é um problema comum no Brasil, principalmente em
grandes centros urbanos. Além da preocupação com os animais, esta situação
também se configura como um problema de saúde pública”. (PINHEIRO et al., 2019).
Os animais de companhia devem possuírem os seus direitos de vida e natureza
respeitados, por serem espécies vulneráveis e com sentimentos, sem os abusos das
agressões, violências, e sofrimentos, por causa dos maus-tratos causados pelos seres
humanos.
Os pets são animais sencientes, e é direito deles serem tratados com
dignidade.
Segundo D’Andretta (2012), nos Estados Unidos é comum que os proprietários
de animais de estimação tratem-os como membros da família e até como crianças.
Em alguns estados do Brasil já existem tutores que tratam seus pets igualmente aos
americanos.
“A relação do ser humano com animais de companhia, como o cão e o gato,
acompanhou mudanças comportamentais da própria sociedade, o que conferiu a
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estes animais o “status” de membro da família, passando a viver mais no interior das
residências do que fora”. (SANTANA & OLIVEIRA, 2006 apud ALMEIDA et al., 2014).
Os verdadeiros donos de animais domésticos respeitam a natureza daqueles,
cuidam com amor, afetividade, carinho, zelo, tem em suas mentes a guarda
responsável. E é mister que as pessoas adquiram esta ideia da guarda responsável ao
querer adquirir um pet.
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Um dos métodos para a redução do abandono dos animais de companhia é
educar, aconselhar, elucidar as pessoas sobre a guarda responsável antes de adotar
um animal doméstico. A guarda responsável tem que se tornar algo cultural no país.
Segundo Pinheiro, et al., (2019): “A falta de educação e empatia são apontadas
como uns dos principais obstáculos no combate ao problema. Isso só demonstra o
papel da educação”. Vejamos, para Almeida, Pedro, Pereira, Abreu, Nascimento
(2014):
Diante da triste realidade de abusos e maus tratos contra
animais, a realização de um trabalho de educação
humanitária, amplo e contínuo nas comunidades e escolas,
voltado para a valorização do respeito e da compaixão para
com os animais, pessoas e meio ambiente, pode ser uma
importante ferramenta.
Esta afirmação só mostra que a educação pode ser uma maneira de
aprendizado para qualquer ser humano, porém é preciso ele querer e possuir
interesse.
O tema sobre abandono de animais é muito abrangente na literatura, mas
ainda não temos soluções aparentes para resolver esta situação.
Santos, Silva, et al., (2020), afirmam que, “Existe uma preocupação e anseio por
soluções efetivas por parte da população com relação ao abandono e maus tratos
aos animais, porém denota-se que não há uma colaboração efetiva em ações,
atribuindo-se a responsabilidade ao governo para a resolução dos problemas”.
Para Faraco (2017), o interessante seria educar o tutor antes de ele decidi
comprar ou adotar um animal, que ele aprendesse qual melhor raça de pet atende
suas necessidades, deste modo reduziria o abandono. Pois uma das causas para o
abandono é o comportamento do animal de companhia. Todavia uma pessoa tem
que possuir em sua mente a responsabilidade cujo é ter um animal de estimação e
respeitar a natureza do mesmo, entender que ele vai adoecer, envelhecer, fazer
barulho, enfim há gastos, despesas em criar um animal doméstico.
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Dentre os cães abandonados, encontram-se tanto aqueles
sem raça definida como cães de raça mista e também cães
pertencentes a uma raça única. Sabe-se que as razões para
o abandono são diversas, mas incluem especialmente
problemas
comportamentais,
além
das
doenças
manifestadas pelo animal. As principais estratégias de
controle da população de cães têm sido focadas em
campanhas de castração e de adoção. No entanto, para
muitos casos, boa parte dos problemas comportamentais e
de saúde pode ser prevista e evitada antes da adoção, à
medida que os tutores tenham acesso a esse tipo de
conhecimento, estando preparados para lidar com as mais
variadas possibilidades. Assim, um programa preventivo de
educação, focado na escolha do animal mais adequado para
o adotante e, consequentemente, do adotante mais
adequado para o animal, antes de sua adoção/aquisição,
poderá propiciar a redução da taxa de abandono. O projeto
propõe um conjunto de ações que visam a diminuir o
desconhecimento da população interessada em incluir um
animal de companhia no lar, proporcionando, assim, a posse
responsável e com maior chance de sucesso quanto ao
preenchimento das expectativas dos adotantes e das
necessidades dos animais.
Faraco (2017), crer na educação, na informação como maneira de amenizar o
abandono como é verificado. Todavia essa ideia não deve ser somente sobre os cães,
mas também para gatos e outros animais de companhia.
Já para Santana, Macgregor e Souza (2004), eles dizem que é preciso uma
adoção de uma série de medidas preventivas pelo Poder Público, dentre elas:
1. Controlar a população através da esterilização;
2. Promover uma alta cobertura vacinal;
3.

Incentivar uma educação ambiental voltada para a guarda responsável;

4. Elaboração de legislação específica;
5.

Controle no comércio de animais;

6. Identificação e registro dos animais;
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7. Recolhimento seletivo dos animais na rua.
Essas são algumas ações mencionadas por Santana, Macgregor e Souza (2004)
os quais poderiam ajudar amenizar o abandono dos animais de companhia.
Então aliar a educação dos tutores e da sociedade junto as medidas protetivas
do Poder Público poderiam melhorar o quadro de abandono de animais em vias
públicas e privadas.
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Os tutores ao comprar ou adotar um pet devem pensar no bem-estar dele.
Este bem-estar está relacionado a saúde física, mental do animal e ao meio ambiente,
respeitar sua natureza, o lugar em que ele vive, isto é definido como “qualidade de
vida de um animal”.
A mentalidade da sociedade está a mudar em relação ao abandono de animais
de companhia, tanto é que o direito por ser dinâmico está a acompanhar a evolução
social e tenta criar novas normas jurídicas para que assim possa proteger estes seres
sencientes.
Algumas pessoas já buscam serem responsáveis por seus animais, sabem que
não devem abandonar o animal por não ter se adaptado a natureza ou a
personalidade dele.

Outras pessoas tomam-se de uma empatia tão grande a esta causa que
tornam-se voluntárias de ONGs com este ideal. Sem as fundações e ONGs com esta
causa ambiental e social não seria possível uma mínima qualidade e dignidade de
vida aos animais domésticos.
Não é somente o Poder Público cujo deve arcar com esta situação presente
no dia-a-dia, é bom a parceria dos tutores responsáveis em continuar a zelar pela
guarda responsável, o apoio das ONGs, fundações e entidades públicas e privadas.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa quer demonstrar que é possível melhorar o sistema normativo
de modo prático, mostrar que a educação, a informação ainda são ferramentas para
elucidar sobre esta causa, e relatar as consequências em se abandonar um animal de
companhia.
São sugestões que quiçá deixaria o meio ambiente mais agradável, incutiria
um pensamento mais ético, educado, sensível à sociedade.
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O direito dos animais ainda possui um desfalque normativo, pois as leis as
quais referem-se a este tema ainda são aplicadas de maneira escassa como já foi
mencionado.
É preciso leis direcionadas para tutelar os animais de companhia, porque
senão os guardiões destes pets continuarão tendo a “guarda irresponsável” e
jogando-a para a entidade municipal, para a sociedade, para o Poder Público, ou seja,
vão continuarem a praticar a conduta de abandonar os animais domésticos, porque
as atitudes desses donos ficam impunes.

A sociedade, o Poder Público em geral, não podem mais encararem esse
problema como algo invisível, é fundamental atitudes cabíveis para reduzir este
crime.
Porém, é visto que este trabalho não é só do Poder Público, mas sim do
indivíduo cujo sua conduta afeta a coletividade. Uma ação individual repetida por
outros pode causar equilíbrio ou desequilíbrio no meio ambiente, na sociedade, no
Poder Público (das entidades: federal, estadual, distrital e municipal).
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RESUMO: O presente artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica qualitativa que
busca demonstrar como os Estados Unidos, por meio de seu povo, demonstra não
mais ter interesse na hegemonia global alcançada no Século XX e como a China,
apesar da coesão interna, não deve ter o sucesso que almeja.
Palavras chaves: Direito Internacional, hegemonia global, Estados Unidos, China,
geopolítica
1.Introdução
Durante a história da humanidade, vários países estiveram no papel de maior
potência econômica e militar. As potências, historicamente, buscam a hegemonia por
meio da criação de impérios, subjugando povos mais fracos e estendendo seus
territórios por meio da guerra e da conquista. Ademais, em geral, combinam as
políticas citadas com a tática de, em relação há alguns países, não simplesmente
conquistar militarmente, mas por meio de sua superioridade impor acordos
assimétricos que garantem vantagens em relação ao país mais fraco, sem
necessariamente precisar mobilizar uma campanha militar. Foi o que ocorreu, por
exemplo, na relação do Império Romano com Israel, que de jure era considerada
nação amiga, mas de facto era um povo subjugado.
No século XX, a combinação de fatores como, duas guerras mundiais,
esgotamento da capacidade financeira do Reino Unido e do esfacelamento de sua
estrutura imperial, da sua localização geográfica privilegiada e de riquezas e
dinamismo econômico acumulados desde sua fundação os Estados Unidos
alcançaram, junto da antiga União Soviética, a hegemonia financeira e militar no
mundo. Contudo, pela primeira vez os países que disputavam esse status estavam
ancorados em modelos político-econômicos tão diversos. De um lado, os E.U.A, eram
uma democracia liberal e economia de mercado e, de outro lado, A União Soviética
era uma ditadura de partido único e economia planificada pelo Estado.
Pela primeira vez, ao contrário do que ocorrerá entre Roma e Grécia, Reino
Unido e França, Alemanha e França, Rússia e Japão, as potências em disputa não
entraram numa guerra direta. Deu-se início à Guerra Fria, o mundo se tornou o
campo de batalha entre comunismo e capitalismo, essa disputa tomava corpo nas
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lutas internas dentro dos países no qual cada lado era patrocinado, ou pelos E.U.A,
ou pela U.R.S.S.
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A disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, apesar de intensa, não
durou nem meio século. O lado comunista acabou por cair devido ao esgotamento
do seu modelo econômico, que não pôde sustentar os altos gastos do Estado na sua
luta contra o capitalismo. Em 1991, o império vermelho se esfacelou, os países que o
compunham se tornaram independentes e capitalistas, o poderio militar ficou,
majoritariamente, com a nascente República Russa que embora, por isso, tenha
nascido no posto de segunda maior potência militar do mundo, não podia se impor,
uma vez que sua economia estava em ruinas.
No curso da Guerra Fria, no entanto, os norte-americanos criaram seu novo
rival. A China, que após uma sangrenta guerra civil se tornou uma ditadura de partido
único e economia planificada, tal como a União Soviética, após a morte de seu
ditador personalista e fiel ao programa revolucionário marxista, Mao Tse-Tung, caiu
nas mãos de um pragmático que revolucionou o país. Deng Xiaoping, viu na liderança
de Lee Kuan Yew à frente de Singapura um modelo melhor a ser seguido. Sendo
assim, Xiaoping abandonou a economia planificada e adotou a economia de
mercado. Nesse diapasão, os E.U.A viram nisso uma oportunidade de democratizar a
China, uma vez que Xiaoping abandonou o comunismo, mas não a ditadura do
Partido Comunista Chinês. A ideia dos americanos era simples, investir o máximo
possível na China crendo que a prosperidade trazida pelo capitalismo iria, mais cedo
ou mais tarde, gerar uma abertura política.
A China, sob a liderança de Deng Xiaoping enriqueceu bastante, ao ponto de
ser tornar a segunda maior potência econômica do Planeta. Entretanto, a liderança
do PCC continuou firme. Por fim, no início do século XXI os países já estavam notando
o que mais tarde o governo chinês tornou meta de governo nº 1, o desejo da China
é desbancar os Estados Unidos e alcançar a hegemonia econômica e militar do
mundo antes de 2050. É nesse contexto que se dá essa pesquisa, demonstrando que,
de fato, a hegemonia americana está no fim, exceto se ocorrer uma mudança total
no rumo das decisões do governo americano, e demonstrando também que embora
esteja com o caminho pavimentado, a China não vai alcançar seu maior objetivo
geopolítico, salvo se mudar os rumos das decisões de seu governo.
2.Os Estados Unidos da América
Quando Tocqueville (2004), se propôs viajar aos Estados Unidos para analisar
de perto as estruturas sociais daquele país onde a liberdade, ao contrário do que
ocorria na França, reinava relativamente suprema, seu veredicto foi no sentido de
que a grande característica americana que garantia a prosperidade, segurança
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jurídica e estabilidade política era o fato de que o poder e as estruturas sociais e
políticas da américa foram constituídas de baixo para cima.
Como saliente Scruton (2019), nos Estados Unidos sempre foi nítida a
separação entre o Estado e a sociedade civil. Em decorrência disso, a sociedade
americana sempre foi um exemplo vivo do que Burke (2014) acreditava ser a essência
dos povos livres e estáveis, uma sociedade firmada na confiança e convivência local,
onde os membros da comunidade estão unidos pelo respeito aos costumes.
Segundo Neto e Tasinafo (2006), os colonos americanos chegaram no continente e
se estabeleceram em comunidades autônomas firmadas no sangue e fé, essa foi a
tônica da formação dos Estados Unidos. Católicos numa região, calvinistas em outras,
anglicanos numa porção de terra e Metodistas em outras. A Lei é o costume, tal qual
no Reino Unido, a coesão social vem de famílias com parentescos comungando da
mesma fé. A ideia era simples, cada homem é responsável por seu sustento e pelo
sustento de sua família, o indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Nas
comunidades calvinistas, a mentalidade puritana de muito trabalho e poucos gastos
ajuda a prosperidade chegar.
O Estado, estava longe demais e por demais desinteressado, a liberdade era
grande, quer os colonos queiram ou não, o interesse do Estado Inglês só vem mais
tarde, junto da ambição de parasitar o que os colonos construíram sozinhos. A
segurança e jurisdição na américa colonial era predominantemente privada. A ordem
legal na colônia era mantida por contratos e por cooperação e a ideia Lockeana de
apropriação original garantiu também o respeito a um princípio nítido de verificação
de quão legítima era uma propriedade privada da terra. A partir daí, vemos uma clara
distinção da mentalidade americana e a mentalidade inglesa, sobretudo a
mentalidade do governo inglês, o colono via seu território como a terra da liberdade
e trabalho árduo, firmados na teoria dos direitos naturais e na legitimidade dos
contratos, já o rei inglês via a terra em que ele jamais pisara como seu domínio legal,
parte constituinte do seu reino na qual ele, embora não ajudou a prosperar, tinha
direito aos impostos e a obediência dos súditos. Essa diferença de cosmovisão não
deixava dúvidas que o confronto não tardaria acontecer, como está muito bem
sintetizado na seguinte obra:

Por outro lado, os colonos trouxeram da Europa uma outra
coisa. Lá, a transição do feudalismo para o absolutismo real não
apenas sofrera a oposição da aristocracia, mas também era
confrontada, em termos teóricos, pela filosofia dos direitos
naturais – a qual se originou da filosofia escolástica. Conforme
essa doutrina, o governo era considerado um ente contratual,
e todo agente governamental, inclusive o rei, estava sujeito,
assim como todo mundo, aos mesmos direitos e leis universais.
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Mesmo que posse ter sido o caso em tempos anteriores, essa
situação certamente não mais se encontrava entre os reis
absolutos modernos. Os monarcas absolutos eram
usurpadores dos direitos do homem e, portanto, ilegítimos.
Portanto, uma insurreição não só era permitida, como também
se tornara um dever sancionado pelo direito natural. (...)
Impregnados pela doutrina dos direitos naturais, incentivados
e encorajados pela distância do rei inglês; e estimulados ainda
mais pela censura puritana da ociosidade, do luxo e da pompa
reais, os colonos americanos levantaram-se para libertar-se do
domínio britânico. Como Thomas Jefferson escreveu na
Declaração de Independência, o governo é instituído para
proteger a vida, a liberdade e a busca da felicidade, baseando
a sua legitimidade no consentimento dos governados. Em
contraste, o governo real britânico alegou que podia tributar
os colonos sem o consentimento deles. Se o governo não faz o
que ele foi projetado para fazer, declarou Thomas Jefferson, “é
o direito do povo modifica-lo ou suprimi-lo e instituir um novo
governo, o qual será fundamentando e terá os seus poderes
organizados nos princípios e nas formas quem sejam os mais
prováveis de garantir a segurança e a felicidade das pessoas.”
(Hoppe, 2014, p. 308/309)
A ideia dos chamados “pais da pátria americana” era simples, constituir um
governo civil que não estivesse disposto tão somente a parasitar a riqueza que, com
muito esforço, constituíam. Para constituir um governo não parasitário, os
fundadores dos E.U.A elaboraram uma constituição com o claro intuito de limitar o
governo a, exclusivamente, segurança e justiça. Importante notar que, ao contrário
de uma ideia muito comum na Europa, nunca se vislumbrou que o Estado americano
tivesse o monopólio da segurança, pois os fundadores viam nisso uma grande
ameaça, uma ameaça mais perigosa que o rei inglês, já que a partir do momento em
que o Estado monopolizasse as armas, não haveria como se defender desse Estado
caso ele se tornasse tirânico, essa é a razão principal da 2ª emenda da Constituição
Americana garantir o livre porte de armas e o direito inalienável do povo constituir
milícias privadas para não deixar que a estrutura governamental garantisse, sozinha,
a segurança pública.
No início do século XX, pode-se afirmar com certeza que apenas dois países
fora da Europa podiam ser denominados de potências militares e econômicas, estes
eram os Estados Unidos e o Império do Japão. Ao se libertarem do julgo da Coroa
Britânica os E.U.A, durante seu primeiro século e meio de existência pautaram-se,
como aponta Hoppe (2014), pelo respeito à propriedade privada e liberdade
233

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

econômica no campo da economia e no campo social pela descentralização política
da crescente nação. O resultado desse tripé principiológico proporcionou um
enorme período ininterrupto de prosperidade financeira que gerou também, de fato,
uma aprofundada desigualdade social.
Kriwaczek (2018), descreve como a desigualdade é filha de um mercado livre
e eficiente, em sua obra “Babilônia: A Mesopotâmia e o nascimento da civilização”,
ele nos mostra que os primeiros impérios construídos pela humanidade passaram
por um processo que se iniciava numa economia mais fechada e simples na qual a
imensa maioria das pessoas eram iguais, mas igualmente pobres. Essa economia
cresce na medida em que um poder político vai se sobrepondo a poderes locais,
unificando povos e criando as primeiras cidades, esses primeiros centros urbanos
impulsionam as pessoas, sobretudo aquelas que se cansaram da miséria camponesa,
a tentar um padrão de vida melhor, essa tentativa é totalmente ancorada em suas
habilidades, não há ajuda e muito menos garantias por parte do governo imperial
que se limita a recolher impostos para proteger e expandir fronteiras. A própria
jurisdição é exercida, num primeiro e longo momento, pelos religiosos. Nesse arranjo,
o império expande e enriquece, tal enriquecimento e poder aumenta o apetite do
soberano.
A prosperidade dos primeiros impérios aumentou o desejo dos soberanos de
centralizar o máximo de poder possível. Ao constituir um império, a força militar
centralizadora precisa de aliados, para tal o primeiro grupo que eles seduziram nos
primeiros impérios mundiais foram os sacerdotes. Além do grande poder que a
religião tinha na antiga Babilônia e Assíria, havia também muito poder concentrado
nos chefes das cidades, no início do império babilônico, por exemplo, o rei não podia
ir à guerra sem o apoio dos anciãos. Ao comentar um trecho da Epopeia de
Gilgamesh, Paul Kriwaczek salienta que:
Isso é uma epopeia literária, não história, embora possa refletir
um conflito real entre Uruk e Kish, uma cidade situada uns 150
quilômetros a noroeste. O texto foi escrito tanto tempo depois
dos acontecimentos que pretende descrever quanto o intervalo
decorrido entre os dias do rei Arthur e sua Távola Redonda e
os nossos. E, tal como os romances arturianos, ele diz bem mais
sobre a época em que foi escrito do que sobre a era que
descreve. Ainda assim, fornece um vislumbre distante de um
momento na história de Uruk, quando ela se deslocou aos
palcos da Idade da Pedra para a Idade dos Metais (a “forja dos
deuses”), quando passou do que Thorkild Jacobsen chamou de
democracia primitiva, na qual o governante ainda tinha que
consultar o povo ( a “assembleia reunida dos anciãos de sua
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cidade), para a monarquia e autocracia, quando o governante
fazia o que bem entendia, sem referência à opinião de mais
ninguém, e da coexistência pacífica para um estado constante
de belicosidade agressiva (“vamos à guerra”). (KRIWACZEK,
2018, p. 70/71)
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Desde a Antiguidade vemos que os impérios começam com Estados contidos,
economias livres e, na medida em que prosperam, o Estado se estende, cria
burocracias e regulações, assume um caráter econômico cada vez mais
intervencionista e daí vem a estagnação e, posteriormente, a queda do referido
império. Babilônia, Assíria, Egito, Grécia, Roma e o Império Britânico são exemplos
do até aqui explicado, a única exceção é a antiga União Soviética, da qual falaremos
mais adiante.
Os Estados Unidos, nos mostram cada vez mais que estão fadados ao mesmo
caminho de fracasso dos impérios que o antecedeu. O primeiro século e meio da
história americana nos mostra um Estado contido, uma economia livre e pujante e
uma sociedade desigual, porém próspera. Tal fato suscita a questão, qual problema
em haver desigualdade social se os mais pobres vivem uma trajetória de constante
aumento de sua prosperidade? Os políticos do fim do segundo século da existência
americana já começaram a enxergar a desigualdade como um problema, ou talvez
vissem apenas uma maneira de angariar votos e poder político. Já no fim do século
XIX percebia-se que o Governo Central dos Estados Unidos estava insatisfeito com o
tamanho de seu poder. Uma amostra da vontade do governo da União expandir seu
poder foi a criação do Banco Central Americano, o FED, em 1913, algo inimaginável
para os “Pais Fundadores”.
A partir do fim do século XIX o governo americano vai paulatinamente
expandindo seu poder de intervenção na economia, também no ano de 1913, o
Congresso Americano aprova a instauração de um imposto de renda a ser cobrado
pela União. Nesse período, o governo inicia legislações regulatórias sobre vários
mercados, como o das ferrovias e telecomunicações. Contudo, foi por intermédio do
New Deal que o governo americano abandona totalmente as premissas do Estado
Liberal e dá início a um governo que cada vez mais expande a dívida pública,
aumenta impostos e expande regulações. Importante notar, que essa virada da
perspectiva governamental de seu papel na vida social e econômica da América
contraria totalmente o texto e espírito da Lei Maior dos E.U.A, sobre isso escreve o
historiador e economista Murray Rothbard:
Certamente, a tentativa mais ambiciosa de impor limites ao
Estado foi a Carta dos Direitos e outras partes restritivas da
Constituição dos Estados Unidos, na qual limites escritos ao
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governo se tornara a lei fundamental a ser interpretada por um
judiciário supostamente independente dos outros ramos do
governo. Todos os americanos são familiares ao processo pelo
qual a construção dos limites na Constituição tem sido
inexoravelmente relaxada durante o século passado. Mas
poucos foram tão precisos como o prof. Charles Black em notar
que, nesse processo, o Estado transformou largamente o
próprio recurso judicial, de um dispositivo limitador a outro
instrumento
que
concede
legitimidade
às
ações
governamentais. Pois, se um decreto judicial de
“inconstitucionalidade” é um poderoso limitador ao poder do
governo, um veredito implícito ou explícito de
“constitucionalidade” é uma arma poderosa para promover a
aceitação pública de um crescente poder governamental.
(ROTHBARD, 2019, p. 44/45)
Rothbard (2019), explica como o New Deal feriu frontalmente a Constituição
dos Estados Unidos e como o processo que o declarou o programa legal revelou a
falha na ideia de dar a uma Corte Constitucional a palavra final em relação a
constitucionalidade dos atos do governo. Sendo a Lei Maior incompatível com o
programa intervencionista e assistencialista do presidente Roosevelt, a Lei Maior
deveria mudar ou o programa ser vetado pela Suprema Corte. Entretanto, o que se
viu foi o então presidente ameaçar aumentar o número de juízes da referida corte,
caso ela não “estuprasse” a Carta Magna para declarar legitima uma ideia ilegítima.
Depois de uma intensa batalha, o governo conseguiu o que queria e sem nenhuma
mudança no corpo da Constituição foi declarada a constitucionalidade do New Deal.
Sobre o problema da interpretação final da Lei Maior ser monopólio de uma corte
constitucional, cabe salientar:
Pois, sendo a Constituição Brasileira um documento escrito,
formulado em determinado período temporal por uma
Assembleia imbuída por meio do voto democrático de registrar
o que o povo, soberanamente, quer que sejam as
características básicas de seu Estado Democrático, cabe ao
guardião da Lei Maior aplicar o que ela determina. Mas tendo
seu guardião a palavra final, o que ocorre se uma corte
constitucional como o STF determinar que a Constituição diz o
completo oposto do que está devidamente registrado? Nesse
caso, a Constituição deixaria de ser um documento escrito por
representantes eleitos para se tornar a vontade política de uma
maioria de ministros da corte constitucional. Se a Constituição
deixar de ser um documento escrito por representantes eleitos,
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num determinado momento histórico, para se tornar a vontade
política de uma maioria de ministros de uma corte
constitucional, essa corte deixaria de ser um ente técnico do
Poder Judiciário para se tornar um ente político usurpador do
Poder Executivo e do Poder Legislativo. As decisões dessa corte
certamente fariam tombar a independência dos demais
poderes e não se poderia falar em democracia com um poder
quase absoluto em mãos não eleitas. Em termos comparativos,
numa realidade como essa o que se chamaria de corte
constitucional seria, na verdade, uma estrutura similar ao
Politburo do Partido Comunista Chinês. Na China, país
governado por uma oligarquia comunista, existe o Partido
Comunista Chinês, esse não é o único partido permitido, mas
os outros existem por permissão deste que detêm o monopólio
da máquina pública. Contudo, não é o partido que governa,
quem governa é a cúpula desse partido, um órgão com cerca
de 11 membros (mesmo número de membros que o Supremo
Tribunal Federal do Brasil) chamado Comitê Permanente do
Politburo, esse órgão concentra o poder Executivo, Legislativo
e Judiciário na China e embora tecnicamente exista uma
Constituição Chinesa, o poder, de facto, se encontra nas mãos
desse órgão que faz com que a Lei Maior seja o que ele quer
que ela seja. (FERNANDES, 2020)
Ademais, o que se vê é que a Revolução Americana seguiu o destino de todas
até o momento na história da humanidade. Nas palavras de Jouvenel (2010, p. 295),
“Não é para o homem, é para o poder que são feitas, em última análise, as
revoluções”. O filósofo afirma ainda:
Vimos ao longo de toda história criar-se uma concentração de
poderes em benefício de um personagem, o Estado, que dispõe
de meios cada vez mais amplos, que reivindica da comunidade
direitos cada vez mais extensos, que tolera cada vez menos
poderes existentes fora dele. Ele é comando e quer ser o
principio organizador da Sociedade, monopolizar sempre mais
completamente esse papel. (JOUVENEL, 2010, p. 297)
Hoje, segundo Hoppe (2014), o Estado americano expropria todos os anos,
em impostos, de 35% a 40% dos bens dos seus cidadãos, o governo tem o direito,
caso queira, de criar regulamentações para qualquer setor e, por meio de sansões,
impedir qualquer empresa americana de fazer negócios com outros países. Hoje, já
se fala em criar um sistema de saúde estatal nos Estados Unidos e, além disso, a
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América tem a maior dívida externa do planeta. Embora, tenha um déficit público
gigantesco, os E.U.A gastam todos os anos mais de 600 bilhões de dólares em defesa
e todos esses dados nos revelam o porque aumenta cada vez mais o número de
jovens que deixam o ensino superior e não conseguem um emprego, ou conseguem
um emprego para o qual não seria necessário cursar uma faculdade.
Os Estados Unidos seguem o caminho dos impérios apontados por Jouvenel
(2010), os impérios começam com Estados contidos e que vai se expandindo, ao
longo do tempo, em forma de tributação, regulações e tamanho da burocracia. Para
que os E.U.A interrompam sua derrocada como maior potência mundial, eles
precisam retomar suas origens libertárias.
3.A China
Enquanto a história americana pode ser resumida como uma incessante busca
pela liberdade, que está sendo sabotada pelo Estado. A história da China pode ser
resumida como a de um povo que nunca, de fato, conheceu a liberdade. Com tal
afirmação não quero dizer que as coisas na China sempre foram como se encontram
hoje. Certamente, apesar de tudo, os chineses da era imperial viviam com mais
liberdade que seus descendentes, embora em meio a mais pobreza. Mas é preciso
dizer que toda humanidade, no passado, se encontrava numa situação de
miserabilidade incomparável com a prosperidade dos dias atuais, só que enquanto
o resto do mundo evoluiu em liberdade no tocante a muitas áreas da vida, os
chineses viram sua prosperidade material aumentar enquanto sua liberdade diminui.
A História convencional, bem como todo o restante das Ciências Sociais
mainstream, costumam afirmar que a história do homem segue uma linha constante
de aumento da liberdade individual. Eles afirmam sem titubear que o ser humano é
hoje incomparavelmente mais livre que o humano de outras eras. Nada poderia ser
mais falso, como salienta Jouvenel (2010), podemos afirmar com certeza que do
ponto de vista legal o homem alcançou liberdade plena, mas que na prática essa
afirmação não é tão verdadeira.
Muitos se perguntam o que possibilitou fenômenos como Hitler, Stalin, Mao,
Mussolini e outros tiranos que conseguiram controle quase absoluto sobre seus
povos. A verdade é que nenhum rei absolutista chegou perto do controle exercido
pelos tiranos que surgiram no século XX, antes do absolutismo então, inimaginável
que um homem tivesse tanto poder sobre outros. No feudalismo os impostos eram
contidos e ancorados no costume, impostos novos só poderiam surgir por tempo
determinado e após a concordância dos homens livres, serviço militar obrigatório era
um devaneio, bem como a existência de exércitos regulares. O rei não podia legislar,
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não havia leis novas, a lei era imutável e alcançava a todos, incluindo o próprio
monarca.
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As presas e as garras que ele faz então sentir desenvolveramse durante a estação democrática. Ele mobiliza a população,
mas foi em período democrático que se impôs o princípio da
obrigação militar. Ele capta riquezas, mas deve a democracia o
aparelho fiscal e inquisitorial que utiliza. O plebiscito não daria
nenhuma legitimidade ao tirano se a vontade geral não tivesse
sido proclamada fonte suficiente da autoridade. O instrumento
da consolidação, que é o partido, originou-se da competição
pelo Poder. A disciplina dos espíritos desde a infância foi
preparada pelo monopólio, mais ou menos completo, do
ensino. A apropriação pelo Estado dos meios de produção é
preparada na opinião pública. O próprio poder policial, que é o
atributo mais insuportável da tirania, cresceu a sombra da
democracia. O Antigo Regime mal o conheceu. A democracia,
tal como a praticamos, centralizadora, regulamentadora e
absolutista, mostra-se, portanto, como o período de incubação
da tirania. Foi graças à inocência aparente, a qual ele atribuiu
ao Poder, que este ganhou a amplitude cuja medida nos foi
dada por um despotismo e uma guerra sem precedentes na
Europa. Supondo que Hitler sucedesse imediatamente à
imperatriz Maria Teresa (1717-1780), teria ele podido forjar
tantos instrumentos modernos de tirania? Não era preciso que
os encontrasse preparados? (JOUVENEL, 2010, p. 34/35)
Quando a China resolveu fechar-se para o mundo, não tinham ideia de como
isso terminaria mal. Segundo Neto e Tasinafo (2006), a China se tornará um país
dividido para atender a interesses de potências externas. O que país, graças a anterior
política isolacionista, não dispunha de meios militares para resistir ao Reino Unido e
outras potências, à monarquia restou o papel de colaboracionista, fechar os olhos
para a predação e parasitagem para manter-se no poder. Dizia Sun Yat-Sem: “de que

país a China é colônia? É colônia de cada país com quem firmou um tratado, e todos
os países que têm um tratado com a China são seus donos. Assim, a China não é
somente escrava de uma nação e sim escrava e colônia de todas as nações.”
Os nacionalistas, sob a liderança de Sun Yat-Sem, depuseram a monarquia
colaboracionista firmes na visão de um China unida, republicana e com um renovado
orgulho nacional. Não podemos deixar de citar o período no qual a forte oposição
dos senhores da guerra locais à ideia do governo nacionalista aproximou
nacionalistas e comunistas pela unificação e, não podemos também, esquecer da
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disputa pelo poder entre os dois grupos que, interrompida pela Segunda Guerra e
invasão do Japão, voltou após a derrota do inimigo comum e durou até os
nacionalistas serem expulsos da China continental para a Ilha Formosa.
O governo de Mao Tse-Tung foi um dos mais tirânicos possíveis e marcado por
fracassos econômicos. Contudo, como explicar sua morte natural no poder? O bom
e velho populismo aliado ao mais implacável estilo “dividir e conquistar”. Marxista
convicto e fiel, tratou de afastar do governo qualquer mente sensata que enxergava
que a fidelidade de Mao ao comunismo estava matando as pessoas de fome. Mao
rompeu com a U.R.S.S quando viu que seus novos líderes denunciaram a tirania de
Stalin, Mao tinha medo que o mesmo destino esperasse sua imagem após sua morte,
hoje vemos que seus temores eram perfeitamente fundados.
Não há como deixar de registrar o que salta os olhos, ao falarmos dos E.U.A
percebemos que o protagonismo do Estado foi crescendo e que no início não havia
outro protagonista que não a sociedade civil. Na China, o Estado sempre foi
protagonista e não há muito o que se falar a respeito da, sempre tutelada, sociedade
chinesa. Mao morreu e chegou ao poder Deng Xiaoping, junto dele a liberdade
econômica para que os indivíduos enriquecessem a si mesmos e ao país, mas nem
assim a liberdade plena chegou, a tutela estatal não cessou e o maior exemplo disso
certamente foi o “Massacre da Praça da Paz Celestial”.

Não se pode negar, o que fez a China prosperar foi sua política de liberalismo
econômico na década de 80 e 90. Outra aliada do crescimento econômico chinês foi
a determinação do Partido Comunista Chinês em não permitir que ocorra novamente
uma ditatura personalista, isso é, centrada na figura de uma pessoa, a ideia era de
constituir uma ditadura puramente institucional, na qual o Partido detêm o poder e
o governo é limitado a um período. Porém, com a chegada no poder de Xi Jinping
as coisas mudaram completamente.
Segundo Gil (2017) e Jabbour (2018), Xi Jinping, atual presidente da China, está
demolindo aquilo que Deng Xiaoping construiu a duras penas. Xi, tem trocado a
descentralização pela centralização politica e o liberalismo pelo intervencionismo
econômico. E aqui não podemos deixar de notar o ponto que une Estados Unidos e
China, ambas, nesse momento, assistem o agigantamento do Estado, seja no campo
social como no canto econômico. E o que vimos a respeito de impérios e
agigantamento estatal? O segundo é o prelúdio do fim do primeiro.
4.CONCLUSÃO
Os cidadãos americanos parecem não ter mais interesse na hegemonia global, a
América está mais desunida do que nunca, os últimos anos e a eleição de Joe Biden
deixam essa realidade bem clara aos olhos do mundo. Ao darem a vitória a Biden os
240

www.conteudojuridico.com.br

americanos escolheram mais impostos, mais regulações, sistema público de saúde,
contínuo aumento dos gastos militares e públicos em geral. A não ser que mudem
sua trajetória para que voltem a perseguir a liberdade que as primeiras gerações de
norte-americanos tanto amavam e almejavam, os Estados Unidos estão fadados a
terminar este século como uma potência decadente, tal qual ocorreu com o Reino
Unido no início do século XX.
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A China moderna é fruto da guerra, do nacionalismo e centralização enquanto
Estado, por outro lado, no que tange a prosperidade econômica a China é fruto da
liberdade para o individuo crescer e enriquecer por conta própria e conectado ao
resto do Planeta Terra. Contudo, em pouquíssimo tempo a oligarquia chinesa já
abandona sua fé naquilo que os transformaram na segunda potência militar e
econômica em tão pouco tempo. Se o PCC prosseguir trilhando o caminho de Xi
Jinping, vão assistir atônitos o agigantamento estatal desmantelar tudo o que
construíram em tempo menor do que levaram para construir a obra magnifica, em
termos econômicos, que construíram no século passado.
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1 – A “NOVA POLÍCIA”
Na conhecida Era dos Impérios - século XIX - o Império Britânico esteve em
expansão, sendo que sua capital - Londres - era a maior cidade do mundo durante
este período. Apontam-se que no início deste século Londres contava com cerca de
um milhão de habitantes e já no final do século a população de Londres já era de
seis a sete vezes maior:
Em 1800 havia apenas dezessete cidades na Europa cuja população era de 100 mil
habitantes ou mais, no total menos de 5 milhões. Em torno de 1890 haviam 103 com
uma população total mais de seis vezes superior. Desde 1789, o que o século XIX
havia gerado não era tanto o gigantesco formigueiro urbano com seus milhões de
habitantes apressados — embora entre 1800 e 1880 três outras cidades de mais de
um milhão de habitantes tenham se somado a Londres (Paris, Berlim e Viena).113
Foi um século de um considerável crescimento populacional, contando com
prevenção de doenças, invenções, descobertas, de um maior liberalismo econômico,
centros urbanos, alteração do contexto criminal dada a alteração do modo de vida
social.
Temos no final do século XVIII e início do século XIX a primeira revolução
industrial, com um processo de alteração da produção artesanal pela produção por
máquinas, criando o crescimento de cidades, aumentando o fluxo migratório do
campo para as cidades, e, neste novo contexto, uma nova realidade criminal surge e
o enfrentamento a este novo status dos crimes na cidade (desordem) tem uma nova
dinâmica de reação estatal: “durante o séc. XIX, a polícia, especialmente na Europa e

nos Estados Unidos, desenvolveu-se no sentido da profissionalização e da

113 HOBSBAWN, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. Trad. Sieni Maria Campos e Yolanda Steidel
de Toledo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. (pág. 26-27)
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legitimidade, conquistando o monopólio da atividade de enfrentamento ao crime e
à desordem social”114.
Para fazer frente a esta criminalidade nova conforme exposto acima, que se
alastrava em Londres, em 1829 foi criado um corpo de polícia local e descentralizado
chamado Polícia Metropolitana de Londres, o qual teve – e ainda tem - sua sede
(quartel-general) conhecida como Scotland Yard115. A referida instituição é
apontada nas pesquisas como sendo o paradigma moderno ocidental da nova
polícia.

FIGURA 1 – Prédio antigo da Scotland Yard (Polícia Metropolitana de Londres)
Antes de evoluirmos a narrativa, temos que regredir a um ponto anterior da
história do Reino Unido, para depois unirmos os fatos e entendermos como a
investigação criminal se institucionalizou.
2 – JONATHAN WILD: INGLATERRA NO SÉCULO XVIII
O sistema persecutório criminal se valia até então de uma forma de atuação
direta, além dos watchmans116, os quais eram responsáveis pela ronda noturna nas
ruas da cidade, temos a figura do thief-taker. Com relação aos watchmans, os
apontamentos de sua atuação remontam ao início sistemático da polícia preventiva
e de patrulha das cidades, sendo estes vigias os responsáveis pela iluminação pública,
acendendo as lamparinas nas ruas.

114 BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. A evolução institucional da Polícia no século XIX: Inglaterra,
Estados Unidos e Brasil em perspectiva comparada. Revista Brasileira de Segurança Pública. Ano 4.
Ed. 7. Ago/Set. 2010. p. 30
115 Atualmentre New Scotland Yard
116 Vigias noturnos.
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FIGURA 2 – “A cidade de Londres – Watchman” – gravura de Jonh Bogle, 1776

Adiante, cidadãos passaram a atuar no contexto de perseguição de autores de
crimes, atuando mediante o pagamento de recompensas para prender infratores
(saltadores), e ficaram conhecidos como caçadores de ladrões117. A literatura aponta
que em 1692 foi estabelecida a recompensa no valor de £ 40 pela captura de um
assaltante de estrada e, nos anos seguintes, foi estendida a outros crimes, sendo
aumentada em 1720, após o fim da Guerra da Sucessão Espanhola e o conseqüente
aumento de crimes, quando o governo ofereceu £ 100 pela captura de um assaltante
de estrada. Estabeleceu-se, assim, uma profissão na qual cidadãos se dedicavam de
modo privado a este empreendimento persecutório criminal.
Neste ponto, tendo em vista o objetivo de analisarmos a história da
investigação criminal, temos em realce a figura de Jonathan Wild, um dos mais
famosos caçadores de ladrões, e, pela história dele, lançaremos luz sobre o panorama
que alterou esta espécie de persecução criminal à institucionalização policial já
mencionada.
Em contextualização e importância, aloca-se que Jonathan Wild, dada sua
relevância, é citado no livro de Sherlock Holmes118 pelo ilustre escritor Arthur Conan
Doyle:
_ O senhor já leu a respeito de Jonathan Wild?
_Bem, o nome me parece familiar. Personagem de um romance, não
é? Eu não ligo muito para os detetives de romances. São uns sujeitos

117 Thief-Taker
118 A primeira história de Sherlock Holmes na Beeton’s Christimas Annual em Londres foi publicada
em 1887.
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que fazem as coisas e não deixam a gente ver como eles fazem. Eles
fazem tudo por intuição e não com técnica.
_Jonathan Wild não era detetive, nem personagem de romance. Ele
foi um mestre do crime. Viveu no século passado, em 1750 ou coisa
assim.
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_Então não me serve. Sou um homem prático.
_Sr. Mac, a coisa mais prática que o senhor faria na vida seria ficar
calado por três meses e ler a historiografia do crime. Tudo acontece
em ciclos até o professor Moriarty. Jonathan Wild era a força oculta
dos criminosos de Londres, aos quais vendia suas idéias e sua
organização por uma comissão de 15%. A velha roda continua a girar
e tudo o que desce torna a subir. (...)119
A biografia de Jonathan Wild (1682-1725) é referendada na Enciclopédia
Britânica120, a qual informa que ele nasceu em Wolverhampton e depois de mudou
para Londres, onde endividado acabou sendo preso, conhecendo diversos
criminosos, e, partindo, após sua prisão, a receptar bens roubados e restituir a seus
verdadeiros proprietários assumindo a então profissão de caçador de ladrões.

FIGURA 3 – Ilustração de Charles Knigth (1791-1873)121

119 DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes: obra completa/Arthur Conan Doyle; (tradução Flávio
Mello e Silva; Luiz Orlando C. Lemos). Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2016. p. 320.
120 Enciclopédia Britânica 1911. Volume 28, pag. 632. Disponível em
<https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Wild,_Jonathan> Acesso em
06.set.2020.
121 Old England: a pictorial museum of regal, ecclesiastical, municipal, baronial, and popular
antiquities. London: James Sangster and Co. p. 325 (Disponível em:
<https://archive.org/details/oldenglandpictor22knig>)
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Wild, de forma astuta, percebeu que era mais seguro e lucrativo devolver os
bens roubados a seus legítimos proprietários do que vendê-los, e, fingindo ser um
recuperador de bens roubados, montou uma rede que passava aos ladrões uma
comissão do valor arrecadado em recompensa da recuperação dos bens. Mesmo
após o parlamento inglês aprovar norma que transformava os receptores em
cúmplices de roubo, Wild e seu “escritório de propriedade perdida” teve pouca
dificuldade em escapar desta nova lei, prosperando seu negócio em mais duas filiais.
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Observamos nesta biografia um contexto semelhante aos de gângster,
mafiosos que permearam e ainda permeiam as estruturas criminais, utilizando toda
uma rede de conexões para fazer valer então o que modernamente chamamos de
“crime organizado”. Não por outro motivo Wild é apelidado de mestre do crime.
De lucrar com roubos de que não participava. Wild veio
naturalmente para arranjar roubos sozinho, e ele planejou e
controlou uma enorme organização, que saqueava Londres e seus
arredores por atacado. Os ladrões que se recusaram a trabalhar com
ele receberam pouca atenção. O notório Jack Sheppard, cansado das
ex-ações de Wild, finalmente se recusou a negociar com ele, então
Wild garantiu sua prisão, e ele mesmo prendeu o confederado de
Sheppard, "Blueskin". Em troca dos serviços de Wild em rastrear
ladrões que ele mesmo não controlava, as autoridades por algum
tempo toleraram as ofensas de seus numerosos agentes, cada um
especialista em um determinado tipo de roubo, e assim elas mesmas
fortaleceram sua posição. Se uma prisão fosse feita, Wild tinha um
estoque abundante de evidências falsas em mãos para estabelecer o
álibi de seus agentes e não hesitou em obter a condenação, por
meios semelhantes, dos ladrões que se recusaram a reconhecer sua
autoridade.122
Se auto-intitulando como “Caçador de Recompensas Geral da Grã-Bretanha e
Irlanda”, referências apontam que mais de 60 ladrões foram enviados à forca por seu
testemunho, sendo reconhecido, como mencionado acima, pela sua captura do
criminoso mais famoso da época - Jack Shepard - um ladrão que famoso pelas fugas
das prisões e que ganhou afeição popular à época, levando em comoção milhares
de pessoas no seu enforcamento público.

122 Enciclopédia Britânica 1911. Volume 28, pag. 632. Disponível em
<https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Wild,_Jonathan> Acesso em
06.set.2020.
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FIGURA 4 – Jack Shepard por James Thornhill - 1724 – National Portrait Gallery
Nesta época, jornais diários passaram a circular e Wild astuciosamente passou
a oferecer os serviços de recuperação de bens roubados nos periódicos, bem como
a expor produtos que havia sido roubados, no intuito de fomentar a devolução
destes, tudo isso no mesmo momento que o interesse pela literatura policial
aumentava. Neste ponto, vemos, em um avanço até os dias atuais, a negociação de
produtos de crimes em redes sociais, por sites de relacionamento, aplicativos, bem
como a divulgação maciça de objetos roubados por vítimas de crimes que estampam
bens – sobretudo veículos – que lhe foram roubados, ampliando, em algum grau o
que começou com Wild.
Com o passar do tempo, as autoridades tornaram-se mais rígidas e a sorte de
Wild teve outra direção de vento. Ele foi preso, julgado em Old Bailey123 e, após ser
absolvido de uma acusação de roubar renda, foi considerado culpado em uma
segunda acusação de receber uma recompensa por devolvê-la ao proprietário sem
informar a polícia, sendo, assim, condenado à morte. O enforcamento de WILD foi
um grande evento público com venda de bilhetes (imagem) para melhores lugares.

123 Tribunal Central Criminal ou Central Criminal Court na Inglaterra.
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FIGURA 5 – Bilhete pelo enforcamento de Jonathan Wild. A imagem superior é a
impressão do próprio Wild, mostrando-o com um boné de tecido e uma maça como
símbolo de policiamento (também presente na imagem do vigia noturno acima
retratada). A ilustração principal traz os emblemas da Morte e do Túmulo, encimados
por elementos de aprisionamento. Entre a morte e o túmulo está um pequeno
caixão. O texto convida todos os criminosos, e depois senhoras e senhores, a
caminhar com seu amigo até a "árvore tripla", que era Tyburn. A forca lá era uma viga
em forma de L simples arranjada com três juntas.
No enforcamento de Jonathan Wild em 1725 outra figura importante para a
investigação criminal se fazia presente, era HENRY FIELDING, jovem à época da
exibição da pena capital de Wild.
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FIGURA 6 - Jonathan Wild, o caçador de ladrão, sentado em um carro, é apedrejado
pela multidão em seu caminho para Tyburn.
Neste cenário, onde os cidadãos de forma privada eram responsáveis pela
persecução e apresentação dos autores de crimes a julgamento mediante o
pagamento de recompensas, e, dado o acontecimento de que diversos caçadores de
recompensas debandavam para o lado dos criminosos para auferir maiores lucros e
rentabilidade do que as próprias recompensas que lhes eram pagas, o juiz de paz
Henry Fielding iniciou este processo de mudança que vem a ser a criação da primeira
brigada de investigação criminal formada pelo Estado, força, inclusive, que cumpria
mandados do magistrado, ou seja, fervedouro da polícia judiciária.
3 – HENRY FIELDING E O BOW STREET RUNNERS
Henry Fielding (1707-1754) se tornou magistrado em 1748, sendo que
também era um escritor romancista, ele é autor da musica “A carne assada de
Inglaterra velha”, canção entoada pela Marinha Britânica e pela Marinha dos Estados
Unidos em eventos, tendo sido criada por Henry para uma peça teatral de sua autoria.
HENRY formou um grupo de homens que o auxiliava e cumpria seus
mandados, sendo nomeados de BOW STREET RUNNERS, pois o prédio ficava em Bow
Street. Assim, com financiamento do Estado, recebendo não das vítimas, mas do
governo, uma instituição passou a existir para perseguir assaltantes e levá-los a
julgamento em Bow Street. Temos neste ponto, uma mudança de paradigma, ainda
pequena, mas embrionária. “Inicialmente eram seis homem não uniformizados, que

agiam em segredo e eram remunerados por prêmios recebidos por trabalhos
executados”124.

FIGURA 7 – Henry Fielding – autor desconhecido – domínio público

124 SANTOS, Célio Jacinto dos. Teoria da investigação Criminal. Belo Horizonte: Del Rey, 2020. Pág.
04
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Mesmo com o sucesso inicial dos casos, havia ainda uma necessidade de
consolidação e de pagamento aos Runners, sendo que no fim de 1753 o governo
aprovou uma proposta de Henry Fielding, uma subvenção anual de £ 200 foi
estabelecida e permitiu a manutenção de um grupo estável de funcionários com
registros detalhados de suas atividades, consolidando, assim, um novo modelo de
escritório e da atividade de policiamento.
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Embora responsável pela gênese, Henry não ficou à frente do Bow Street
Runners por muito tempo, pois teve complicações de saúde e acabou por falecer em
1754, sendo que, após a sua gestão inicial, ocorreu a consolidação dos Runners com
a liderança do irmão de Henry, o criminalista e magistrado John Fielding.

FIGURA 8 – Escritório Bow Street Runners final do século XIX – autor desconhecido
3. 1 – JHON FIELDING E O BOW STREET RUNNES
John Fielding (1721 – 1780) era irmão de Henry, sendo cego desde os 19 anos
em decorrência de acidente de quando servia à marinha. Estudou direito e acabou
sendo nomeado assistente de seu irmão em Bow Street. Quando Henry faleceu em
1754, John se tornou magistrado e ficou conhecido pelo apelido de “Bico Cego”. Há
apontamentos de que John era meticuloso e conseguia reconhecer mais de 3.000
criminosos apenas pelo som da voz.
Os integrantes do Bow Street Runners não patrulhavam, mas cumpriam
mandados e prendiam infratores sob a autoridade dos magistrados, viajando por
todo país para prender criminosos. Vejamos que está é a forma, ainda em nascedouro
institucional, que até hoje agentes da autoridade policial vão em diligências
investigativas de cumprimentos de mandados de intimação, de busca e apreensão,
de prisão, entre outros.
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FIGURA 9 – John Fielding – Óleo sobre tela – Nathaniel Hone the Elder - 1762
John conseguiu, quando assumiu o juizado de Bow Street, construir uma força
regular, reconhecida oficialmente e com remuneração dos Detetives (público).
Mesmo sendo cego, John era um grande organizador, e também um criminalista
genial, sendo que selecionou e instruiu os seus detetives, organizando, também, o
boletim de informações policiais que auxiliavam, e muito, no esclarecimento de
crimes.
Conforme exposto por J.M. Beattie, uma das principais atividades
desenvolvidas pelos escriturários e auxiliares do escritório Bow Street era a coleta e
registro de informações sobre os delitos e infratores, sendo possível criar uma
espécie de banco de dados criminal que pudesse ser útil aos demais policiais em suas
tarefas de investigação125.

125 JM Beattie (2012) Os primeiros detetives ingleses. The Bow Street Runners and the Policing
of London, 1750-1840 . Imprensa da Universidade de Oxford. Pág. 27-28
252

www.conteudojuridico.com.br

FIGURA 10 – Bow Street Runners126
Livros com registros de roubos127, bem como livros com registros de
suspeitos, foram lavrados junto ao Bow Street Runners, criando uma série de
anotações que fica impossível não ligá-los aos atuais registros policiais
modernamente realizados pelas instituições policiais investigativas.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Assim, escriturários e assistentes foram contratados para dar corpo ao volume
de informações e anotações que o escritório produzia dia após dia. Nesta época,
William Marsden se tornou secretário de registro para supervisionar a coleta de
informações sobre criminosos e suspeitos128, tornando o Bow Street em um local,
que, novamente, não há como não ligá-lo aos cartórios de Delegacias de Polícias
modernas.
Observa-se que a primeira brigada de detetives do mundo se preocupou em
realizar atos de análise criminal, de catalogação e de classificação, sendo, de maior a
menor grau, ainda hoje, elemento de conjectura e estudo de toda gestão em
segurança pública moderna, em acervo de ocorrências, acervos de fotografias de
investigados, entre outros.
Com o crescimento da imprensa e dos periódicos, John Fielding também
passou a utilizar um diário para dar conhecimento à população de criminosos
conhecidos, nos fazendo novamente a ligação deste fato com os programas
PROCURA-SE, os quais são bastante difundidos pelas policiais pelo mundo.
O sucesso do Bow Street Runners é, sem dúvida, o ponto que permitiu a
mudança de paradigma de enfrentamento à criminalidade que as cidades passaram
a ter após a primeira revolução industrial, sendo, de forma embrionária na Inglaterra,
como foi com Vidoq na França, a primeira brigada de detetives do mundo.

126 Bow Street Magistrates' Court in London: This engraving was published as Plate 11 of
Microcosm of London (1808) (see File:Microcosm of London Plate 011 - Bow Street Office .jpg).
Thomas Rowlandson (1756–1827) and Augustus Charles Pugin (1762–1832) (after) John Bluck (fl.
1791–1819), Joseph Constantine Stadler (fl. 1780–1812), Thomas Sutherland (1785–1838), J. Hill, and
Harraden (aquatint engravers)
127 JM Beattie (2012) Os primeiros detetives ingleses. The Bow Street Runners and the Policing of
London, 1750-1840 . Imprensa da Universidade de Oxford. Pág. 29
128 _____ pág. 30
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FIGURA 11 – Integrantes do Bow Street Runners
No novo século – XIX – consideravelmente se diminuíram os índices de
criminalidade na metrópole – Londres -, diminuindo, assim, a ação dos Runners,
sendo que na década de 1820, pouco mais de 10% dos criminosos levados a
julgamento em Old Bailey eram de responsabilidade de Bow Street129.
Henry Gooddard um dos originais do Bow Street Runners, no ano de 1935,
usou pela primeira vez uma comparação de balística para capturar um homicida,
sendo que ao analisar o projétil extraído do corpo de uma vítima de homicídio,
percebeu uma protuberância (um defeito) que acreditou ser um defeito do molde.
As armas da época eram de antecargas e, normalmente, os
seus proprietários produziam seus projéteis em moldes. Goddard
acreditava que achando o molde encontraria o assassino. A partir
dessa idéia, Goddard passou a examinar os moldes nos quais os
suspeitos fabricavam seus projéteis de chumbo, encontrando em um
deles uma deformação que se repetia em todos os projéteis
produzidos por este molde e idêntico ao extraído do corpo da vítima.
O que levou o suspeito a confessar o seu crime. Com Goddard
nasceu um novo método para investigar os crimes com armas de
fogo130.

Mesmo assim, após a criação da Polícia Metropolitana de Londres em 1829,
as responsabilidades de policiamento dos magistrados de Bow Street diminuíram

129 JM Beattie (2012) Os primeiros detetives ingleses. The Bow Street Runners and the Policing of
London, 1750-1840 . Imprensa da Universidade de Oxford. Pág. 222-223
130 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Curso de Balística Forense. Senasp. Módulo 1. Pág. 04. Disponível em:
<http://assindelp.org.br/files/conteudo_arquivo/12168/modulo-1.pdf>. Acesso em 07.set.2020.
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consideravelmente, tendo o grupo acabado em 1939, quando foi incorporado pela
na Scotland Yard.
DAS CONCLUSÕES
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A transição exposta entre os séculos e a consolidação de uma ‘nova polícia’,
institucionalizada, com o ícone da primeira brigada de detetives, com foco principal
em crimes patrimoniais, nos referencia a argüir que o foco do primeiro ateliê de
investigação - Delegacia de Polícia - nos moldes modernos, foi para enfrentar crimes
de roubo, furto e receptação.
Certo é que a investigação criminal e a sua história de consolidação
institucional, ou seja, de formação de instituição estatal para atuação frente ao crime,
antes privado, agora público, ganhou novos contornos com a primeira brigada de
detetives que, inclusive, serviram de inspiração para diversos artistas e escritores, os
quais se valeram da representação real dos primeiros detetives da Inglaterra para
formarem personagens icônicos e magistrais ao longo da história moderna: do
detetive indutivo Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle ao detetive Auguste
Dolpin de Edgar Allan-Poe, do detetive de quadrinhos Dick Tracy de Chester Gold ao
Inspetor Closseau do filme A Pantera Cor-de-Rosa, evidenciando a imensa
representatividade histórica da investigação criminal e das instituições policiais de
investigação.
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RESUMO: O Código de Processo Civil de 2015 no art. 139, inciso IV, prevê a
possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, como forma de dar
efetividade ao cumprimento da decisão judicial. A pesquisa estabeleceu como
problema o seguinte questionamento: em que medida o princípio da dignidade da
pessoa humana tem incidido na análise do deferimento ou indeferimento das
medidas atípicas? Nesse sentido, foram estabelecidos como objetivos estudar a
origem e o que são as medidas executivas atípicas, compreender o sentido do
princípio da dignidade da pessoa humana e sua relação com o neoprocessualismo e,
por fim, realizar uma análise das jurisprudências que tratam a respeito da
aplicabilidade dessas medidas atípicas. Para alcançar o desiderato, foi utilizado o
método lógico-dedutivo, realizando-se uma pesquisa de natureza qualitativa, com
finalidade exploratória e com fonte de dados obtidos em livros e artigos
especializados disponibilizados em formato físico e eletrônico, assim como em base
de jurisprudência disponibilizada em meios eletrônicos. Ao final, concluiu-se que a
jurisprudência dos tribunais brasileiros tem sopesado a dignidade da pessoa humana
nos casos concretos de modo a observar se é possível ou não deferir uma medida
executiva atípica de modo a não violar os direitos da pessoa humana do devedor.
Palavras-chave: dignidade da pessoa humana; medidas executivas atípicas;
neoprocessualismo
ABSTRACT: The 2015 Code of Civil Procedure in art. 139, item IV, foresees the
possibility of adopting atypical executive measures, as a way to give effectiveness to
the fulfillment of the judicial decision and, consequently, of the right itself. The
research established the following question as a problem: to what extent has the
principle of the dignity of the human person affected the analysis of the deferral or
131 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor do Curso de
Direito do Centro Universitário Católica do Tocantins (UNICATÓLICA) e do Curso de Direito e do
Programa de Pós-Gradução (Mestrado Profissional) em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da
Universidade Federal do Tocantins (UFT). Advogado. E-mail: vinicius.marques@catolica-to.edu.br.
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rejection of atypical measures? In this sense, it was established as objectives to study
the origin and what are the atypical executive measures, to understand the meaning
of the principle of human dignity and its relation with neoprocessualism and, finally,
to carry out an analysis of the jurisprudences that deal with applicability of these
atypical measures. To achieve this goal, the logical-deductive method was used,
conducting a qualitative research, with an exploratory purpose and with a source of
data obtained from books and specialized articles available in physical and electronic
format, as well as on the basis of available jurisprudence. in electronic media. At the
end, it was concluded that the jurisprudence of the Brazilian courts has weighed the
dignity of the human person in specific cases in order to observe whether it is
possible or not to grant an atypical executive measure so as not to violate the
debtor's human rights.
Keywords: dignity of human person; atypical executive measures; neoprocessualism
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A precisão normativa das medidas executivas atípicas:
análise das suas origens, sentido e alcance; 3. Perspectivas jurídicas sobre o princípio
da dignidade da pessoa humana; 4. Análise da jurisprudência dos tribunais brasileiros
em relação às medidas executivas atípicas; 5. Conclusão e 6. Referências.
1.INTRODUÇÃO

A tutela jurisdicional significa o amparo do Estado e tem como objetivo
resolver conflitos, seguindo os devidos procedimentos legais e aplicando aos casos
concretos. Com isso, espera-se um resultado prático compatível, chegando o mais
próximo de uma decisão justa.
Numa concepção clássica e tradicional, o processo pode ser compreendido
sob duas perspectivas: a cognitiva e a executiva. A fase cognitiva tem como objetivo
buscar o reconhecimento da eventual existência de direitos, já a fase executiva se
caracteriza por ser o momento para dar a devida efetividade ao direito já reconhecido
em um título executivo judicial ou extrajudicial.
À vista disso, é importante considerar que durante a fase executiva pode-se
encontrar certas dificuldades para dar o efetivo cumprimento ao direito. Com isso, o
artigo 139 da Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015),
que aborda os deveres, direitos e responsabilidades do juiz, versa sobre as medidas
atípicas em seu inciso IV, explanando que podem ser aplicadas em diversos casos.
Como exemplo importante para esse trabalho, pode-se citar o processo de execução,
no qual o juiz pode utilizar medidas atípicas, como: suspensão de CNH, apreensão
de passaportes, dentre outros. Entretanto, é notável que tais medidas atípicas, que
teriam como função dar o efetivo cumprimento ao direito, podem além de não
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cumprir seu papel, causar transtornos e levar a um ferimento de direitos à luz da
dignidade da pessoa humana.
Diante disso, o presente trabalho se propõe a analisar como os tribunais têm
interpretado e relacionado em suas jurisprudências as medidas executivas atípicas
previstas no art. 139, IV da Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil;
BRASIL, 2015) e a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o estudo será realizado
por meio da exploração de livros, artigos científicos, dissertações e teses que
abordam o princípio da dignidade da pessoa humana e o art. 139, IV do CPC (Código
de Processo Civil; BRASIL, 2015), utilizando-se de uma abordagem qualitativa, para
que se obtenha os conhecimentos necessários para embasar a análise das
jurisprudências e chegar a ao resultado no final do trabalho.
No primeiro item, este trabalho trará a origem do surgimento e descreverá
o que são as medidas executivas atípicas. Após isso, no segundo item, cuidará de
trazer o conceito e o que se entende por dignidade da pessoa humana. Por último,
partindo dos estudos realizados nos itens anteriores, será demonstrada a
interpretação dos tribunais acerca dos pressupostos utilizados nos casos concretos,
para deferir ou indeferir as medidas executivas atípicas, que tem função de auxiliar o
decorrer do processo, levando-o ao seu resultado, sendo, para isso, aplicada de
acordo com as normas e princípios fundamentais.

2. A PRECISÃO NORMATIVA DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS: ANÁLISE
DAS SUAS ORIGENS, SENTIDO E ALCANCE
O sistema jurídico brasileiro tem sua origem baseada no direito Romano e, ao
estudar um instituto processual, é importante ter o cuidado de realizar uma análise
mais profunda dentre as bases do sistema jurídico, para que, dessa forma, este
estudo possibilite um maior e mais profundo entendimento sobre o tema
(MARKY,1995).
Soares e Andrade (2018), em seu trabalho, realizaram uma análise criteriosa
da aplicação e interpretação do art.139, inciso IV do CPC (Código de Processo Civil;
BRASIL, 2015), comparando-a com o sistema romano arcaico, que tem como pilar a
execução da lei das XII tábuas, vigente no período régio que precedeu a república. A
partir dessa análise, podemos notar que a atipicidade não segue apenas os padrões
da execução patrimonial, a qual atinge somente o patrimônio do devedor, mas pode
afetar de forma significativa a dignidade da pessoa humana. Além disso, é importante
observar que segundo Soares e Andrade (2018), a interpretação e aplicação do
art.139, inciso IV, do CPC (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015) atualmente, pode
gerar certo retorno ao modelo de execução pessoal do direito romano arcaico.
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No sistema jurídico romano, o período denominado legis actiones, tinha sua
atividade processual baseada na lei das XII tábuas. Existiam 5 tipos de modelos,
entretanto será utilizada para o estudo a actio per manus injectionem. Assim,
percebe-se que após a fixação da sentença, onde há a determinação da obrigação
de pagar, o devedor tinha 30 dias para adimplir sua dívida e, se não houvesse o
adimplemento da execução, o credor poderia por direito fazer o que bem
entendesse, podendo até escolher tirar a própria vida do inadimplente. Todavia,
ocorre uma evolução nesse cenário, com a publicação de uma lei chamada de Lex
Poetelia-Papiria, que proibiu a morte e o aprisionamento do executado, no entanto,
ainda permitia o adimplemento da dívida por meio de trabalhos forçados caso o
débito não fosse quitado com seu patrimônio. (SOARES; ANDRADE, 2018)
A constante evolução do sistema romano, levou a publicação de uma lei
chamada de actio iudicati, a qual substituiu a manus injectionem, levando a um
processo de execução mais brando em relação ao anterior, pois a execução recairia
sobre o patrimônio e não sobre a pessoa executada. Com isso, pode-se dizer que a
publicação actio iudicati foi um marco da passagem da execução pessoal para a
patrimonial, sendo inegável a influência da sistemática jurídica romana no que se
refere a execuções. (SOARES; ANDRADE, 2018)
Nos dias atuais com a evolução do sistema jurídico brasileiro, ao criar uma lei
o legislador utiliza da técnica legislativa, que são normas e procedimentos
necessários para a elaboração de um texto, o qual terá repercussão no mundo
jurídico. Assim, ao elaborar o Código de Processo Civil de 2015, o legislador entendeu
que era necessário atribuir uma maior autonomia ao magistrado, principalmente para
assegurar o cumprimento da ordem judicial em ações com cunho pecuniário.
Após a sanção do código de processo civil de 2015, verificou-se uma grande
quantidade de decisões de magistrados, onde deferiram pedidos de suspensão de
CNH do executado, de recolhimento do passaporte e de cancelamento dos cartões
de crédito do executado inadimplente, com o objetivo de forçá-lo a pagar a qualquer
custo. Dessa forma, percebe-se que o não cumprimento da ordem judicial leva a
sanções que vão além do patrimônio. Nesse caso pode-se realizar uma análise crítica
com ressalvas e um retorno ao sistema romano que em determinada época permitia
sanções a pessoa inadimplente.
No ordenamento jurídico brasileiro, o cumprimento da ordem judicial ocorre
de duas formas, por meio da execução direta ou pela execução indireta. A execução
direta é feita por meio da alienação judicial, que recebe essa terminologia, pois tanto
a alienação quanto a venda do bem para o adimplemento da dívida, ocorreriam
independentemente da vontade ou não do executado. Já a execução indireta
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acontece por meios que não levariam diretamente a satisfação do bem, porém
haveria a imposição de astreintes, forçando o devedor a pagar. (MINAMI, 2017)
Segundo Neves (2016), o juiz através dos meios executivos tenta realizar a
satisfação do direito do exequente, sendo vários meios que compõem o nosso
ordenamento jurídico brasileiro, como: a penhora, a busca e apreensão, a
expropriação, dentre outros meios. Além disso, as medidas expropriatórias
expandiram com o tempo, acompanhando a evolução processual e tecnológica, com
o objetivo de satisfazer o direito do exequente (LEMOS, 2018, p. 4). Desse modo,
podemos notar que essa evolução se concretiza com o art. 854 da Lei 13.105 de
março de 2015 (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015), que versa a respeito da
penhora on-line. O qual ampliou o rol de medidas típicas, com o objetivo de alcançar
a garantia do juízo, podemos citar como exemplo: penhora de créditos, penhora de
ações, penhora de semoventes e até penhora de percentual de faturamento da
empresa.
Segundo Lemos (2018, p.5) “O intuito de tal incremento é ampliar as medidas
expropriatórias, com regulamentações claras sobre espécies possíveis de penhora,
com a viabilidade por uma efetividade maior para garantia da execução e,
consequentemente, a satisfação da obrigação executiva.”
Apesar de todos esses meios para garantir o direito do exequente, pode-se
notar a falta de êxito no cumprimento da ordem judicial, a título de exemplo
notamos: a ineficácia da penhora ou a má-fé do executado durante o processo de
execução. Além disso, também notamos o magistrado buscando outros meios de
garantir a satisfação do direito do exequente, por meio da execução indireta, onde
força o executado a cumprir a obrigação.
A Constituição Federal de 1988 no rol de direitos fundamentais, prevê a
respeito da efetividade do cumprimento da ordem judicial, precisamente em seu
artigo 5°, LXXVIII, onde estabeleceu que “a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a
celebridade de sua tramitação”. À vista disso, pode-se notar a importância que o
nosso legislador deu para a efetividade do processo, buscando sempre seguir e
satisfazer o direito do exequente para buscar o equilíbrio entre as partes.
O Código de Processo Civil de 2015, inseriu em seu artigo 4°, a seguinte
redação “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa”. Sob essa nova perspectiva, pode-se observar
a importância que o código atribui não só a decisão satisfativa do direito, mas ao
cumprimento do direito no mundo real (LELIS, 2018).
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Segundo Lelis (2019, p. 153) “Nesse contexto, a fim de materializar esta
atividade satisfativa na prática, o Código de Processo Civil ampliou os poderes
executórios do magistrado no art. 139, IV, possibilitando-o, a partir de então, aplicar
medidas atípicas a fim de que a execução seja satisfeita.” Dessa forma, identificamos
que esse artigo, que trata a respeito dos poderes, dos deveres e da responsabilidade
do juiz, veio para auxiliar o juiz alcançar o efetivo direito do exequente.
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A introdução das medidas atípicas adentrou de forma genérica pelo artigo 461
no CPC de 1973 pela Lei 8.952 de 1994.O Código de Processo Civil de 1973 trouxe,
em seu ordenamento, traços de atipicidade, através dos artigos 461 e 461-A
(BORGES, 2019), mesmo não sendo previsto em prestações pecuniárias. A partir
desse momento podemos notar uma evolução da atipicidade no ordenamento
jurídico brasileiro com o advento da Lei 13.105 de março de 2015, que cria o CPC
(Código de Processo Civil; BRASIL, 2015), que traz em seu artigo 139, inciso IV, a
aplicação de medidas atípicas inclusive as de prestações pecuniárias.
O artigo mencionado anteriormente proporcionou o desenvolvimento das
medidas atípicas, que antes se relacionavam apenas com obrigação de fazer, de não
fazer e entrega de coisa, desde a década de 1990 (BUENO, 2015, p. 162).
O artigo 139, da Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil;
BRASIL, 2015), em seu inciso IV, forneceu um leque maior de meios para o juiz utilizar
como forma de forçar o cumprimento do direito reconhecido, por meio da execução
indireta ou direta. A execução direta prescinde da vontade do executado para
cumprir com a obrigação e ocorre através da realização pelo Estado do ato executivo,
pelos meios de sub-rogação, os quais substituem a atuação do devedor, alcançando
o resultado desejado, já na execução indireta, o magistrado utiliza os meios
coercitivos para o devedor cumprir com sua obrigação ou dever inadimplido
(ABELHA, 2015).
Além disso, esse artigo trouxe uma nova forma de flexibilização das diligências
executivas típicas que tem um rol previsto no artigo 835 do CPC, a partir disso falase em medidas atípicas, que permite o julgador tomar outras medidas, com o
objetivo de satisfazer a obrigação (COELHO e MARQUES, 2019, p. 8). A falta de um
rol de medidas consideradas atípicas, levou os magistrados as mais diversas medidas,
gerando questionamentos a respeito da sua aplicação.
A suspensão de CNH é um exemplo das medidas executivas atípicas, todavia,
a aplicação dessa medida tem gerado discussões, pois de acordo com a
jurisprudência, existem diversos precedentes a respeito da impossibilidade de sua
aplicação, em razão da violação dos direitos constitucionais. À vista disso, o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), decidiu que a aplicação da medida de
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suspensão de CNH, viola direito previsto no art. 5º, inciso XV, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 22 setembro de 1988 (BRASIL, 1988), o qual dispõe
que “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.
Entretanto, do lado oposto, de acordo com processualistas, como Neves (2016), a
medida em questão somente fere o direito fundamental dos indivíduos que utilizam
seu veículo para gerar renda, como taxistas ou motoristas de aplicativos, porém
possui entendimento diferente quando se trata de outros casos, pois, para ele, não
impede o indivíduo de locomover-se para qualquer lugar.

A apreensão do passaporte é outra medida bastante utilizada pelos
magistrados e, grande parte da doutrina entende que a aplicação dessa medida é
inconstitucional, por ferir o direito de locomoção previsto no art. 5º, inciso XV da
Constituição da República Federativa do Brasil de 22 setembro de 1988 (BRASIL,
1988), visto que é um documento necessário para ingresso em outros países
(COELHO e MARQUES, 2019). Assim, fica clara a violação do direito fundamental, pelo
fato de impedir o executado de adentrar em outros países.
Os tribunais estaduais têm um entendimento quase que pacifico a respeito da
apreensão do passaporte, que é uma violação do direito fundamental da livre
locomoção, como é o caso do entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul. Além disso, a quarta turma do STJ, por unanimidade, acompanhou o voto do
relator ministro Luís Felipe Salomão e, deu provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus (RHC) de 97.876/SP. Pois, nesse momento entendeu-se que a
aplicação no caso era indevida, mas deixou claro que era analisado o caso concreto,
no entanto, a apreensão do passaporte também pode ser aplicada em casos
excepcionais.
Observa-se que o deferimento dessas medidas vem trazendo dúvidas,
questionamentos e, também, supostamente trazendo violações a direitos
fundamentais e processuais. Assim, após a realização de estudos mais profundo
acerca da dignidade da pessoa humana e análise das decisões com base no artigo
139, inciso IV, da Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil; BRASIL,
2015) será apontado se essas decisões ferem de alguma forma a dignidade da pessoa
humana.
3. PERSPECTIVAS JURÍDICAS SOBRE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
Na antiguidade, a Dignidade da pessoa humana era pautada pelo nascimento
e posição social do indivíduo. Segundo Sarlet apud Santos (2013, p. 3), “no
pensamento filosófico e político da Antiguidade Clássica, verifica-se que a dignidade
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(dignitas) da pessoa humana dizia em regras, com a posição social ocupada pelo
indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da comunidade
[...]”.
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Após a criação do cristianismo, a expansão das ideais cristãs introduziu no
mundo os princípios religiosos e, consequentemente, uma mudança na forma de
pensar, assim, a dignidade da pessoa humana passou a ser vista por uma nova
perspectiva. Esses preceitos continuaram sendo levados pela sociedade, todavia, na
prática, muitas vezes, somente os mais abastados eram tratados com dignidade,
deixando os demais à mercê de um meio direito (SANTOS, 2013).
Essa forma de pensar mudou com o surgimento do Iluminismo e Idade
Moderna, pois nesse momento o ser humano passou a ser o centro das discussões
sobre uma sociedade mais igualitária, porém, foi somente na sociedade
contemporânea que a dignidade ganhou destaque e transformou-se em um
princípio de vários ordenamentos jurídicos (SANTOS, 2013). O capitalismo trouxe
consigo a valorização da individualidade e da privacidade, onde o ser humano passa
a ser visto como sujeito, ativo, capaz de escolher sua trajetória de vida, construir uma
identidade pessoal e, também, capaz de viver, pensar e sentir sua experiência como
subjetividade individualizada (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2010).
Antes da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas existiam
apenas dois documentos na história que mencionavam o termo direitos humanos,
são eles: A Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) e a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) (ALVES, 2009). Todavia, não se encontra
nenhuma citação sobre a dignidade da pessoa humana nesses dois documentos
(ALVES, 2009).
Segundo o preâmbulo da Declaração das Nações Unidas (1948), o
reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família humana e
seus direitos são iguais e inalienáveis, sendo esse o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo.
A Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas é o primeiro
documento que fala a respeito da dignidade do ser humano e podemos perceber
que a dignidade é inerente ao ser humano e fundamenta a liberdade e justiça como
uma base ao ordenamento jurídico. Dessa forma, a dignidade é considerada uma
qualidade inata ao ser humano, ou seja, nasce com ele (SARMENTO e SARLET, 2011).
A trajetória das constituições brasileiras foi marcada por dois períodos
ditatoriais, os quais foram períodos históricos bastante intensos: o Estado Novo de
Getúlio Vargas, que se baseou na constituição de 1937 e a Ditadura Militar, que foi
baseada na constituição de 1967. Tendo isso em vista, devemos considerar que esses
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períodos exerceram influências negativas diretas na ordem positiva, para a
implementação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da
constituição federal de 1988, mesmo tendo conhecimento que o termo dignidade da
pessoa humana tenha sido utilizado em constituições anteriores (GROBÉRIO, 2005).
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988),
trouxe profundas transformações para restaurar o Estado Democrático de Direito
colocando como princípio máximo a dignidade da pessoa humana, elevando-a como
norma fundamental. (GROBÉRIO, 2005). Dessa forma, consagra em seu art. 1° os
fundamentos do nosso ordenamento jurídico e, entre eles está previsto, no inciso III,
o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual coloca o ser humano como centro
da preocupação do Estado e, nele baseiam-se todos os direitos fundamentais
(BRASIL, 1988). Assim, caso ocorra algum desrespeito ao ser humano, à vida ou as
condições mínimas de existência, esse princípio será violado (MELLO, 2017).
Segundo Zisman (2016), a expressão dignidade da pessoa humana difere-se
da expressão dignidade humana. Explica que, a dignidade humana refere-se à
coletividade, enquanto a dignidade da pessoa humana refere-se ao indivíduo, sujeito
de direitos. Assim, considera-se que para alcançar a dignidade humana é necessário
primeiro preservar a dignidade da pessoa. Sarlet analisa que a expressão dignidade
humana é um termo que ainda está em reconstrução:

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e
qualquer ato degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida
saudável, além propiciar e promover sua participação ativa e
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2015, s/p).
Ainda de acordo com o autor, a definição que está em constante
transformação, deve ser sempre testada há luz da relação entre dignidade da pessoa
humana e os direitos fundamentais, de modo a produzir as consequências
necessárias na esfera jurídica, como assegurar a existência de condições mínimas
para uma vida saudável, contra atos desumanos e promover a sua participação em
sociedade.
A constituição de 1988, rompeu com o Direito Constitucional Clássico, onde
as normas dispostas eram apenas para declarações políticas e exortações morais,
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sendo desprovidas de força normativa. Esse fato, marcou uma nova era, chamada
neoconstitucionalismo, o qual apresentou a força normativa da constituição e trouxe
como base princípios e normas fundamentais como referência a todos os ramos do
direito. Dessa forma, a constituição de 1988 orienta todos os ramos do direito
inclusive o processo civil.
O neoconstitucionalismo exerce influência sobre a ciência processual, tendo
como consequência o neoprocessualismo. Assim, Barroso, esclarece o que é o
neoconstitucionalismo:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

[...] o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na
acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de
transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional,
em meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco
histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja
consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX;
(ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a
centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação
entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de
mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a
expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de
uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse
conjunto de fenômenos resultou um processo extenso e
profundo de constitucionalização do Direito (BARROSO, 2005,
p.1).
Observa-se que, segundo Barroso (2005), o novo direito constitucional
apresenta três grandes marcos para a nova era do Direito: o marco histórico, com a
consolidação de um estado de direito, o marco filosófico, o qual representa o ponto
de partida de onde devem emanar todas as leis e têm como base os direitos
fundamentais e o marco teórico, com a força normativa da constituição, expansão e
uma nova interpretação constitucional.
O neoconstitucionalismo modificou significativamente a forma de interpretar
e aplicar o direito, a partir disso, a lei não seria colocada como a única fonte do direito
e ocuparia uma posição inferior a constituição. Tal transformação na forma de
interpretar o direito, deu prioridade aos princípios fundamentais, demandando
interpretação para sua efetivação no mundo real os quais passaram a ocupar uma
localização fundamental, tornando-se a base do sistema jurídico. (CAMBI; HAAS;
SCHMITZ, 2019)
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A Constituição demonstra sua superioridade no sistema jurídico brasileiro,
sendo que o seu art.1 dispõe sobre os princípios fundamentais, que são considerados
a premissa para a interpretação e argumentação jurídica, juntamente com o art. 5,
também da mesma lei, que discorre sobre os direitos fundamentais, assumindo
caráter fundamental para a construção do neoprocessualismo. (CAMBI; PADILHA,
2016)
Ao colocar diferentes direitos e garantias como fundamentais, tornou diversos
fundamentos dos direitos materiais e processuais como constitucionais, fenômeno
conhecido como constitucionalização do direito infraconstitucional. A partir desse
fenômeno, alterou a forma de como devem ser construídas as novas técnicas para
tornar mais efetivo e rápido a prestação jurisdicional.
O neoprocessualismo abre uma nova fase para o Direito Processual
contemporâneo. É marcada pela incidência dos valores e das normas constitucionais
em seu ordenamento conforme o artigo 1º da Lei 13.105 de março de 2015 (Código
de Processo Civil; BRASIL, 2015), “O processo civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
constituição da república federativa do brasil, observando-se as disposições deste
código”.
Nesse período constata-se que as cláusulas abertas, como o art. 139, IV do
CPC (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015), aparecem com mais intensidade no
código, reconhece que o papel do magistrado, é de grande importância nesse
periodo, na adequação de fatos, valores e normas dispostos no sistema jurídico para
uma aplicação holística. O motivo da presença dessas cláusulas é porque o legislador
não conseguiria antever todas as situações fáticas que necessitariam de apreciação
do direito, nesse caso cabe ao juiz adequar os fatos que necessitam de apreciação
do poder judiciário aos valores e normas da constituição, por meio da interpretação.
(CORDEIRO; GOUVEIA, 2018)
A aplicação dos fatos, valores e normas fica claro a presença da teoria
tridimensional do direito na Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil;
BRASIL, 2015), de acordo com Cordeiro (2018, p. 2):
O novo Código de Processo Civil (LGL\2015\1656) confere ao
estudioso do direito a possibilidade de enxergar, nitidamente,
a Teoria Tridimensional do Direito, desenvolvida por Miguel
Reale. Essa teoria filosófica aduz que o fenômeno jurídico é
integrado por três elementos caracterizados, quais sejam: os
valores; as normas; e os fatos.(CORDEIRO, 2018, p.2)
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Isso leva ao fato de que a norma jurídica não pode ser vista de forma isolada,
entretanto deve ser analisada em consonância com todo o ordenamento jurídico. Os
valores para Miguel Reale, possuem uma natureza histórica e qualquer que seja parte
de uma única fonte que é o ser humano.
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A dignidade da pessoa humana deve seguir os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e legalidade conforme o art. 8 da Lei 13.105 de
março de 2015 (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015), “ Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
O princípio previsto no art. 5 da Lei 13.105 de março de 2015 (Código de
Processo Civil; BRASIL, 2015), que é o princípio da boa-fé processual encontra-se em
íntima conexão com o preceito contido em seu art. 8, que é conferido ao juiz o
encargo de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. A boa-fé e
lealdade são considerados essenciais para o bom desempenho da jurisdição. Pois
agir com um comportamento aposto aos princípios estaria trazendo uma ofensa e
lesão a dignidade daqueles que foram de alguma forma prejudicados. (MARQUES;
LORENTINO, 2014)
A Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015), em
seu art. 8° demonstra que não ignorou a dignidade da pessoa humana por ser um
ponto de grande importância. Dessa forma, compete ao juiz aplicar o ordenamento
jurídico ao caso concreto, de forma que atenda aos fins sociais e as exigências da
sociedade, combatendo a desigualdade em seus aspectos políticos, sociais e
econômicos, buscando sempre proteger e estimular a dignidade da pessoa humana,
garantindo que está sendo observada a legalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
publicidade e a eficiência. Á vista disso, percebe-se que está nas mãos do judiciário
o dever de efetivar por meio das decisões a dignidade da pessoa humana (CAMBI;
PADILHA, 2016)
Há casos em que a dignidade da pessoa humana pode ser utilizada, pelos
magistrados sem nenhum critério ou argumentação jurídica racional, apresentando
como efeito o ativismo judicial, que é a utilização exacerbada da interpretação e
hermenêutica jurídica, levando a compreensão equivocada da norma utilizada.
Assim, a decisão do juiz não será de acordo com o que a norma representa no
ordenamento jurídico, mas de acordo com sua consciência (CAMBI; HAAS; SCHMITZ,
2019). De acordo com Cambi e Padilha (2016), a dignidade humana não deve ser
utilizada como uma forma de permissão constitucional que possibilite ao juiz decidir
sem a argumentação jurídica necessária, baseada em princípios, leis e dentre outras
formas, pois é notável a necessidade de aplicação do dever de motivação das
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decisões judiciais, que está prevista no art. 93, IX da Constituição da República
Federativa do Brasil de 22 setembro de 1988 (BRASIL, 1988).
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É notável que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser sempre
observado e respeitado nas decisões dos magistrados como um princípio de suma
importância no processo civil, visto que o art. 1º da Lei 13.105 de março de 2015
(Código de Processo Civil; BRASIL, 2015), fala que o processo civil será ordenado,
disciplinado e respeitado conforme os valores e normas fundamentais.
4. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS EM RELAÇÃO
ÀS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
A partir da análise das ementas relacionadas ao tema, esse trabalho
demonstrará as medidas e a fundamentações utilizadas pelos tribunais, para o
indeferimento ou deferimento das medidas executivas atípicas, previstas no art. 139,
IV do CPC, nos casos de obrigações pecuniárias. A explicação será dividida em duas
partes: a primeira será voltada para as decisões que indeferiram as medidas
executivas atípicas e a segunda será voltada para as decisões que deferiram essas
medidas atípicas. Ao final, será apontado de que forma a aplicação das medidas
executivas atípicas fere, ou não, o princípio da dignidade da pessoa humana.
No âmbito jurisprudencial, há medidas que extrapolam os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, assim como foi decidido pela 4ª turma do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao
artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte
Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de
satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar,
ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não
sendo admitida a utilização do instituto como penalidade
processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de
origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente
na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
extrapola
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, além de não representar certeza de
efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a
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aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 1.3. O reexame dos critérios
fáticos é inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula
nº 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp
1.848.353; Proc. 2019/0339259-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi; Julg. 30/03/2020; DJE 02/04/2020)
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Segundo o Tribunal Superior, a medida pleiteada pela parte exequente em
relação ao caso concreto foi indeferida, em virtude de não estar de acordo com os
critérios estabelecidos em relação ao art. 139, IV do CPC (Código de Processo Civil;
BRASIL, 2015). Esse artigo deve ser utilizado de forma a não extrapolar os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e, deve observar o princípio da menor
onerosidade, para não tornar o instituto uma penalidade processual para o devedor.
Além disso, é notável que o princípio da dignidade da pessoa humana foi um fator
importante para a decisão do tribunal, visto que tal decisão estava de acordo com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade e, também, de acordo
com a norma contida no art. 8 do CPC (Código de Processo Civil; BRASIL, 2015).
A ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo citada a seguir, demonstra com
mais clareza como a proporcionalidade e a razoabilidade estão diretamente ligadas
ao princípio da dignidade da pessoa humana nas decisões:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
EMPREITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES
DE CRÉDITO DO EXECUTADO. ART. 139, IV, DO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL. Insurgência contra a respeitável decisão que
indeferiu medidas atípicas em desfavor do executado
(agravado). As medidas pretendidas pela exeqüente
(agravante) para compelir o agravado ao pagamento da dívida
(suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de
cartões de crédito), são desproporcionais e abusivas para a
satisfação do crédito exequendo, pois ofendem os direitos
fundamentais de locomoção e da dignidade da pessoa
humana, além de serem inócuas à efetividade da execução,
uma vez que não há comprovação de mudança da situação
patrimonial do executado. Medidas atípicas que não guardam
nexo causal com o objeto da execução. Exegese dos artigos 8º
e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes deste
E. TJSP. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
não provido. (TJSP; AI 2227776-59.2020.8.26.0000; Ac.
14005221; Bauru; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado;
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Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 28/09/2020; DJESP
02/10/2020; Pág. 2629)
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A decisão do tribunal ocorreu de acordo com o juiz a quo, o qual indeferiu as
medidas executivas de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de
cartões de crédito. Pois, ao aplicar ao caso concreto, tais medidas se tornariam
desproporcionais e abusivas, uma vez que ofenderiam direitos fundamentais e o
princípio da dignidade da pessoa humana.
Percebe-se que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade estão
intimamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois tais medidas
quando não razoáveis ou proporcionais ao caso concreto ofendem o princípio da
dignidade da pessoa humana.
O Tribunal Regional Federal da 4ª região apresenta outro entendimento em
relação ao negar as medidas atípicas:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. As medidas coercitivas atípicas
autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC, têm caráter subsidiário e
devem ser estar afeiçoadas aos demais preceitos da ordem
constitucional, atendendo, em qualquer hipótese, os requisitos
de necessidade, adequação e proporcionalidade, pressupondo
a existência ao menos de indícios de que o devedor possua
patrimônio expropriável, sendo certo que o mero exaurimento
das tentativas de cobrança da dívida não é bastante, por si só,
para autorizar a aplicação destas. Precedentes do STJ e desta
Corte. Ausentes elementos concretos a subsidiar a alegação de
existência de patrimônio ou a suspeita de má-fé, de ocultação
de bens ou de fraude por parte do Executado, não se mostra
razoável a aplicação da medida de bloqueio dos cartões de
crédito, não se justificando a relativização da regra do art. 798
e 805 do CPC. (TRF 4ª R.; AG 5005261-08.2020.4.04.0000;
Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg.
22/09/2020; Publ. PJe 24/09/2020)
O exímio tribunal baseou-se no entendimento que para deferir as medidas
atípicas era necessário que o caso concreto estivesse um mínimo indício da existência
de patrimônio expropriável, de acordo com os preceitos da ordem constitucional que
estão previstos no art. 8 do CPC e somente a mera alegação que todos os meios
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típicos de execução do patrimônio não basta para autorizar a aplicação destas.
Percebe-se novamente que o princípio da dignidade da pessoa humana mesmo não
estando explicito na ementa aparece por meio dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Após a análise das ementas citadas anteriormente, é necessário realizar uma
análise das ementas que deferiram as medidas executivas atípicas e, também
demonstrar qual foi o embasamento jurídico para esta decisão.
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A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que no caso concreto era
possível a aplicação de tais medidas:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ALUGUÉIS). MEDIDAS EXECUTIVAS
ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
PATRIMÔNIO PENHORÁVEL NAS VÁRIAS DILIGÊNCIAS
REALIZADAS. PRETENSÃO MANIFESTADA PELA DEVEDORA DE
FIXAR RESIDÊNCIA FORA DO PAÍS. RISCO DE TORNAR
INALCANÇÁVEL O SEU PATRIMÔNIO. RAZOABILIDADE NO
CASO CONCRETO DA SUSPENSÃO DA CNH E DA APREENSÃO
DO PASSAPORTE DA DEVEDORA. 1.Controvérsia em torno
da legalidade da decisão que determinou a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do
passaporte da paciente no curso do processo de execução por
título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial
celebrado entre pessoas físicas. 2. "A adoção de meios
executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a
existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo
subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação
adequada às especificidades da hipótese concreta, com
observância do contraditório substancial e do postulado
da proporcionalidade. " (RESP 1782418/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe 26/04/2019) 3. Possível extrair da pretensão de residência
fora do país uma forma de blindagem do patrimônio do
devedor, não deixando, pelo verificado no curso da execução,
bens suficientes no Brasil para saldar as obrigações contraídas,
pretendendo-se incrementá-lo fora do país, o que dificultaria,
sobremaneira, o seu alcance pelo Estado-jurisdição brasileiro.
4. Razoabilidade das medidas coercitivas adotadas, limitadas
temporalmente pela Corte de origem até a indicação de bens
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à penhora ou a realização do ato constritivo, não se
configurando, pois, ilegalidade a ser reparada na via do habeas
corpus. 5. HABEAS CORPUS DENEGADO.(STJ; HC 597.069; Proc.
2020/0172543-2; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino; Julg. 22/09/2020; DJE 25/09/2020)
Após a leitura da jurisprudência do STJ, percebe-se que a decisão do tribunal
de deferir as medidas executivas atípicas, foi baseada em indícios constatados no
caso concreto: indícios de patrimônio expropriável, onde a executada tinha a
pretensão de fixar residência fora do país e assim levar todo o seu patrimônio com
ela, como uma forma de dificultar a execução. Assim, podemos notar conforme a
pesquisa das jurisprudências, que esses indícios são padrões entre os tribunais.
Nesse caso, é possível verificar que as medidas aplicadas, como: a suspensão
da CNH e a apreensão do passaporte, são as mesmas pretendidas nas jurisprudências
anteriores. Entretanto, nos casos citados anteriormente, essas medidas não foram
deferidas, visto que a aplicação delas estaria em desacordo com os princípios
constitucionais e processuais.
Diante disso, observamos que as medidas atípicas, nessa situação, foram
utilizadas para forçar o devedor a cumprir sua obrigação, pois houve a verificação de
que este estava buscando meios para burlar a obrigação de quitar sua dívida. Dessa
forma, os limites da razoabilidade e proporcionalidade, os quais estão intimamente
ligados com o princípio da dignidade da pessoa humana, foram respeitados, pois a
aplicação das medidas não foi utilizada como uma forma de punir a pessoa do
devedor.
Novamente o Superior Tribunal de Justiça decidiu novamente pela aplicação
das medidas atípicas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS
ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL
E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/15. INOVAÇÃO
DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV,
DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE.
DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9º DO CPC/15.
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/15.
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COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. 1. Cuida-se de habeas corpus
por meio do qual se impugna ato supostamente coator
praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que
suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o
direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de
garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de
dívida executada nos autos de cumprimento de sentença. [...] 4.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura
dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de
locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois,
enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. 5. A
medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da
execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma
potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de
ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que
vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O
processo civil moderno é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado
um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de
entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do
cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O
CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da
instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem,
em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com
a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio
dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4º,
5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela executiva. [...] 10.
Uma das materializações expressas do dever de cooperação
está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do
executado que alegue violação ao princípio da menor
onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e
mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz
também tem atribuições ativas para a concretização da
razoável duração do processo, a entrega do direito executado
àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo
e a garantia do devido processo legal para exequente e o
executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de
interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio
da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas
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coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma
voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito
que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica
das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas
executivas indiretas, com sanções civis de natureza material,
essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade
da execução por configurarem punições ao não pagamento da
dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de
interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao
juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade
de contraditório prévio ao executado, justificando, na
sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de
acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. [...] 16. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ; RHC 99.606; Proc. 2018/0150671-9; SP; Terceira Turma;
Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 13/11/2018; DJE 20/11/2018;
Pág. 941)
O propósito do habeas corpus era verificar três circunstancias: se o habeas
corpus era a via correta para questionar as medidas executivas aplicadas pelo juízo
de primeiro grau, se é possível ao juiz adotar as medidas atípicas e em quais
circunstancias e por último e se corre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos
a serem corrigidos pelo habeas corpus.
O Tribunal decidiu que a suspensão da carteira de habilitação não configura
dano ou risco potencial a liberdade de locomoção. Em relação a condicionar a saída
do país entendeu que poderia trazer potencial dano ao direito do executado,
entretanto utilizou dos princípios da boa-fé e cooperação pois agir segundo esses
princípios respeitaria a dignidade entre os sujeitos do processo e não seriam
utilizados para lesão ou ofensa da dignidade da pessoa humana.
O Tribunal Regional Federal da 4ª região decidiu por conceder as medidas
executivas atípicas:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
MEDIDAS
ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO.
DEFERIMENTO.
PRECEDENTES
STJ.
APREENSÃO
DE
PASSAPORTE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR.
INDEFERIMENTO. 1. A previsão contida no inciso IV do artigo
139 do Código de Processo Civil possibilita ao Juízo a adoção
de medidas atípicas como forma de compelir o devedor ao
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cumprimento da obrigação objeto da demanda executiva. Tais
medidas, no entanto, possuem caráter subsidiário e devem ser
sempre objeto de ponderação com os demais preceitos da
ordem constitucional, atendendo em qualquer hipótese os
requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade. 2.
Comprovado o esgotamento das medidas judiciais
convencionais sem atingir o resultado pretendido, ou seja, a
satisfação do crédito do exequente e tendo sido oportunizado
o contraditório ao executado/agravado, encontram-se
presentes os requisitos para o deferimento das medidas
atípicas de bloqueio de cartão de crédito e suspensão de CNH.
3. Indeferido o requerimento de apreensão do passaprte,
porquanto afetaria, ainda que potencialmente, o direito de ir e
vir, garantido constitucionalmente. (TRF 4ª R.; AG 501577265.2020.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio
Favreto; Julg. 22/09/2020; Publ. PJe 24/09/2020)
O tribunal após análise do caso concreto decidiu que era cabível a aplicação
das medidas atípicas, uma vez que cumpriu os requisitos estabelecidos pelo tribunal,
como: esgotamento das medidas típicas de satisfação do crédito do exequente e
oportunizado ao executado o direito ao contraditório. Foi aplicado ao caso apenas
duas medidas pretendidas, como: cancelamento dos cartões de crédito e suspensão
de CNH. A medida de apreensão de passaporte foi indeferida em tal caso por
entender que o direito de ir e vir garantido constitucionalmente pelo art. 5, XV da CF
poderia ser violado.
Ao julgar improcedente o pedido de apreensão de passaporte do executado,
o exímio julgador entendeu que estaria sendo desproporcional e em desacordo com
o razoável a decisão que julgaria procedente tal pedido, destarte o art. 8 do CPC,
entende que ao aplicar o ordenamento jurídico o julgador deve sempre aplicar
promovendo a dignidade da pessoa humana como um valor fonte do direito
constitucional.
5. CONCLUSÃO
Como visto anteriormente, a publicação do artigo 139, inciso IV, do CPC, gerou
diversos questionamentos e entendimentos sobre o seu conteúdo e alcance. Dessa
forma, o presente estudo buscou analisar e refletir como a jurisprudência tem
enfrentando esse problema sob a ótica da dignidade da pessoa humana.
O estudo desenvolvido ao longo do trabalho, foi divido em três partes.
Inicialmente foi feito um amplo estudo a respeito das medidas executivas atípicas,
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mostrando que originaram-se no CPC/73, até chegar ao CPC/15, com a criação do
art. 139, IV, que tem por intuito possibilitar ao magistrado um leque maior de
possibilidades para efetivar o direito reconhecido. Assim, após a análise das medidas
executivas atípicas, constatou-se que a falta de um rol específico, levou a diversas
possibilidades, gerando transtornos, dúvidas, questionamentos e até possíveis
violações de direitos fundamentais.
Após o estudo, observou-se que, o princípio da dignidade da pessoa humana
sofreu diversas modificações ao longo do tempo, desde as sociedades antigas até as
atuais. Além disso, constatou-se que não há um conceito universal desse princípio,
podendo gerar diferentes interpretações e aplicações do princípio da dignidade da
pessoa humana dentro das diversas sociedades existentes.
Logo em seguida, foi realizado um estudo a respeito do
neocontistucionalismo, o qual teve início com a publicação da CF/88, representando
um rompimento com o direito constitucional clássico e passando para uma nova era
constitucional. Dessa forma, observou-se que, o neoconstitucionalismo gerou
mudanças, pois a constituição ganhou força normativa e trouxe bases e princípios
para todos os ramos do direito. Assim, nota-se que, desde então os princípios
também ganharam força normativa.
O Código de Processo Civil atual trouxe a era do neoprocessualismo, que
sofreu grande influência do neoconstitucionalismo. Após o estudo, observou-se que,
o neoprocessualismo representou uma maior incidência das normas constitucionais
no processo civil, demonstrado pelo art. 1º do CPC. A partir disso, ficou claro que os
princípios fundamentais são essenciais para as decisões serem proferidas.
Após todo o conhecimento obtido durante o estudo da origem do instituto
da atipicidade, do art. 139, IV do CPC e da dignidade da pessoa humana, foi possível
dar início a análise das jurisprudências que continham a matéria a respeito das
medidas executivas atípicas. A partir da análise das jurisprudências citadas no
trabalho, nota-se que, os diferentes tribunais utilizam os mesmos requisitos para
auxiliar em suas decisões: observam se o executado está buscando meios para
blindar o seu patrimônio e evitar a execução, se está indo em desacordo o princípio
da boa-fé, previsto no art. 5º do CPC, se ele viola os princípios fundamentais e se de
alguma forma a aplicação da medida possa levar ao exaurimento da execução.
Á vista disso, após o estudo das jurisprudências, verificou-se que o uso das
medidas executivas atípicas foi deferido nos casos em que os tribunais entenderam
que a aplicação do instituto da atipicidade no caso concreto era cabível, visto que,
havia sinais claros de que o executado tentava burlar a execução, como fora
demonstrado pelas jurisprudências analisadas no trabalho. Assim, é importante

276

www.conteudojuridico.com.br

considerar que as medidas atípicas devem ser utilizadas com o objetivo de buscar o
cumprimento da execução, ou seja, seu uso não é uma forma de punir ou violar as
normas fundamentais da pessoa do devedor.
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Além disso, notou-se que ao indeferir um pedido de medidas executivas
atípicas, os tribunais entendem que a sua aplicação ao caso concreto é meramente
uma forma de punir a pessoa do devedor, sem nenhuma prova que tal aplicação terá
alguma efetividade, como é evidente nas jurisprudências do TJSP, TRF-4ª e STJ. Dessa
forma, percebe-se através das jurisprudências estudadas, que os julgadores buscam
sempre evitar que aplicação das medidas atípicas seja uma forma de punir o devedor
e, também, buscam garantir que estejam de acordo com os princípios fundamentais,
seguindo o art. 1º da Lei 13.105 de março de 2015 (Código de Processo Civil;
BRASIL,2015), o qual dispõe que será ordenado, disciplinado e interpretado com os
valores e norma fundamentais e, o art. 8º da Lei 13.105 de março de 2015 (Código
de Processo Civil; BRASIL,2015), o qual aborda que todo juiz deverá promover e
resguarda a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade,
razoabilidade e legalidade. Assim, caso o juiz não atenda aos requisitos de aplicação
das medidas atípicas e não siga o que está disposto nos artigos 1º e 8º do CPC, ferirá
o princípio da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO: O presente artigo versa sobre a análise constitucional referente ao
tabelamento dos danos extrapatrimoniais no Direito do Trabalho. Além disso, será
abordada a dificuldade do magistrado em quantificar o dano moral nas relações
trabalhistas advindos da Lei nº 13.467/2017 consoante a interpretação da
Constituição Federal em contraponto também com o Código Civil Brasileiro. Tal
interpretação versa sobre os critérios basilares para caracterização e valoração do
respectivo dano, com o fulcro de reparar e compensar a perda do direito sofrida no
tempo. Em que pese a existência de controvérsias, trata-se de estudo de análises com
possíveis questionamentos das demandas judiciais na busca da tutela jurisdicional,
vez que tais dispositivos violam princípios constitucionais. Este artigo tem como
objetivo principal sobrepor os princípios da Carta Magna sobre Consolidação das
Leis Trabalhistas, com o fulcro de parametrizar o tabelamento adotado nos Tribunais
nas decisões trabalhistas.
Palavras-chave: Arbitramento. Dano moral. Indenização. Relações trabalhistas.
Tabelamento.
ABSTRACT: This article deals with a constitutional analysis regarding the diagnosis
of off-balance-sheet damages in Labor Law. In addition, the problem of
quantification or moral damage in labor relations will be addressed, demonstrating
the interpretation of the Consolidation of Labor Laws in contrast to the Civil Code.
This interpretation deals with the basic requirements for the characterization and
valuation of damages, with the focus of repair and compensation for loss of rights
suffered over time. In case of controversies, it is a study of analyzes with possible
questioning of judicial demands in the search for judicial protection. This article has
as main objective the principles of the Constitution on other laws, such as the
parameterization or marking parameter adopted in the Courts in labor decisions.
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1.INTRODUÇÃO
A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT surgiu através do Decreto Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. O
surgimento dessa legislação cuidou-se de reunir de forma central os textos de lei de
cunho trabalhista existentes no Brasil, naquela época. O seu principal objetivo foi
regulamentar as relações de trabalho, tanto individuais quanto coletivas, visto que o
país passava por diversas transições na economia.
Enquanto o Brasil passava por uma crise na economia com elevado índice de
desemprego, surge a alteração mais significativa na CLT, a Lei nº 13.467/2017,
conhecida como Reforma Trabalhista. Apesar de tantas mudanças, a legislação ainda
traz questionamentos sobre as garantidas estabelecidas.
Assim sendo, o presente estudo, busca compreender essa marcante alteração
na legislação trabalhista no que tange a reparação e aplicação da responsabilidade
civil decorrentes das relações laborais. Além disso, sob o viés constitucional, verifica
a instrumentalização do artigo 223-A a 223-G da CLT.
Tal análise se dará em contraponto com os princípios constitucionais, sob o
enfoque do tabelamento e da supressão de bens juridicamente tutelados,
incalculáveis em diversas situações.
Nessa toada, até que ponto há a imparcialidade e coerência do magistrado
em estabelecer o quantum indenizatório ao sujeito que teve seu bem lesado,
podendo ser a imagem, a honra, a autoestima, ou até a vida? Até que ponto é
possível mensurar a intensidade do sofrimento ou humilhação do sujeito no
ambiente de trabalho ou mensurar a eventual possibilidade de superação físicopsíquica, como nos casos de acidente de trabalho?
Com o novo dispositivo advindo da Reforma Trabalhista, a fixação de um valor
para a indenização do dano extrapatrimonial constitui temática muito controversa
tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência. Por isso, mostra-se necessário
um estudo para evidenciar os contrapontos, e estabelecer de forma justa e mais
próxima do texto constitucional, o valor do dano moral.
Assim, tal estudo visa o debate da satisfação da pretensão do bem lesado e a
reparação do dano sofrido, principalmente no viés da parte reclamante, ou
trabalhadora.
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Para traçar esse objetivo, será utilizada uma revisão bibliográfica dos textos de
lei e a interpretação veiculada a Constituição enquanto dirigente e norma
fundamental. Além disso, serão discorridas as teorias de juristas como Barroso,
Canotilho, Kelsen, Bastos, entre outros.
Ao final, restará identificado a violação aos princípios constitucionais, em
decorrência da supressão dos direitos e dos bens juridicamente tutelados.
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2.PANORAMA HISTÓRICO-SOCIAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: DO
ESTABELECIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA PRINCIPIOLÓGICA
Como visto alhures, figuram, na sociedade brasileira atual, múltiplos
desmembramentos decorrentes das modificações da Constituição Federal de 1988 e
das normas infraconstitucionais. Conforme leciona Bastos (2000), se antes a
sociedade vivia em completa desordem com o poder concentrado apenas nas mãos
dos governantes, com o advento da constituição, os cidadãos puderam se ver
exercendo o controle nos regimes políticos, dirimindo a arbitrariedade e
autoritarismo.
Contudo, em que pese à importância dessas alterações no cenário brasileiro,
o presente artigo concentra sua discussão, sobretudo, em face do revestimento
principiológico disposto na carta magna, o qual provoca uma nova estruturação da
sociedade, das leis e da realidade sob a luz de um sistema organizado e pautado na
égide da democracia.
Nesta senda Antônio Fernandes Pires (2016) afirma que a Constituição Federal
de 1988, é resultado de uma grande movimentação social redigida durante o
processo de redemocratização do Brasil, pós Ditatura Militar, pautou-se nos direitos
dos cidadãos e das minorias existentes no país, trazendo princípios basilares para
nortear a legislação e a forma de organização social.
O Direito Constitucional – enquanto ramo do Direito que se inclina sobre a
organização estatal e os desdobramentos oriundos das relações sociais e políticas –
é constituído por um arcabouço principiológico, o qual conduz o ordenamento
jurídico pátrio como um todo.
Destarte, conforme ensina Nunes (2002) os princípios constitucionais surgiram
para dar seguimento aos valores ético-morais como meio de resguardar os direitos
elencados e positivados em outras normas.
Importa enfatizar, que, hoje, tais princípios protagonizam o sistema normativo,
carregando um caráter de relevância que estabelece as bases da exegese jurídica.
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É esta a posição de Barroso (2009), o qual leciona sobre a relevância do tema
e seus desdobramentos:
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A teoria dos princípios não importa no abandono das regras ou
do direito legislado. Para que possa satisfazer adequadamente à
demanda por segurança e por justiça, o ordenamento jurídico
deverá ter suas normas distribuídas, de forma equilibrada, entre
princípios e regras. (BARROSO, 2009, p. 33).
Com a supremacia constitucional, as convicções ficaram cada vez mais fortes,
de forma que toda e qualquer lei, no plano formal e material, lhe devem obediência.
Em outras palavras, o modo interpretativo das outras leis devem se basear na
Constituição, principalmente devido ao exercício do controle de constitucionalidade.
Não obstante, cada princípio possui um caráter de essencialidade, que no fim, se
tornam uma congregação completa e complexa, como elucida Nunes (2002).
Para fomentar a discussão proposta neste artigo, dessa forma, dar-se-á
enfoque para os princípios da dignidade da pessoa humana, e, o princípio da
proteção ao trabalhador e prevalência da norma mais favorável.
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), apesar dos pontos positivos,
mostra-se despreparada e longínqua da ideia inicial da legislação trabalhista de
quando foi promulgada, a qual vislumbrava uma proteção ao empregado, parte
hipossuficiente na relação contratual.
Logo, é fundamental a análise deste instrumento para certificar a existência
dos princípios constitucionais com os aspectos trabalhistas, pois é através da
pesquisa que é possível verificar a possibilidade da arguição sobre a
inconstitucionalidade de trechos da norma.
3.BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA LEI Nº 13.467/2017
No Brasil, as regulamentações trabalhistas sempre estiveram introduzidas no
texto constitucional com os respectivos marcos históricos. Nessa toada, Nascimento
A. e Nascimento S. (2014, p. 59) lecionam que “não é possível recusar o marco que
representa no desenvolvimento do nosso direito do trabalho, como decorrência do
processo político favorável à democratização do País”.
Por isso, a Lei nº 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, também
fora instituída com o fito de fomentar a economia do país e diminuir a crise que
assolava o Brasil, no início de 2014. Desde os anos de 1973 a legislação trabalhista

284

www.conteudojuridico.com.br

passou por diversas mudanças, e, passará por muitas outras com as eventuais
alterações dos moldes sociais e laborais.133
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Para que a reforma tivesse a aplicabilidade imediata, o governo garantiu que
todos os pontos em desencontro pudessem ser alterados, posteriormente, por meio
de Medida Provisória. Dessa forma, em 14 de novembro de 2017 a MP nº 808 foi
publicada e modificou diversos temas, como: a reparação dos bens imateriais lesados
- etnia, nacionalidade e idade -, a correção da expressão “pessoa física” para “pessoa
natural” e, a limitação do cálculo dos danos causados ao empregado devendo ter
como limite o benefício do Regime Geral da Previdência Social.
Contudo, a Medida Provisória nº 808 perdeu sua eficácia no dia 23 de abril de
2018, uma vez que o Congresso Nacional não converteu o ato em lei.
3 1 Controvérsias sobre artigos da Reforma Trabalhista
A Reforma Trabalhista, trouxe para legislação um título próprio para introduzir
o instituto dos danos morais. Tal estratégia trouxe consigo a tarifação e a
monetização dos danos sofridos pelo empregador, e, principalmente pelo
empregado.
Com o surgimento da nova legislação trabalhista, diversos setores do Brasil
contestaram os dispositivos de Lei, muitas através das Ações Direta de
Inconstitucionalidade, como a ADIn 5870, pela Associação dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra); a ADIn 6082, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria - CNTI; e, a ADIn 6069, pelo Conselho Federal da OAB.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil informa que tal
ajuizamento busca auferir a inconstitucionalidade, evidenciando a incompatibilidade
formal ou material entre a norma – Constituição -, e a legislação infraconstitucional
referente, principalmente, no que tange a imposição do teto para o arbitramento ou
fixação da indenização por dano extrapatrimonial.
Verifica-se que a aplicação do tabelamento auxilia o judiciário a padronizar
decisões. Contudo, resta claro que os princípios constitucionais não foram
devidamente observados, principalmente ao elaborar o art. 223 da CLT – objeto de
estudo desse artigo.

133Conforme histórico levantado pela Fundação Instituto de Administração – Business School, a origem
formal da Reforma se deu no Projeto de Lei nº 6.787, e, compunha grande complexidade e grandes
polêmicas. No entanto, sua tramitação no Congresso foi rápida, e a Lei nº 13.467 vigorou sete meses
após sua apresentação na Câmara, em 11 de novembro de 2017. (REFORMA..., 2018, p. 1).
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4 O DANO MORAL OU EXTRAPATRIMONIAL (ART. 223 DA CLT)
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Entre as matérias que a nova Lei trouxe, encontra-se o conteúdo do dano
extrapatrimonial no âmbito das relações trabalhistas. Além disso, a tarifação da
indenização do dano moral, os critérios e limites impostos para tabelamento de cada
caso concreto.
Conforme estudos de Carleti (1986), sobre a introdução desse verbete na
história brasileira, os primeiros sinais do instituto do dano moral surgiram
aproximadamente em 1700 anos antes de Cristo. Criado pelo Rei Hamurabi com a
finalidade de organizar e controlar sua sociedade, este Rei regulamentou direitos e
deveres para seus babilônicos dos quais eram transmitidos verbalmente, sem
quaisquer registros.
Desse legado, vislumbra-se o surgimento do dano moral, onde a vítima teria
instituído em Lei uma forma de punir o agressor com equivalência ao dano que este
lhe trouxe, conhecida como Lei de Talião. Para ilustrar, temos como exemplo, o
parágrafo 127 do código de Hamurabi: “se alguém ‘apontar o dedo’ (enganar) a irmã
de um deus ou a esposa de outro alguém e não puder provar o que disse, esta pessoa
deve ser levada frente aos juízes e sua sobrancelha deverá ser marcada.” (CÓDIGO...,
1995, p. 1).

Já na índia antiga, as Leis de Manu apontavam a evolução do dano moral e lá
alteraram a forma de sanção para o agressor, ou seja, o que antes era tratado através
de violência física, nas Leis de Manu já foi inserida a compensação pecuniária, pois o
Código de Manu se dividiu em religião, moral e leis civis. Os hindus consideram Manu
como o mais antigo legislador do mundo, mesmo não sendo certa a data de
promulgação de seu Código, alguns estudiosos calculam que seja aproximadamente
entre os anos 1300 e 800 a.C. (ARAÚJO; PINTO, 2017).
No Brasil, o instituto do dano moral foi recepcionado, após controvérsias das
correntes majoritárias e jurisprudenciais, pela Carta Magna em 1988. O art. 5º, incisos
V e X, estabelece, in verbis:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação; (BRASIL,
1988).
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Em 2002, o Código Civil estabelece em seu art. 186, o direito de ajuizar ação
de reparação por danos morais contra todo “aquele que por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).
Compreende-se que a natureza da indenização decorrente do dano moral foi
se adequando as realidades sociais e se configurou como uma punição educativa ao
agressor, de forma a inibir a recorrência de atos iguais ou semelhantes.
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Como lembra Moraes (2003) o dano moral pode ser entendido como lesão à
dignidade humana, sobretudo pelas consequências que pode gerar, considerando o
art. 5º da Carta Magna, o qual dispõe sobre todo dano causado à imagem, dignidade,
intimidade e à vida privada.
Sendo assim, a doutrina e a jurisprudência trataram de ampliar o conceito de
dano moral ou extrapatrimonial, atrelando-o também como uma violação à imagem,
à estética, e à honra do indivíduo.
Nota-se que o instituto do dano extrapatrimonial necessitou ser readequado
com o passar dos anos. As regras voltadas para a esfera trabalhista logrou êxito com
o advento da Reforma Trabalhista, principalmente no que tange a criação do art. 223G.
Tal artigo trata sobre a reparação de danos extrapatrimoniais em face da
relação de trabalho, quando houver violação, por ação ou omissão, que ofenda a
esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares
exclusivas do direito à reparação.
5 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ART. 223 DA CLT NAS RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS
O novo título II-A da CLT que trata sobre o dano extrapatrimonial aponta
critérios que devem estar presentes no momento da quantificação e análise da
reparação do ofendido, como: extensão do fato socialmente, intensidade do ato,
antecedentes do agente e sua capacidade econômica e a razoabilidade.
Com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, e conforme art. 223-F da CLT,
a cumulação de indenizações decorrentes de danos imateriais não foi mais permitida
quando se tratar de um mesmo ato lesivo, podendo, portanto, ser fixado quantum
somente quando houver lesão distinta, ou seja, extrapatrimonial ou patrimonial.
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Entretanto, vale salientar que nenhuma norma é capaz de prever todas as
hipóteses de desenvolvimento social, tendo em vista a constante mudança da
sociedade em diversos aspectos.
Por isso, não é razoável que seja engessado parâmetros limitadores, como os
descritos no rol do art. 223.
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Senão, vejamos:
Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os
dispositivos deste Título.
Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou
omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa
física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito
à reparação.
Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de
ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a
integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes
à pessoa física.

Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial
e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados
inerentes à pessoa jurídica.
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos
os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico
tutelado, na proporção da ação ou da omissão.
Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser
pedida cumulativamente com a indenização por danos
materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.
§ 1º Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a
decisão, discriminará os valores das indenizações a título de
danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza
extrapatrimonial.
§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos
os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na
avaliação dos danos extrapatrimoniais.

288

www.conteudojuridico.com.br

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
I - a natureza do bem jurídico tutelado;
II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III - a possibilidade de superação física ou psicológica;
IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;
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V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;
VII - o grau de dolo ou culpa;
VIII - a ocorrência de retratação espontânea;
IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
X - o perdão, tácito ou expresso;
XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;

XII - o grau de publicidade da ofensa.
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização
a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes
parâmetros, vedada a acumulação:
I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário
contratual do ofendido;
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário
contratual do ofendido;
III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário
contratual do ofendido;
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o
último salário contratual do ofendido.
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização
a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes
parâmetros, vedada a acumulação:
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I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário
contratual do ofendido;
I - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário
contratual do ofendido;
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III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário
contratual do ofendido;
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o
último salário contratual do ofendido. (BRASIL, 1943, grifo
nosso).
Evidente é que o parágrafo 1º do art. 223-G da CLT vedou a junção de
reparação decorrente de danos extrapatrimoniais diverso com danos patrimoniais,
tornando o texto da lei contraditório com as regras da reparação civil que repara
todo dano causado por outrem que age de forma ilícita.
Nesse sentido, o tributarista Paulo de Barros Carvalho (2011), alerta sobre à
interpretação, tão, somente literal, in verbis:
Daí a atenção de cortar o problema, ofertando soluções
simplistas e descomprometidas, como ocorre, por exemplo,
com a canhestra “interpretação literal” das formulações
normativas, que leva consigo a doce ilusão de que as regras do
direito podem ser isoladas do sistema e, analisadas na sua
compostura frásica, desde logo “compreendidas”. Advém daí
que, muitas vezes, um único artigo não seja suficiente para a
compreensão da norma, em sua integridade existencial. Vê-se
o leitor, então, na contingência de consultar outros preceitos
do mesmo diploma e, até, a sair dele, fazendo incursões pelo
sistema. (CARVALHO, 2011, p. 72).
Dessa forma, diante de tanta polêmica com a inserção do título na CLT,
compreende-se que não pode o legislador ordinário fixar medidas que vão contra o
ordenamento jurídico como sistema, criando proibições e incoerências, deslocando
consigo fronteiras que impedem de analisar, na prática, a medida que o dano causou
ao sujeito.
Além disso, a parametrização da reparação tem sido objeto de críticas desde
a criação do referido dispositivo, realçando injustiças, pois além de colocar valor ou
preço para a vida ou ofensa sofrida por alguém, trata casos semelhantes com
medidas desiguais.
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Os artigos 51 e 52 da Lei nº 5.250/1967, mais conhecida como Lei de Imprensa,
que trata expressamente sobre a responsabilidade civil do profissional do jornalismo
que age com dolo ou culpa ao manifestar seu pensamento ou transmitir informação,
trazem expressamente uma forma similar de tabelamento para o dano causado à
vítima desse profissional.
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Art. 51. A responsabilidade civil do jornalista profissional que
concorre para o dano por negligência, imperícia ou
imprudência, é limitada, em cada escrito, transmissão ou
notícia:
I - a 2 salários-mínimos da região, no caso de publicação ou
transmissão de notícia falsa, ou divulgação de fato verdadeiro
truncado ou deturpado (art. 16, ns. II e IV).
II - a cinco salários-mínimos da região, nos casos de publicação
ou transmissão que ofenda a dignidade ou decôro de alguém;
III - a 10 salários-mínimos da região, nos casos de imputação
de fato ofensivo à reputação de alguém;
IV - a 20 salários-mínimos da região, nos casos de falsa
imputação de crime a alguém, ou de imputação de crime
verdadeiro, nos casos em que a lei não admite a exceção da
verdade (art. 49, § 1º).
Parágrafo único. Consideram-se jornalistas profissionais, para
os efeitos dêste artigo:
a) os jornalistas que mantêm relações de emprêgo com a
emprêsa que explora o meio de informação ou divulgação ou
que produz programas de radiodifusão;
b) os que, embora sem relação de emprêgo, produzem
regularmente artigos ou programas publicados ou
transmitidos;
c) o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico,
a editor ou produtor de programa e o diretor referido na letra
b, nº III, do artigo 9º, do permissionário ou concessionário de
serviço de radiodifusão; e o gerente e o diretor da agência
noticiosa.

291

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Art . 52. A responsabilidade civil da emprêsa que explora o meio
de informação ou divulgação é limitada a dez vêzes as
importâncias referidas no artigo anterior, se resulta de ato
culposo de algumas das pessoas referidas no art. 50. (BRASIL,
1967).
A 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região acolheu o
argumento recursal do Reclamante que apontou a inconstitucionalidade do art. 223G caput e parágrafos, da CLT, com fundamento de que o tabelamento ofende os
princípios constitucionais, como isonomia e dignidade da pessoa humana, vejamos:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
223-G, CAPUT E §§ 1ª a 3º, DA CLT, ACRESCENTADO PELA LEI
Nº 13.467/17. TABELAMENTO. ARTS. 1º, INCISO III, E 5º, CAPUT
E INCISOS V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITOS
FUNDAMENTAIS À REPARAÇÃO INTEGRAL E À ISONOMIA. São
inconstitucionais os §§ 1º a 3º do art. 223-G da CLT, com
redação dada pela Lei nº 13.467/17, pois instituíram o
tabelamento das indenizações por danos morais com valores
máximos a partir do salário recebido pela vítima, o que
constitui violação do princípio basilar da dignidade da pessoa
humana e aos direitos fundamentais à reparação integral dos
danos extrapatrimoniais e à isonomia, previstos nos arts. 1º, III,
e 5º, caput e incisos V e X, da Constituição da República.
(BRASIL, 2020).
A Súmula nº 281 do Superior Tribunal de Justiça adverte que a indenização
por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Portanto,
quando o art. 223-G elenca faixas de indenização assimilando-as ao grau de ofensa
e renda da vítima, há vício incontornável.
Kelsen (2003) defendia que o fundamento de validade de uma norma
existente no nosso ordenamento jurídico seria feito em conformidade com a norma
fundamental. Analisando tais trechos, constata-se que o artigo trabalhista não
apresenta essa conformidade, por isso, pode-se alegar a inconstitucionalidade sobre
tais dispositivos.
Um aspecto a ser questionado, é o que consta no art. 223-G, inciso XI, que
viola o princípio constitucional da isonomia, posto que a indenização decorrente de
um mesmo dano moral, por exemplo - perda de uma das pernas de um servente e a
perda de uma das pernas de um diretor coorporativo da empresa - teria valor
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diferente em razão do salário de cada ofendido, a situação social e econômica das
partes envolvidas.
Outro exemplo dessa divergência se dá quando um amigo vai almoçar em um
shopping junto com um dos funcionários do estabelecimento, nessa situação ocorre
um acidente com um painel elétrico que machuca ambos. Com a nova legislação um
será resguardado pela lei do código civil e o outro pela lei trabalhista, e, dessa forma,
os danos morais do funcionário do shopping será com base no tabelamento imposto
pelo artigo 223-G.
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Assim, de acordo com tudo que foi exposto, identifica-se que a norma legal
viola os princípios da isonomia e ao da não discriminação, sem calcular os reflexos
da proporcionalidade e das diretrizes do art. 944 do Código Civil: “a indenização
mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a
indenização.” (BRASIL, 2002).
Ademais, em outro viés, o também pode atingir a família do trabalhador
ofendido nas relações de trabalho, como em casos de assédio moral e sexual,
acidente e doença do trabalho. Todavia, o art. 223-B limita a legitimidade dos
agentes quanto à postulação para indenização de eventual dano.

Em comparação, compulsando o Código Civil, o art. 12 dispõe que a
legitimidade para essa categoria de postulação se estende a qualquer parente em
linha reta, ou colateral até o quarto grau, por isso, mais uma vez, há evidente
controvérsia quanto à aplicação desse dispositivo.
Outro ponto de atenção é o quantum indenizatório em caso de morte do
trabalhador. A morte é a maior lesão extrapatrimonial e não há previsão específica
para quantificar a indenização, tendo em vista a caducidade da MP 808/17. O valor a
ser considerado para o cálculo da lesão será com base no último salário do
empregado, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
Outrossim, como Maurício Godinho Delgado (2019) cita em sua obra, ao
analisar os doze incisos trazidos no art. 223-G, se não houver interpretações em
conjunto com outros dispositivos jurídicos a fim de direcionar o legislador, as
decisões oriundas desse título da CLT poderá trazer resultado absurdo e
interpretações ilógicas com o ordenamento jurídico.
a) admitir que a ordem jurídica diferencie as afrontas morais
em função da renda das pessoas envolvidas (art. 223-G, § 1º, I,
li, III e N); b) admitir que a indenização devida por uma pessoa
humana a uma empresa (e vice-versa) se mede pelos mesmos
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parâmetros monetários do cálculo de uma indenização devida
por uma empresa (independentemente de ser líder mundial ou
continental de mercado, ou não) a uma pessoa humana (art.
223-G, § 2º); c) admitir que a reincidência cometida por certa
empresa (que é um ser coletivo, relembre-se) somente se
computa se for perpetrada contra a mesma pessoa física (§ 3º
do art. 223-G). (BRASIL,2019).
O legislador ao considerar estipular uma reparação pecuniária ao ofendido,
assim sendo, diante da incerteza trazida pelo polêmico título II-A da CLT, deverá
arbitrar consoante aos princípios basilares da Carta Magna, como proporcionalidade,
razoabilidade, isonomia e o caráter pedagógico da medida (incisos V e X do art. 5º
da CF/88 e arts. 12, 186, 187 e 944 do Código Civil Brasileiro), até que seja
estabelecido seu ajuste junto à hermenêutica jurídica através da Constituição.
Uma vez que, fixar eventuais parâmetros de uma possível indenização também
se faz necessário, a fim de que os juízes trabalhistas tenham direcionamento. Todavia,
conforme visto, a tarifação (que impõe uma limitação ao dano extrapatrimonial
decorrente da relação de trabalho) faz com que o Poder Judiciário se torne obstruído
de fixar um valor superior ao devido para reparar o dano ocorrido.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forma imediata de tramitação do Projeto que deu origem à Lei nº
13.467/2017 inviabilizou maiores discussões e análises a cerca da referida Lei como
visto acima. Merece destaque, que apesar da discussão levantada, a nova Lei contém
muitos avanços.
De toda forma, são muitos os conceitos jurídicos que compõem o Direito do
Trabalho, e, que muitos destes desprestigiam os princípios constitucionais. A Justiça
do Trabalho impõe certas medidas que precisam ser expostas à própria
hermenêutica, a fim de que seja estabelecida uma orientação, evitando que seja
considerada apenas a vontade única de quem aplica a lei.
O dano moral tabelado carece de parâmetros fixos que calculem se o quantum
indenizatório é cabível a outra parte. Por isso, tem-se que a referida lei mostra-se
bastante despreparada e incontroversa com toda a ideia inicial de quando foi
promulgada.
Diante de todo exposto e do objeto da pesquisa, a análise da indenização do
dano extrapatrimonial decorrente das relações laborais – trazida pelo Título II-A da
CLT, nos arts. 223-A a 223-G da CLT - precisa ser tratada com maior cautela, haja vista
que o juiz não pode se limitar a aplicar a norma de forma literal, devendo, portanto,
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se valer das técnicas de hermenêutica jurídica, a fim de que tais comandos sejam
analisados juntamente com outras normas, como o Código Civil e princípios
constitucionais.
Por isso, vemos que o dano extrapatrimonial - estudo no referido artigo - é
um ato antagônico aos valores que direcionam à dignidade humana, não podendo
se limitar aos requisitos e limitações impostos na Lei nº 13.467/2017.
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Nessa toada, através do estudo realizado, vê-se que os Juízes Trabalhistas
ainda se adaptam à nova legislação, atuando com incertezas visando a melhor
aplicabilidade da norma. Compreende-se ser dever do Poder Judiciário direcionar
pelo processo hermenêutico o alcance e os limites trabalhistas.
Tal atitude visa promover a justa efetivação da tutela perquirida no Direito do
Trabalho, assegurando a vítima, sem desconsiderar direitos conquistados em lutas
histórias. Dessa forma, os princípios constitucionais, as doutrinas e jurisprudências,
devem auxiliar o legislador nesse momento de fragilidade da (in)constitucionalidade
da norma.
Vale ressaltar que ainda tramita a Ação Direta de Inconstitucionalidade, além
disso, tem-se a existência de um histórico de tabelamento, como na Lei de Imprensa
que não seguiu o curso desejado pelo legislador à época.
Nesse sentido, o presente estudo trouxe à tona incertezas e instabilidades
trazidas pela Reforma Trabalhista quando da inserção do Título II-A da CLT, haja vista
todos os pontos elencados que descaracterizam princípios importantes e basilares
da nossa Carta Magna e da doutrina e jurisprudência.
Sendo assim, caberá ao operador do Direito e aos Juízes trabalhistas, atuarem
de acordo com a Lei e com a própria doutrina, agindo com cautela e razoabilidade,
a fim de que não se perca a finalidade da reparação do dano ao ofendido,
prevalecendo os conceitos tratados no presente artigo, respeitando o marco
temporal e a evolução do tema abordado.
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CRÍTICAS AO ENUNCIADO Nº 10 DA I JORNADA DE DIREITO ADMINISTRATIVO
SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO
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O Conselho da Justiça Federal (CJF) realizou a I Jornada de Direito
Administrativo, em 2020, oportunidade em que se debruçou acerca de diversas
celeumas hodiernas no campo do direito administrativo.
Esse novel momento onde doutrinadores, juristas e profissionais em geral do
direito buscaram refletir sobre os caminhos da nova Administração Pública merece
um especial registro, a fim de que novas jornadas administrativistas possam ser
realizadas no Brasil.
No entanto, em que pese essa inovação, é certo que muitos posicionamentos
da I Jornada de Direito Administrativo não trouxeram pacificação sobre temas
centrais desse ramo jurídico, mas sim catalisaram discussões e controvérsias
gigantescas.
Uma dessas divergências se consubstanciou na aprovação do Enunciado nº
10, o qual contou com a seguinte redação final:
Em contratos administrativos decorrentes de licitações regidas
pela Lei n. 8.666/1993, é facultado à Administração Pública
propor aditivo para alterar a cláusula de resolução de conflitos
entre as partes, incluindo métodos alternativos ao Poder
Judiciário como Mediação, Arbitragem e Dispute Board.134
134
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Nesse sentido, é bastante comum nos dias atuais a busca por métodos
alternativos de resolução de conflitos, os quais devem ser estimulados, seja no
campo do direito público, seja na seara do direito privado.
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Não há mais espaço para que apenas o Poder Judiciário seja o protagonista
na resolução de conflitos sociais. A sociedade vem, por isso, evoluindo para
reconhecer essa necessidade urgente de pacificação por meios extrajudiciais, uma
perspectiva moderna que se coaduna com o ordenamento jurídico brasileiro135.
Inexiste, assim, qualquer sentido lógico e jurídico em criar entraves a uma
maior presença dos métodos alternativos de resolução de conflitos, mesmo para os
casos em que a parte envolvida é a Administração Pública, desde que guardadas as
devidas peculiaridades decorrentes do regime jurídico administrativo136.
No entanto, não se pode ignorar que o Enunciado nº 10, à pretexto de
promover esse incentivo alhures mencionado, acabou por institucionalizar a quebra
do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Ora, o enunciado acima aduz que em contratos administrativos decorrentes
de licitações regidas pela Lei Federal nº 8.666/1993 é facultado à Administração
Pública propor aditivo para alterar a cláusula de resolução de conflitos entre as
partes, incluindo métodos alternativos ao Poder Judiciário como Mediação,
Arbitragem e Dispute Board.
Para se entender a complexidade da discussão far-se-á uma breve reflexão.
Imagine-se, por exemplo, um contrato de concessão de serviço público cuja
licitação prévia teve como valor estimado R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de
reais). Parece uma hipótese excepcional, mas não é. Atualmente, notadamente após
a recente sanção da Lei Federal nº 14.026/2020 – marco legal do saneamento básico
– os contratos têm sido nestes valores mínimos em diversas licitações que visam à
concessão de serviços públicos na área de saneamento básico.
Pois bem. Uma vez fixado no edital do certame que o conflito futuro entre a
contratante (Administração Pública) e o contratado (licitante) seria resolvido pelas
vias judiciais perante o Poder Judiciário, criou-se para os eventuais interessados em
concorrer naquele certame uma justa expectativa de comportamento administrativo.

135 GUERREIRO. Luís Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas,
2009.
136 BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de arbitragem nos termos da Lei 9.307/96. São Paulo:
Atlas, 2014.
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Assim, não é sem razão pressupor que potenciais empresas multinacionais
licitantes tenham desistido de participar da disputa em função dos riscos jurídicos,
administrativos e econômicos que essas contendas perante o Poder Judiciário
poderiam trazer para as referidas empresas.
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Como se sabe, uma litigiosidade perante o Poder Judiciário poderá consumir
anos de tramitação, com custos elevadíssimos para as partes, trazendo mais
complicações que benefícios para os envolvidos. Daí porque diversos setores de
compliance em multinacionais, bem como seus consultores jurídicos, acabam por
não recomendar a participação em certames que não possuam cláusula de resolução
alternativa de conflitos.
A existência dessa cláusula é fato determinante no quesito competitividade
entre os licitantes, interferindo, também, no resultado final da seleção, pois poderá
inibir a concorrência e alterar o desfecho da licitação.
Uma vez concluída a fase licitatória e firmado o contrato administrativo sob as
premissas do edital, se a pactuação indicou que tal avença teria a resolução de
conflitos pela via judicial, esta definição, salvo melhor juízo, deve ser observada.
O que não seria justo com os demais potenciais licitantes é a perspectiva
defendida pelo Enunciado nº 10. Isto porque o seu texto admite a mudança de um
comportamento mediante termo aditivo, como se a cláusula de resolução de
conflitos se tratasse de mero interesse das partes envolvidas no contrato.
E não é assim.
Com a cláusula de resolutividade de conflitos perante o Poder Judiciário, à
toda evidência, houve um comportamento estatal que interferiu no interesse de
potenciais licitantes, estes que poderiam não apenas terem participado do certame
se soubessem que a Administração Pública alteraria essa cláusula posteriormente
através de termo aditivo, mas até mesmo serem os ofertantes de uma proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.
Por exemplo, uma empresa vencedora da licitação acima exemplificada
poderia ter lançado uma proposta de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais)
pelo contrato de concessão do serviço público de saneamento, sabedora de que o
futuro conflito seria submetido ao Poder Judiciário.
Porém, se outra potencial empresa licitante soubesse que a Administração
Pública permitiria um aditivo para alterar a forma de resolução do conflito visando a
um método extrajudicial – com menor risco e onerosidade – poderia ter participado
e ofertado uma proposta de R$ 21.000.000.000,00 (vinte e um bilhões de reais).
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Isto sem se mencionar as propostas dos demais licitantes que chegaram a
participar da licitação, mas ofertaram um valor menor para vencer a disputa,
justamente prevendo os custos operacionais de conflitos no Poder Judiciário, os
quais, como se sabe, são imprevisíveis e de maior impacto econômico.
Quem garante, então, que essa mudança de cláusula de resolução de conflitos
não afetou a obtenção de uma proposta mais vantajosa para a Administração
Pública? Seria justo com o potencial licitante burlar o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório? Como fica a questão da isonomia, da moralidade e da
impessoalidade entre o licitante vencedor, o(s) licitante(s) perdedor(es) e os
potenciais licitantes?
Por isso mesmo a Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) é
bastante clara ao assegurar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório:
Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor; (grifou-se)
Igualmente, já advertiu o Tribunal de Contas da União (TCU):
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Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de
relatório de auditoria (Fiscobras 2012) realizada na Eletrobras
Distribuição Alagoas (CEAL), no Contrato nº 006/2012,
relativamente à Temática "Luz para Todos",
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
relator, em:
9.1. dar ciência às Centrais Elétricas Brasileiras S. A. (Eletrobras)
e à Eletrobras Distribuição Alagoas (CEAL), em virtude das
ocorrências relativas ao Contrato nº 006/2012, que promover
alterações na redação de cláusulas contratuais, assim como
incluir novas cláusulas, alíneas ou incisos, tornando o
contrato diferente da minuta anexa ao edital da licitação,
constitui infringência ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, contemplado nas disposições
do art. 54, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
9.2. arquivar o processo.
10. Ata n° 12/2013 – Plenário.
11. Data da Sessão: 10/4/2013 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na
Internet: AC-0843-12/13-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência),
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Raimundo
Carreiro (Relator), José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana
Arraes.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman
Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e
Weder de Oliveira.
Por fim, não existe previsão legal na Lei Federal nº 8.666/1993 para se alterar
o contrato visando a essa finalidade de criação da cláusula de resolução alternativa
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de conflitos, a demonstrar a clara violação ao princípio da legalidade no Enunciado
nº 10, consoante se extrai a seguir:
Seção III
Da Alteração dos Contratos
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Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da
obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face
de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento,
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento,
com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
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fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
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Assim, entende-se que a quebra da confiança legítima nos atos
administrativos não deveria ser estimulada como de fato ocorreu no Enunciado nº
10. É preciso haver limites a essa flexibilização do princípio da vinculação ao
instrumento convocatório137, sob pena de que, ao argumento de resolver um
problema contratual específico, não se frustre a essência do processo licitatório que
é obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, permitindo a ampla
competividade e isonomia entre os interessados. E se há interesse em submeter os
conflitos futuros de determinado pacto à resolução extrajudicial, que tal previsão seja
previamente planejada e fixada no edital regulador do certame.

137 MENDES, Renato Geraldo. O Processo de Contração Pública – Fases, etapas e atos. Curitiba:
Zênite, 2012.

305

www.conteudojuridico.com.br

ABUSO SEXUAL ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA PESPECTIVA
COM PRÍNCIPIOS E EDUCAÇÂO
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DA

SILVA:

RESUMO: O presente estudo, tem por objetivo a análise e discursão sobre os casos
de abusos sexuais cometidos contra crianças, de maneira que se procura entender
os prejuízos psicológicos que tal abuso possa gerar, em virtude das vítimas estarem
em fase de desenvolvimento físico e psicológico. Busca-se introduzir no meio
acadêmico, uma perspectiva de resultados com aplicação de penas efetivamente
cumpridas, de tal modo que leve o praticante de crimes cometidos contra vulneráveis
a executar novamente o delito. Entende-se que a educação seja o único viés, para
que o indivíduo que tenha se envolvido em tal fato, não o volte a praticá-lo
novamente. Sendo assim, este estudo buscará por meio de referências bibliográficas,
respostas para que haja significantemente uma redução na pratica deste crime que
há muito tempo esteve presente na sociedade, e que a cada dia cresce
significantemente.
Palavras-chave:
Ressocialização.

Abusos

sexuais.

Prejuízos

psicológicos.

Pena.

Educação.

ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze and discourse on cases of sexual
abuse committed against children, in a way that seeks to understand the
psychological damages that such abuse can generate, because the victims are in the
stage of physical and psychological development. It seeks to introduce into the
academic environment a perspective of results with the application of penalties
effectively fulfilled, in such a way as to lead the practitioner of crimes committed
against vulnerable to re-execute the crime. It is understood that education is the only
bias, so that the individual who has been involved in such a fact, do not re-practice it
again. Thus, this study will seek, through bibliographical references, responses so that
there is a significant reduction in the practice of this crime that has been present in
society for a long time, and that every day grows significantly.
Keywords: Sexual abuse. Psychological harm. Feather. Education. Ressocialização.
Súmario: Introdução. 1. Da proteção à criança e do adolescente no ordenamento
brasileiro. 2. Exploração sexual contra crianças e adolescentes. 3. Do enfrentamento
a exploração sexual infantil. Considerações finais. Referências bibliográficas.
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INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, a violência sempre fez parte do convívio da
sociedade. Combatê-la, deve ser o principal objetivo de todos, e não só do Governo
que atua no nosso país.
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As crianças e os adolescentes, no Brasil, são protegidos pela Lei 8.069 de
13 de julho de 1990, mais conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e que segundo o qual, a família, a comunidade, a sociedade em geral, e o poder
público, possuem o dever de assegurar a efetivação dos direitos inerentes às crianças
e aos adolescentes, conforme cita o artigo 4º da referida lei.
O interesse em estudo no seguinte tema surgiu com o conhecimento da
história de um dos casos de violência sexual mais chocante envolvendo crianças. A
história do abuso ficou conhecida como “A ira de um anjo”, onde, uma menina
chamada Beth foi abusada sexualmente por seu pai durante sete meses, o que
ocasionou na mesma um distúrbio que não a permitia criar laços de afeto pelas
pessoas, e sim uma grande frieza tal como falta de remorso pelos atos que praticava,
em especial com seu irmão mais novo.
A violência, em suas diversas categorias, tem crescido em
grande proporção, e isto deve ser combatido. A violência
deve ser compreendida antes de tudo, como uma ação
momentânea... Uma série de atos praticados de modo
progressivo com o intuito de forçar o outro a abandonar
o seu espaço constituindo e a preservação da sua
identidade, como sujeitos das relações econômicas,
políticas éticas, religiosas e eróticas... No ato de violência,
há um suporte desta identidade, para eliminar no outro
os movimentos do desejo, da autonomia e da liberdade
(FELIPE, 1996, p 36).
A educação é um viés primordial para que a sociedade melhore em
diversos âmbitos, pois, nela encontramos a totalidade dos ideais que é o convívio em
sociedade, os direitos e deveres que possuímos, bem como, as consequências que
adquirimos por cada ato praticado, seja lícito ou ilícito.
Quando criança, os pais ensinam que uma atitude ilícita gera uma punição.
E na maioria dos casos, a eficácia na aplicabilidade desta sanção é o que leva a não
pratica do ato.
Mas, o que leva um ser humano a querer praticar atos sexuais em crianças,
as quais em muitos casos nem o corpo totalmente desenvolvido possuem?
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Talvez, se a punibilidade fosse mais rigorosa na prática, o índice de abusos
cometidos em crianças não seria tão grande. A ideia do assunto não se relaciona a
penas cruéis, ao contrário, se pensa na humanização da pena, porém, que seja
cominada com o pagamento completo daquilo que o individuo deva a sociedade
pelo ato ilícito praticado, bem como a vítima, pelo dano irrecuperável que sofreu.
O dano a que se refere o parágrafo anterior pode ser classificado em dois
tipos: físico e psicológico. Este assunto ainda nos dias atuais, não é muito debatido
por ser de grande comoção por toda a sociedade. Sabe-se, entretanto, que não é um
assunto que ocorre apenas nos dias de hoje. Em 1994 Kenneth Watson escreveu:
O abuso sexual deixa a maioria das pessoas incomodadas. É
triste pensar que adultos causem dor física e psicológica nas
crianças para satisfazer seus próprios desejos, especialmente
quando esses adultos são amigos e confiáveis membros da
família. (WATSON, 1994, p.12)
A ideia de proteção para a criança e para o adolescente é sabiamente
pensada e posta em prática em virtude destes serem detentores de direitos
elencados pela Constituição Federal de 1988, bem como pelos princípios que o
Estatuto da Criança e do Adolescente trás para integrar este privilegio e prioridade
que os menores possuem.
Estupro de vulnerável, corrupção de menores, dentre outros, são crimes
tipificados no Código Penal, e que possuem a importância de materialização de
penas para os que praticam tais atos. Todos estes, criados com o único intuito de
levar ao que comete o crime a repensar mediante a perda de sua liberdade no
cmprimento de sua pena, sobre os atos errôneos praticados, e sobre o seu papel e
divida perante toda a sociedade.
Várias são as maneiras de perceber uma possível vitima de um abuso sexual
em um vulnerável. Solidão, repulsa ao sexo oposto, marcas no corpo, manchas, dores
incomuns, dentre outras que serão elencadas ao longo deste trabalho, devem ser
vistas e analisadas com seriedade por todos, de tal maneira que seja punido um
possível abusador, e o mesmo venha a entender a seriedade do ato praticado, a fim
de por intermédio de uma efetiva penalização cumprida, cumulada a educação, o
mesmo possa ser reitegrado ao convívio na sociedade, e não menos importante, o
menor, a vitima do abuso, tenha um acompanhamento e cuidado que faça com que
o dano sofrido pelo mesmo seja superado de uma forma menos dolorosa.
Este trabalho buscará apresentar maneiras para esta situação que causa
grande revolta para a sociedade possa diminuir, a fim de que nossas crianças vivam
suas infâncias sem sofrerem por abusos de indivíduos que as rodeiam, bem como,
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que cresçam e que se desenvolvam sem transtornos psicológicos oriundos do ato
sexual.
1.DA PROTEÇÃO À CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ORDENAMENTO
BRASILEIRO
É natural nos dias de hoje ouvirmos falar sobre o direito da criança e do
adolescente, algo que, em tempos passados não era muito comum.
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A Constituição Federal trouxe-nos em seu artigo 227 a garantia que todas
as crianças e adolescentes possuem em direitos inerentes a eles, com absoluta
prioridade. O legislador, na época da formulação da CF em 1988 já havia considerado
que o Estado, a família, a sociedade, devem assegurar por dever a todos estes, a
concretização desta segurança jurídica as crianças e aos adolescentes.
Com a chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no ano de
1990, fixou-se notoriamente a presença de um marco legal, bem como regulatório
dos direitos humanos pertencentes àqueles com até 18 (dezoito) anos de idade.
Entretanto, mesmo que o presente Estatuto venha exercendo o seu legado há quase
30 (trinta) anos, ainda verifica-se nos dias atuais a presença de desonra e
descumprimento do conjunto das normas previstas no ordenamento jurídico.
Para toda e qualquer atitude que um ser humano possa vir a tomar,
sabemos que existe uma base, um alicerce que norteia qual decisão deve-se ser
tomada. No ordenamento jurídico não é muito diferente, para isto existem os
princípios que orientam como devem ser cumpridos, os conceitos previstos no
regimento.
1.1 O avanço legislativo do Direito da Criança e do Adolescente
Nos anos entre 1500 e 1800 os pais possuíam o poder de escolha para
com seus filhos. Estes, decidiam qual seria a profissão que os mesmos iriam seguir,
ou com quem deveriam se casar. Nessa época o estado não interferia no seio
educacional da família.

De acordo com Prates (2011, p. 12):
[...] é apenas no século XX que a criança e o adolescente
começam a ganhar espaço no sistema legislativo, ou seja,
quando iniciam as preocupações com a tutela dos interesses
desses menores. Tanto é que, no ano de 1924, foi adotada pela
Assembleia da Liga das Nações, a Declaração de Genebra dos
Direitos das Crianças, a qual, embora não tenha sido o
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suficiente para o verdadeiro reconhecimento internacional dos
direitos das crianças, não deixou de ser um “pontapé” inicial
para que isso ocorresse.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu no dia 13 de julho de 1990
por intermédio da Lei 8.069/90 sendo o qual, resultado de uma concentração com o
único pensamento de levar os direitos das crianças e dos adolescentes a serem
reconhecidos de tal maneira que possuam a devida proteção que a Lei designa.
A Lei 8.069 de 1990 surgiu como uma
[...] resposta ao esgotamento histórico-jurídico e social do
código de Menores de 1979. Nesse sentido, o Estatuto é
processo e resultado porque é uma construção histórica de
lutas sociais dos movimentos pela infância, dos setores
progressistas da sociedade política e civil brasileira, da “falência
mundial” do direito e da justiça menorista, mas também é
expressão das relações globais internacionais que se
reconfiguravam frente ao novo padrão de gestão de
acumulação flexível do capital. (SILVA, 2005, p. 36).
O Estatuto trata com rigorosidade os direitos inerentes as crianças e aos
adolescentes. O direito a vida, o direito a saúde, o direito ao respeito, o direito a
dignidade, o direito ao esporte, o direito ao lazer, o direito a educação, o direito a
cultura, o direito a profissionalização, o direito a alimentação, o direito a convivência
familiar bem como comunitária, dentre outros.
[...] a proteção integral à criança e ao adolescente, sem
discriminação de qualquer tipo. As crianças e os adolescentes
são vistos como sujeitos de direitos e pessoas com condições
peculiares de desenvolvimento. Esse é um dos polos para o
atendimento destes indivíduos na sociedade. O ECA é um
mecanismo de direito e proteção da infância e da adolescência,
o qual prevê sanções e medidas de coerção àqueles que
descumprirem a legislação. (Guimarães 2014, p. 21)
A Lei evidencia o dever que Estado possui em se designar o
desenvolvimento sadio das crianças e dos adolescentes, utilizando-se por intermédio
de politicas publicas que venham a ser usadas para o crescimento digno do menor,
bem como o dever de todos em não permitir que haja qualquer que seja a violação
dos direitos que estão presentes em todo o Estatuto da criança e do Adolescente.
Pode-se verificar o presente encargo nos artigos 70 e 71 da Lei 8.069/90:

310

www.conteudojuridico.com.br

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de
políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e
difundir formas não violentas de educação de crianças e de
adolescentes [...]
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação,
cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e
serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento
A importância jurídica e social que o Estatuto da Criança e do Adolescente
trouxe no nosso ordenamento é imensa. Esta lei fez com que as crianças não fossem
mais reconhecidas como objetos, e sim como cidadões que detenham direitos e
escolhas, e transfere o dever de garantir estes direitos a toda a sociedade, família e
Estado.
1.2 Princípios, definições e fundamentações
A palavra princípio no dicionário é definida como o primeiro momento da
existência de algo, ou de uma ação, ou de um processo; trata-se de um começo, de
um inicio.
De acordo com a despretensiosa definição de Celso Antônio Bandeira de
Mello:
Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia
sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo
de critério para a sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário
que há por nome sistema jurídico positivo. (Mello, 2004, p. 451)
Existem diversas outras definições e jurisprudências e comentários que
levam ao entendimento unificado deste pensamento posto por Celso Bandeira. Para
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a maioria, se entende por princípio, àquilo que é o alicerce para a construção de um
patamar de direitos.
Para melhor compreensão deste assunto, iremos abordar os principais
princípios que regem a Lei 8.069/90 (ECA).
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1.2.1 Principio da Proteção Integral
O artigo 1º do ECA, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente. Este, também encontra amparo na Constituição Federal de 1988, mais
especificadamente no artigo 227, que legisla:
Art. 227, CF: É dever da família, da sociedade e do Estado,
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito a vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Se pararmos para examinar estes artigos mencionados acima, veremos
que as crianças e os adolescentes gozam de todos os direitos e garantias que os
maiores de 18 (dezoito) anos usufruem, entretanto, em virtude deste Estatuto tão
seletivo e ordenado, estes menores possuem um aditivo a mais, uma maior
segurança, uma proteção maior, um deleite de proteção integral absoluta superior,
justamente por possuírem uma lei especifica para tais.
Vê-se, consequentemente, que este princípio previsto intencionalmente
no 1º artigo do Estatuto, tem como objetivo assegurar com absoluta prioridade, os
direitos fundamentais previstos na própria Lei 8.069/90, como na Constituição
Federal, tendo como envolvimento o Estado à sociedade e a família para
cumprimento efetivo, desta norma de proteção jurídica.
1.2.2 Princípio da Prioridade Absoluta

O Princípio da Prioridade Absoluta muito se assemelha ao Principio da
Proteção Integral, contendo inclusive base no artigo 227 da Constituição Federal de
1988, bem como no artigo 4º do Estatuto, que transcrito: “É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação [...]”.
Os princípios da Proteção Integral e da Prioridade Absoluta são
basicamente o complemento um do outro. Se pararmos para analisar
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minuciosamente a ambos, veremos que a integral primazia no concernente a prática
de precedência absoluta da criança e do adolescente só poderá ser efetuada com
excelência em virtude de estes possuírem um amparo integral.
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Para melhor compreensão deste princípio, a Lei 8.069/90 não poupou
esforços para deixar claro a que se refere esta prioridade absoluta. Ainda no artigo
4º, as alíneas exemplificam a que compreende essas garantias de prioridade. Se
ocorresse algum contratempo, ou uma calamidade pública, a primazia de receber
proteção e socorro é de todas as crianças e dos adolescentes, pois, estes possuem
uma hipossuficiência, ou seja, são mais vulneráveis, e em detrimento a isto, o
legislador entendeu que estes devem possuir prioritariamente as suas necessidades
sanadas.
1.2.3 Princípio do Melhor Interesse
O princípio do Melhor Interesse é um alicerce que, em muitos casos, nem
sempre é atingido. Há uma busca constante e diária para que este princípio venha a
prevalecer em todas as situações que envolva as crianças e os adolescentes.
Para Andrea Rodrigues Amin, este princípio deve ser aplicado a partir da
analise de cada caso. Segundo a autora,
Na análise do caso concreto, acima de todas as circunstâncias
fáticas e jurídicas, deve pairar o princípio do melhor interesse,
como garantidor do respeito aos direitos fundamentais
titularizados por crianças e jovens. Ou seja, atenderá o princípio
do melhor interesse toda e qualquer decisão que primar pelo
resguardo amplo dos direitos fundamentais, sem subjetivismos
do intérprete. Melhor interesse não é o que o Julgador entende
que é melhor para a criança, mas sim o que objetivamente
atende à sua dignidade como criança, aos seus direitos
fundamentais em maior grau possível. A guisa de exemplo,
vamos pensar em uma criança que está em risco, vivendo pelas
ruas de uma grande cidade, dormindo ao relento, consumindo
drogas, sujeita a todo tipo de violência. Acolhê-la e retirá-la das
ruas, mesmo contra sua vontade imediata, é atender ao
princípio do melhor interesse. Com o acolhimento, busca-se
assegurar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao respeito como pessoa, à sua dignidade, a despeito de não
se atender, naquele momento, ao seu direito de liberdade de
ir, vir e permanecer, onde assim o desejar. Trata-se de mera
ponderação de interesses e aplicação do princípio da
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razoabilidade. Apesar de não conseguir assegurar à criança
todos os seus direitos fundamentais, buscou-se a decisão que
os assegura em maior número, da forma mais ampla possível.
(Amin, 2017, p. 75)
Em todo o âmbito jurisdicional que se tenha o envolvimento de uma
criança ou de um adolescente, neste, deve ser utilizado acórdãos que favoreça
sempre àquilo que melhor atenda as necessidades do menor. Em processos que
tratem sobre a guarda da criança, o que julga deve (segundo o Estatuto da Criança e
do Adolescente) se atentar àquele que não só economicamente, mas que
psicologicamente e emocionalmente melhor se enquadre para a educação da
criança, visto que, esta, necessita de cuidados especiais em detrimento do seu estado
de desenvolvimento físico, e psicológico.
O melhor interesse para o menor não é um assunto tratado apenas com
o surgimento da Lei 8.069/90. Antes mesmo do conhecimento do Estatuto da Criança
e do Adolescente, o Código de Menores, àquele que regia os menores em que se
encontravam em situação irregular em meados do ano de 1979, durante toda a sua
vigência também trabalhou com o entendimento majoritário de que a criança deve
sempre e em qualquer situação ter o máximo do seu interesse sanado, mais
especificadamente em seu artigo 5º.

1.2.4 Princípio da Convivência Familiar
Este princípio engloba a ideia da dignidade humana, uma vez que toda
criança e todo adolescente possuem o direito de crescerem com uma valorosa
integridade física, segurança e saúde. Para isto, na maioria dos casos, a convivência
no seio familiar possui sua importância, visto que, esta, gera uma base, um
aleitamento ao qual contribui para que o menor se sinta protegido, e para que tenha
assegurado os seus direitos de proteção garantidos.
Conforme o artigo 19º do ECA, “é direito da criança e do adolescente ser
criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral”, e neste podemos observar o fundamento jurídico para a
utilização deste princípio no convívio social.
O direito a convivência familiar garantido as crianças e aos adolescentes
não é menos importante que o direito a vida, a saúde, a educação, ao lazer, a cultura,
e a tantos outros direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, e
consequentemente, a Constituição Federal respalda em seu artigo 226, que a família
é a base da sociedade, e esta deve zelar pelo bem estar do menor, cabendo ao Estado
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dar assistência a família, de modo que impeça a violência dentro dela, conforme cita
o §8º do artigo 226 da CF.
1.2.5 Princípio da Cooperação
Este princípio compreende a ideia de que todos (sociedade, estado e
família) possuem o dever e a obrigação de garantir que os direitos elencados no
Estatuto da Criança e do adolescente sejam a elas praticados com efetividade, bem
como, preservar para que não ocorra a violação de nenhum destes direitos.
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1.2.6 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
Este princípio constitucional, não menos importante, é um princípio
fundamental a todos, e que pode ser encontrado no artigo 1º, inciso III da
Constituição Federal.
Este vetor agrega em torno de si a unanimidade dos direitos e
garantias fundamentais do homem, expressos na Constituição
de 1988. Quando o texto Maior proclama a dignidade da
pessoa humana, está consagrando um imperativo de justiça
social, um valor constitucional supremo. .Por isso, o primado
consubstancia o espaço de integridade moral do ser humano,
independentemente de credo, raça, cor, origem ou status
social. [...] a dignidade humana reflete, portanto, um conjunto
de valões civilizatórios incorporados ao patrimônio do homem.
[...] abarca uma variedade de bens sem a qual o homem não
subsistiria. A força jurídica do pórtico da dignidade começa a
espargir efeitos desde o ventre materno, perdurando até a
morte, sendo inata ao homem. (Bulos, 2011, p. 308)
Entende-se, portanto, que toda criança e todo adolescente possui o
direito de lhes serem assegurados o mínimo de condições para que os mesmos
possam ter uma vida digna e com a subsistência necessária, inclusive por englobar
outro princípio tal qual o princípio da condição peculiar da pessoa em
desenvolvimento, e por isto, necessitam de uma atenção a mais.
2. EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Qualquer que seja o dano que obtemos em nossas vidas, este,
proporciona marcas que nos acompanham em toda nossa jornada nesta terra. Há
momentos que não saem de nossas memórias independentemente de tratamento
que seja a qual nos submetam.
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Quando adultos, em regra, temos uma mentalidade desenvolvida do que
seja atos corriqueiros no nosso cotidiano, bem como no quesito sexual. Entretanto,
um ser humano vulnerável em estado físico bem como psicológico, não possui
condições de defesa há algo que jamais vivenciou, nem no tocante há força física.
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Para que casos de abusos, além de outras espécies de negligências, contra
crianças ou adolescentes não venham mais a ocorrer, o legislador trouxe-nos além
da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.” (Artigo 5º, ECA)
Conforme a citação do artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente,
é cabível observarmos, que além de todos os direitos fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988, e os do próprio Estatuto, mediante a aplicação dos
princípios estudados no capítulo anterior, os menores também possuem proteção
jurídica no tocante a violência.
Quando tomamos por conhecimento alguma notícia de violência
cometida em face de alguma criança, logo há uma repercussão na sociedade, pois,
trata-se da prática de um abuso em face de um ser humano hipossuficiente,
vulnerável, em fase de formação corporal, e que não possui condições físicas de
autodefesa, o que leva ao entendimento de uma crueldade e atentado em face do
menor.
Cristhiane Sanderson, autora do livro Abuso Sexual em Crianças –
Fortalecendo pais e professores para proteger crianças de abusos sexuais, define
abuso sexual como:
O envolvimento de crianças e adolescentes em atividades
sexuais com um adulto ou com qualquer pessoa um pouco
mais velha ou maior, em que haja uma diferença de idade, de
tamanho ou de poder, em que a criança é usada como objeto
sexual para a gratificação das necessidades ou dos desejos,
para a qual ela é incapaz de dar um consentimento consciente
por causa do desequilíbrio no poder, ou de qualquer
incapacidade mental ou física (SANDERSON, 2005, p.17).
O abuso, a violência e a exploração sexual são formas igualadas que
afetam diretamente os princípios e garantias constitucionais para com as crianças.
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Estes podem ser encontrados em crimes previstos no Código Penal Brasileiro, bem
como na Lei 9.069/90 (ECA).
2.1 Pedofilia
Existem diferentes tipos de abusadores. O pedófilo é um tipo que sente
atração sexual por crianças e adolescentes. Normalmente, este tipo de abusador
procura constantemente oportunidades de estarem próximos a crianças, seja em
escolas, ruas, parques, comunidades de difícil acesso, na família, dentre outros.
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A pedofilia tem como característica um grande polimorfismo
fenomenológico que parece fazer parte da própria condição
pedofílica, sendo difícil traçar uma fotografia nítida de sua
personalidade. [...] Na verdade, como antes ressaltado, não
existe um perfil único para descrever o sujeito pedófilo. Essa é
uma condição multivariada, que depende de inúmeros fatores,
inclusive educacionais, institucionais e culturais. A
personalidade do pedófilo costuma ser polimorfa e,
geralmente, os “amantes das crianças” estão bem conscientes
de suas ações e das consequencias delas advindas. (Brier e
Trindade, p. 44, 2013)
Antes de pensarmos na pedofilia como um crime (bárbaro na magnitude
da palavra), cabe entendermos que ela também se trata de um transtorno
psiquiátrico. Entretanto, nem toda pedofilia pode ser considerada como um
transtorno. Se tomarmos como exemplo um jovem de 19 anos tendo relação com
uma jovem de 16 anos, este caso pode não ser enquadrado no caso clinico de
transtorno psiquiátrico, mas apenas na consumação da pedofilia, e por isso, cada
caso deve ser analisado individualmente.
Na maioria dos casos, o pedófilo é do sexo masculino, e a sua atração é
por crianças de ambos os sexos, buscando realizar nelas as fantasias, ou desejos
impulsionados que os menos possuem com a utilização dos menores.
Para melhor compreensão da pedofilia no tocante a transtorno
psiquiátrico, elencamos que a pedofilia é uma espécie de parafília onde há uma busca
pela satisfação dos estímulos sexuais com a utilização de meios inapropriados,
causando em regra um sofrimento ou um prejuízo nas atividades sociais realizadas
pelo indivíduo.
De fato, na medida em que pulsões internas do indivíduo
alteram as condições de vida de outras pessoas, ou categorias
de pessoas, como crianças ou adolescentes, torna-se
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imperativa uma censura, um juízo de reprovabilidade, uma
resposta social e jurídica. Essa intervenção, do ponto de vista
social e antropológico, pertence ao registro das interdições,
pois o desejo privado encontra satisfação no amplo campo
social, onde valores e princípios reclamam defesa em favor do
outro individual, a criança mas também da organização da vida
em sociedade. Nesse aspecto, o que era originariamente
interno e psicológico passa a ser, também, externo e jurídico.
(Breier e Trindade, p 36, 2013).

Em busca de evitar a Pedofilia em nosso país, o Código Penal trouxe em
seu contexto crimes e penalidades para os que praticam no tocante a dignidade
sexual, bem como, ao envolvimento de vulneráveis.
2.2 Crimes contra a Dignidade Sexual com Previsão no Código Penal Brasileiro
O legislador em 1940 entendeu sabiamente que o Código Penal Brasileiro
deveria possuir um capítulo separado apenas para crimes sexuais praticados contra
vulneráveis, onde se enquadra as crianças e os adolescentes acometidos por estas
práticas abusivas. Estes atos são tipificados como crimes, portanto, possuem penas
diferenciadas para cada tipo elencado no capítulo II do Código Penal Brasileiro.

O abuso sexual para a OMS (Organização Mundial da Saúde) é definido
como:
Todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na
qual não compreende completamente, já que não está
preparada em termos de seu desenvolvimento. Não
entendendo a situação, a criança, por conseguinte, torna-se
incapaz de informar seu consentimento. São também aqueles
atos que violam leis ou tabus sociais em uma determinada
sociedade. O abuso sexual infantil é evidenciado pela atividade
entre uma criança com um adulto ou entre uma criança com
outra criança ou adolescente que pela idade ou nível de
desenvolvimento está em uma relação de responsabilidade,
confiança ou poder com a criança abusada. É qualquer ato que
pretende gratificar ou satisfazer as necessidades sexuais de
outra pessoa, incluindo indução ou coerção de uma criança
para engajar-se em qualquer atividade sexual ilegal. Pode
incluir também práticas com caráter de exploração, como uso
de crianças em prostituição, o uso de crianças em atividades e
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materiais pornográficos, assim como quaisquer outras práticas
sexuais. (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 1999).
É nítido que por se tratar de uma agressão tão forte a dignidade humana
o Código Penal não deixaria de fora a tipificação como crime da prática desses delitos
que possuem grande repercussão negativa por toda a sociedade.
2.2.1 Estupro de Vulnerável
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O estupro de vulnerável tem fundamentação jurídica no artigo 217-A do
Código Penal, e possui pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos se praticado
contra menor de 14 (quatorze) anos, bem como se for praticado contra alguém que
com deficiência mental ou enfermidade não tenha discernimento do ato ou não
possa oferecer resistência.
O crime de estupro de vulnerável não se deteve na Justiça Brasileira
apenas no Código Penal. Em 2009, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a Lei 12.015/09 que também trata sobre os crimes contra a liberdade
sexual.
Para o Superior Tribunal de Justiça, independentemente de haver
consentimento ou não, a prática de sexo com menor de 14 (quatorze) anos é
tipificado como estupro de vulnerável, se enquadrando por tanto no artigo 217-A do
Código Penal. Tal entendimento foi a solidificação de uma jurisprudência que o STJ
estabeleceu.
Súmula 593 do STJ: O crime de estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência
sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com
o agente.
Além do crime de estupro, este artigo ainda retrata a ocasião de ato
libidinoso, onde, para melhor compreensão de uma definição deste ato, podemos
observar o pensamento que a doutrina utiliza para analisar a prática deste ato:
Ato libidinoso, por fim, é todo ato carnal que, movido pela
concupiscência sexual, apresenta-se objetivamente capaz de
produzir a excitação e o prazer sexual, no sentido mais amplo,
incluindo, logicamente, a conjunção carnal. São exemplos de
atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, a fellatio in ore,
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o lesbianismo, o cunnilingus, o pennilingus, o annilingus, a
sodomia etc. (BITTENCOURT, 2012, vol. 4, p. 94)
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Vale ressaltar que, a repugnância que o ato ilícito que envolve crimes
sexuais não são geradas a partir de gerações novas, este caráter de renegação ocorre
desde os tempos antigos.
Os crimes sexuais, entre eles o estupro, foram severamente
reprimidos pelos povos antigos. Na legislação mosaica, se um
homem mantivesse conjunção carnal com uma donzela virgem
e noiva de outrem que encontrasse na cidade, eram ambos
lapidados1 . Mas se o homem encontrasse essa donzela nos
campos e com ela praticasse o mesmo ato, usando de violência
física, somente aquele era apedrejado. Se a violência física fosse
empregada para manter relação sexual com uma donzela
virgem o homem ficava obrigado a casar-se com ela, sem
jamais poder repudiá-la e, ainda, a efetuar o pagamento de 50
ciclos de prata ao seu pai. (Prado, 2001, p.1936-194)
Esse tipo de conduta sempre esteve presente na sociedade, e por isso,
todos devemos zelar para que atos aos quais envolvam vulneráveis possam vir a
obter considerada redução, e assim, o índice de menores vitimas de abuso possa vir
a baixar.
2.2.2 Corrupção de Menores
A corrupção de menores pode ser entendida conforme o artigo 218 do
Código Penal como o ato de induzir alguém menor de 14 (quatorze) anos a satisfazer
a lascívia, ou seja, o desejo de outrem.
O ato da corrupção de menores, antes tipificado na Lei 2.252 de 1954 foi
transferido para o artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dessumimos que tanto faz se o menor for induzido à prática de
crime ou de apenas contravenção, em ambas as situações
haverá o Crime de Corrupção de Menores, seguindo as regras
exegéticas de que “onde o legislador não fez distinção, não
cabe ao intérprete da norma distinguir” e a de que “as palavras
e expressões empregadas pelo legislador, não o são em vão”,
ainda mais quando o que se reprime com a norma
incriminadora em comento é a corrupção do menor, não o que
ele pratica ou é induzido a praticar.
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Apesar do Crime de Corrupção de Menor não admitir a
modalidade culposa, posto que expressamente assim não o fez,
o Dispositivo Incriminador se aplica também a crimes culposos,
uma vez que não os excepciona, desde que logicamente sejam
capazes de corromper. Aquele que, por exemplo, induz menor,
ainda não corrompido, ou com ele pratica Crime de Receptação
culposa tipificada no art. 180, § 1º CPB será responsabilizado
por este crime culposo em concurso com o delito de Corrupção
de Menor na modalidade dolosa. (LAUZIDE, Francisco)138

Este ato ilícito constitui crime, e quem o pratica será punido nos termos
da Lei onde para tal fato a punição é de reclusão de 02 (um) a 05 (quatro) anos.

2.2.2.1 Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente e o
Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Criança
ou de Adolescente Vulnerável
A prática de ato libidinoso ou a conjunção carnal na presença de um
menor de 14 (quatorze) anos, para satisfazer desejo próprio ou de outra pessoa,
conforme cita o artigo 218-A do Código Penal Brasileiro é crime que gera pena de 2
(dois) a 4 (quatro) anos tipificado no Código.

O que se pretende ao analisar estes artigos perante a justiça é a proteção
do bem jurídico, que no caso é o respeito, a dignidade das pessoas na condição de
seres humanos em desenvolvimento que configuram como sujeitos passivos.
3.DO ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL
A exploração sexual infantil tornou-se um assunto debatido por toda a
sociedade. A ligação que o termo abuso sexual infantil gera para o consenso comum
é de indignação e revolta.
O abuso sexual deixa a maioria das pessoas incomodadas. É
triste pensar que adultos causem dor física e psicológica nas
crianças para satisfazer seus próprios desejos, especialmente
quando esses adultos são amigos e confiáveis membros da
família. (WATSON, 1994, p.12)
Ainda que os casos de crianças vitimas de abuso sexual sejam constantes,
este tema é um assunto difícil de ser debatido por se tratar de violação do direito de
138 LAUZIDE, Francisco de Assis Santos. Promotor de Justiça de Muaná. Disponivél em:
<https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/14/doutrina_corrupcao.pdf>. Acesso
em 15 de Maio de 2019.

321

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

uma criança ou adolescente, e também, pela crueldade que o ato gera. Em virtude
disto, vale salientar que a figura de abusador sexual nada mais é que uma pessoa
comum, na maioria das vezes, que convive inclusive dentro do seio familiar, e sendo
reconhecida tanto pela criança como pela família como uma pessoa de bem.
A violência sexual infantil pode acontecer no meio intrafamiliar
ou extrafamiliar e compreende qualquer situação, ato ou jogo
sexual, relação heterossexual ou homossexual em que a criança
gratifica sexualmente o abusador, um adulto ou adolescente
mais velho.6 Entendemos que, quando se pensa em uma criança
dentro de seu próprio lar, acredita-se que esta se encontra
protegida pela família. Não é normal pensar que esta esteja
correndo risco de sofrer violência no próprio âmbito doméstico.
O que nos surpreende é constatar justamente o contrário, que,
em algumas situações, a criança, dentro do lar, não somente está
sujeita a riscos, mas sofre vários tipos de violência, dentre eles a
violência sexual. (WOISK, Ruth139 e ROCHA, Daniele140)
Para uma melhor compreensão deste tema, faz-se necessário entender a
dinâmica que o mesmo possui, como as consequências que o abuso gera, as
características e comportamentos que um abusador possui, e o modo como tudo
está interligado.
3.1 Das consequências do abuso
Para todo e qualquer ato que praticamos haverá uma consequência, seja
ela benéfica, ou maléfica. Uma criança e um adolescente são seres humanos
nitidamente vulneráveis, hipossuficientes, e que possuem proteção jurídica
diferenciada como foi observado ao longo deste trabalho.
A proteção jurídica é de grande importância para estes menores por
estarem em processo de desenvolvimento, e por não ter capacidade suficiente de
autodefesa para com uma pessoa totalmente desenvolvida no sentido físico e
mental.

A violência sexual em crianças e adolescentes pode ocorrer em duas
maneiras: com contato físico, e sem o envolvimento de contato físico.

139 1Enfermeira, formada pela Faculdades Pequeno Príncipe. Brasil.
140 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa dePós-Graduação em Enfermagem da UFPR,
docente do Curso de Enfermagem Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba/PR. Brasil.
Disponivél em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v14n1/v14n1a21.pdf>
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No tocante a violência sem contato físico pode ser observado: o ato de
fotografar ou filmar uma criança ou um adolescente para expor em internet;
persuadir o menor pela internet ou pessoalmente; convites (podendo ser explicito ou
implícito) para manter contatos; telefonemas cujas falas sejam obscenas; estimular à
nudez da criança e do adolescente; falas abertas envolvendo atos sexuais a fim de
despertar o interesse do menor; mostrar o corpo ou parte dele nu de um adulto a
fim de exibi-lo para a criança e para o adolescente; vigiar a nudez da criança ou do
adolescente; dentre outros.
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Já ao tocante da violência com contato físico, observa-se: forçar a criança
a manter relações sexuais; penetrar as partes intima do menor com o dedo; passar a
mão no corpo da criança ou do adolescente; ejacular no menor; colocar objetos na
vagina ou ânus da criança; beijar a boca da criança; penetrar as partes intima do
menor com o órgão sexual masculino; dentre outros.
Existe também a violência física envolvendo desde assassinato do menor,
como aspereza no estupro, ou até mesmo o envolvimento de cárcere privado, e por
isso, a atenção e participação de toda a sociedade e da família no crescimento do
menor é de suma importância.
“[...] esclarece a dimensão doentia da família que não
estabelece proteção suficiente para o filho, permite a presença
do abusador dentro da própria casa, ameaças explicitas ou
veladas e o estabelecimento de segredos sobre os abusos.
Relações familiares com tal nível de doenças trazem
consequências
desastrosas
no
desenvolvimento
da
personalidade da criança e do adolescente. O processo de
desestruturação da personalidade ocorre quando, às fixações
previas do desenvolvimento infantil, do individuo soma-se a
um trauma. Nessa situações podem ocorrer doenças psíquicas
como: transtorno do stress pós-traumático, transtorno
boderlaine e antissocial de personalidade, depressão, uso de
drogas, delinquência, prostituição e distúrbios ligados à
personalidade do individuo” (SCHERER 2011, P.40).
As sequelas e as consequências que uma vitima de um abuso sexual são
inúmeras. Violência física, violência psicológica, independentemente daquela sofrida,
na maioria dos casos, gera uma marca que não é de fácil superação.
“no âmbito da saúde são variadas e numerosas, incluindo
efeitos no campo físico e emocional, a curto e longo prazo,
além de haver um consenso na literatura acerca do ciclo de
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repetição do fenômeno que se estabelece nas pessoas que
sofreram maus-tratos.A partir de um viés psicanalítico,
considera-se que o fato traumático pode ser reproduzido,
mesmo que sutilmente, nos relacionamentos que se
estabelecem, com características de "isolamento e
indisponibilidade para relacionamentos, sobretudo amorosos,
e entre as gerações, em uma cadeia de violências
intrassubjetivas, intersubjetivas e transubjetivas”. Pela
complexidade do fenômeno, as intervenções neste campo
devem se pautar na interdisciplinaridade, com necessidade de
boa comunicação entre os profissionais e serviços que atuam
com esta população” (BOARATI,2009)
O convívio com o menor torna de fácil percepção para identificar
diferenças de personalidade, e de mudança no tocante há comportamento diferentes
aos que tivera antes, e para isto, alguns sinais podem ser percebidos a fim de
perceber uma possível vitima de abuso sexual.
3.2 Como perceber sinais de uma possível vitima de Abuso Sexual
Uma violência física por menor que seja o seu grau de afetação no menor
não é uma experiência que facilmente a criança ou o adolescente irá esquecer, em
virtude do dano causado a ela, seja ele psicológico, ou de dor física.
“O processo de desenvolvimento da personalidade ocorre
quando, a fixação previa do desenvolvimento infantil do
individuo, soma-se ao trauma do abuso. Nessas situações
podem ocorrer doenças psiquiátricas como: transtorno do
stress pós-traumático, transtorno boderlaine e antissocial de
personalidade, depressão, usam de drogas, delinquência,
prostituição e distúrbios ligados à sexualidade do individuo”
(SCHERER,2009,P.40).
Alguns sintomas podem ser observados em uma criança que possa ter
sido vitima de abuso sexual, como uma agressividade, um menor que costume ficar
sozinho em locais públicos, que tenha medo ao se aproximar do agressor (visto que
em muitos os casos este é da mesma família do menor), um nível de tristeza alto, a
demonstração de instabilidade emocional, doenças sexualmente transmitidas, a falta
de desenvolvimento no âmbito escolar, anseio de suicídio, gravidez precoce e
indesejada, entre outros sintomas que possam ser observados pelos que estão no
convívio junto a criança e ao adolescente dentro do lar, ou até mesmo em ambientes
fora a este.
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Além dos danos físicos perceptíveis, os danos psicológicos em uma
criança ou em um adolescente é algo que deve ser trabalhado por uma equipe de
profissionais qualificados a fim de entender o caso de sofrimento vivenciado pelo
menor e fazê-lo não regredir como ser humano integro, correto, bem como cidadão
de bem perante a sociedade, e por isto, cabe a todos, desde a família, sociedade, e
Estado zelar e cuidar para que os direitos e princípios inerentes a criança e ao
adolescente sejam preservados, e que abusos como os narrados não venham a ser
consumados.
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3.3 Características de um abusador sexual
Qualquer pessoa pode ser considerada um agressor sexual. Normalmente,
estes procuram estarem bem próximos às crianças, e locais de convívio com a família,
buscando ter contado sempre. Levando para sair, aproximando-as por meio de
brincadeiras, conversas, presentes, sempre muito hostil e educado com a família.
Estudos realizados demonstram que 70% (setenta por cento)
dos contraventores sexuais não apresentam nenhum sinal de
alienação mental, sendo, portanto, imputáveis penalmente. Em
30% (trinta por cento) estariam as pessoas com evidentes
transtornos da personalidade, com ou sem perturbações
sexuais manifestas – aqui se incluem os psicopatas, sociopatas,
boderlines, anti-sociais, além de que um grupo minoritário de
10% (dez por cento) é composto por indivíduos com graves
problemas psicopatológicos e de características psicóticas
alienantes, os quais em sua grande maioria, seriam
juridicamente inimputáveis. (Matilde Conti, 2015)
A família, aos pais, a sociedade e ao Estado, é incumbido o dever de cuidar
da criança e do adolescente, sempre vigiar, e sempre estarem atentos a sintomas que
possam demonstrar que o menor sofre/sofreu algum tipo de abuso. Mesmos os que
consideramos próximos e estando dentro da nossa casa pode ser uma pessoa com
planos e pensamentos de aliciamento para um futuro abuso sexual.
O abusador é uma pessoa comum, que mantém preservadas as
demais áreas de sua personalidade, ou seja, é alguém que pode
ter uma profissão e até ser destaque nela, pode ter uma família
e até ser repressor e moralista, pode ter bom acervo intelectual,
enfim, aos olhos sociais e familiares pode ser considerado "um
indivíduo normal". Ele é perverso, e faz parte da sua perversão
enganar a todos sobre sua parte doente. Para ele, enganar é
tão excitante quanto a própria prática do abuso. Pode
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esconder-se vestindo uma pele de cordeiro, ou uma pele de
autoritário, ou uma pele de moralista, mas isto não passa de
um artifício a serviço da sua perversão. Esse é o ponto central
da sua perversão. Ele necessita da fantasia de poder sobre sua
vítima, usa das sensações despertadas no corpo da criança ou
adolescente para subjulga-la, incentivando a decorrente culpa
que surge na vítima. (Psicanalista Brayner Iencarelli)
A Lei 12.015 de 2009 trouxe um importante nexo para o nosso
ordenamento jurídico na atualidade em que vivemos. Conforme a mesma, o estupro
deixa de ser cometido apenas por homem, ou seja, tanto a mulher, quanto o homem,
podem ser configurados como abusadores sexuais.
Tanto o homem quanto a mulher podem figurar como sujeito
ativo do delito de estupro de vulnerável, com a ressalva de que,
quando se tratar de conjunção carnal, a relação deverá,
obrigatoriamente, ser heterossexual; nas demais hipóteses, ou
seja, quando o comportamento for dirigido a praticar outro ato
libidinoso, qualquer pessoa poderá figurar nessa condição.
(Greco, 2011, p. 535)
O artigo 215 do Código Penal confirma tal proposição, entretanto, vale
ressaltar, que para a configuração da conjução carnal, deve-se haver a oposição em
sexos (mulher e homem), do outro lado, a prática do ato libidinoso não há
necessidade de ser praticado por sexos opostos, sendo possível portanto a prática
por pessoas de mesmo sexo, como também, indivíduos de sexo diferentes.
3.4 FORMAS DE PREVENÇÃO
Naturalmente, quando estamos com crianças e adolescentes em ruas,
pistas/estradas, sempre ficamos de olhando, observamos para não correr para o meio
da rua em virtude do fluxo de veículos, na nossa casa estamos atentos em produtos
de limpeza, fogão e outros utensílios cortantes para que o menor não tenha acesso
com facilidade, e agimos em diversas outras formas para zelar e não ocorrer alguma
forma de negligência inesperada com nossas crianças ou com os nossos
adolescentes.
Quando retratamos a ideia de abuso sexual, violência física, e pedofilia
onde as crianças e os adolescentes estão sujeitos, a ideia que usamos com o nosso
cotidiano não é muito diferente. Uma criança vitima de abuso sexual demonstra em
mínimos detalhes que já passou por um “trauma” e que necessita de ajuda, embora
como na maioria dos casos por sentirem medo não falam abertamente.

326

www.conteudojuridico.com.br

Dor constante nas partes intima aversão ao próprio corpo, choros
constantes, todos estes são sintomas para ficarmos vigilantes com os que se
aproximam dos menores.
Para o Estado, a divulgação nas mídias, campanhas nas escolas, a
capacitação dos funcionários públicos que tem contato direto com menores para
orienta-los e apoia-los por intermédio de diálogos, e em especial o efetivo
cumprimento de penalização para os que cometerem o abuso sexual.
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A probabilidade de uma criança vitima de abuso sexual quando crescer
querer realizar a mesma coisa com que passou na infância em outras crianças é
grande, e por isso, todos nós devemos criar métodos para que este ciclo se encerre.
No país que vivemos em números de superlotação de prisões, sabemos
que as autoridades públicas não possuem tantas saídas a não ser tentar esvaziar as
cadeias quando os presos cumprem com parte da pena que lhe é devida. A teoria
infelizmente é diferente da prática que estamos vivendo.
Hoje, o país tem uma taxa de superlotação nas cadeias de
197,4%, o que significa que existe quase o dobro de detentos
em relação ao número de vagas. Os dados foram divulgados
[...] pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e se
referem a junho de 2016. São 726.712 presos para 368.049
vagas. [...] Um país que prende muito e prende mal. Em um
período de 26 anos, a população carcerária do Brasil
multiplicou oito vezes e chegou a exatas 726.712 pessoas
presas, o dobro do número de vagas nas penitenciárias e
carceragens de delegacias do país, informa o Infopen
(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias),
divulgado [...] pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
(Amorim e Costa e Bianchi, publicação no UOL, 2017)
Parcerias com a mídia, palestras constantes, divulgações de casos
concretos que tenham ocorrido o abuso sexual podem levar a muitas pessoas a
denunciarem casos de pedofilia e de violências físicas que estejam acontecendo na
atualidade.
Em todos os aspectos na vida do ser humano é observado que em maioria,
a partir de um erro, há a tentativa de não cometê-lo mais. Quando criança, sabemos
que não podemos mexer no fogão por que nossos pais irão nos repreender. Este
pensamento é o que deve ser utilizado na tentativa da ressocialização de uma pessoa
que tenha cometido essa falha para com a sociedade.
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3.4.1 A educação como viés
A educação é o único caminho para levar a sociedade a chegar a um
patamar maior. Ela é o único viés para que haja uma efetiva ressocialização de um
abusador na sociedade.
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Ana Cristina Brito da Silva141 e Andrea Souza de Albuquerque142
afirmaram em seu trabalho intitulado de “A educação no cárcere” que:
Segundo o Ministério da Justiça o Brasil ocupa o quarto lugar
entre os países com maior população prisional do mundo
(441.700 mil), ficando atrás dos Estados Unidos (2,2 milhões),
China (1,5 milhão) e Rússia (870 mil). Isso significa que dos
441.700 mil presos é 0,21% da população brasileira que dar um
total de cada 100 mil habitantes 210 se encontram presos,
desse total de presos 280 mil são jovens com idade entre 18 e
29 anos, a maioria dos presos no Brasil são do sexo masculino
com um total de 96% eo mais triste é que a maioria desses
presos é pobre ou estiveram excluídos da sociedade que dar
um total de 95%, levando esses dados para o lado financeiro
cada detento custa aos cofres públicos do Estado, em media
750,00 por mês, em alguns estados chega a 1.300 Reais. A
população carcerária possui baixa escolaridade, pois dentro de
quantitativo de presos no Brasil, 70% não concluíram o ensino
fundamental, 10, 5% são analfabetos, e apenas 26% participam
de alguma atividade dentro das penitenciarias e somente
17,3% estudam em todo o Brasil, com tudo isso as ações
governamentais precisam elaborar projetos para que esses
apenados queiram estudar e o fundamental que permaneçam
em sala de aula sem serem interrompidos por alguém que não
queira viver em sociedade.
Sem a educação, não há como o mundo se desenvolver. Para qualquer
coisa que necessite uma inovação ou uma mudança, é necessário que haja um
estudo, e que este discipline os passos e os avanços a serem tomados.

141 Graduanda do Curso de Pedagogia, da Faculdade Integrada Brasil Amazônia –FIBRA.
142 Profª Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Pará –UEPA, Licenciada Plena em
Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará –UEPA, Bacharel em Direito pela Universidade da
Amazônia –UNAMA. Professora de Ciências da Educação da FIBRA. Disponivél em:
<http://www.susipe.pa.gov.br/sites/default/files/A
EDUCA%C3%87%C3%83O
NO
C%C3%81RCERE.pdf>
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No quesito criminal não é diferente. O trabalho e a educação podem
transformar muitas pessoas que estão em divida com a sociedade. Fazer o individuo
entender que se ele falhar com a justiça ele pagará severamente com trabalho e
disciplina pode levar a muitos não se envolverem com esse tipo de abuso.
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Devemos lembrar também que o movimento para reformar as
prisões, para controlar seu funcionamento, não é um
tratamento tardio. Não parece se quer ter nascido de um
atestado de fracasso devidamente lavrado. A “reforma” da
prisão é mais ou menos contemporânea da própria prisão (
FOUCAULT,2008.p 197)
A Lei de Execuções Penais 7.210 de 1984 traz importantes artigos em que
se remetem a Educação no tocante ao Sistema Carcerário no nosso país.
Art.17. A assistência educacional compreenderá a instrução
escolar e a formação profissional do preso e do interno.
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, reintegrando-se
do sistema escolar da unidade federativa.
Art.19. o ensino profissional será em nível de iniciação ou de
aperfeiçoamento técnico.
Art.20. As atividades educacionais podem ser objetivo de
convenio com entidades publicas ou particulares, que instalem
escolas ou ofereçam cursos especializados.
Art.21. Em atendimento ás condições locais, dotar-se-á cada
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as
categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos
e didáticos.
Um pedofilo ou um abusador deve cumprir sua pena completa, sem
regalias, deve ter horários, deve ter estudo, deve entender o que é certo e o que é
errado. Estes estão em falha, e por isso, precisam ter disciplina e cuidado constante,
para isso o Estado precisater pulso firme, criar organizações que trabalhem 24h na
construção e na educação destes que muitas vezes por falta de condições não
tiveram acesso a educação, o que leva o ser humano a retroagir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência e a saúde da mente são inteiramente relacionadas. Uma pode
afetar a outra diretamente, ainda mais quando se trata do uso desta em seres
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humanos que estão em fase de desenvolvimento seja ele físico seja ele psicológico,
como é o caso de nossas crianças e dos nossos adolescentes.
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Inúmeros são os casos de abusos sexuais cometidos contra menores,
entretanto, possuímos uma lei (o referido Estatuto da Criança e do Adolescente) em
que protege os menores garantindo-lhes direitos e garantias que não podem ser
esquecidos em virtude da prioridade efetiva que estes contém para o nosso
legislador.
Uma criança ou um adolescente vitima de abuso sexual pode crescer com
déficit de personalidade em virtude do trauma sofrido com o ato da violência,
fazendo com que esta tenha grandes chances de se tornar alguém de má índole
quando adulto, gerando portanto um ciclo, onde este deve ser quebrado o quanto
antes pela família, pelo Estado, e pela sociedade.
Os nossos adolescentes e as nossas crianças precisam ser constantemente
vigiadas, e instruídas pelas escolas, e pela família sobre o que se trata o abuso sexual,
alertando-as para que informen sempre se em algum momento alguém de má índole
se aproximar, para isto, o Estado deve criar mecanismos de propagandas, de
palestras, envio de noticias e meios para que todos possam estar atentos para que
nenhuma vitima fique impune ao ato sofrido.

Um pedofilo ou um abusador procura sempre estar persente no convívio
da família, e em especial do menor, sempre utilizando artifícios para que estes
consigam sua confiança, e mediante a isto, realizarem o desejo sexual que o mesmo
possue.
Presentes, passeios constantes, visitas periódicas, crianças ou
adolescentes com alta tristeza, dores na parte intima, medo, inibição social, dentre
outras características, demonstram que possivelmente estão sendo vitimas de abuso,
e isto deve ser analisado com o cuidado de todos.
Um individuo que possui esse prazer sexual normalmente também é
detentor de um transtorno psicológico. A pedofilia é uma subseção de uma espécie
de parafilia, ou seja, um comportamento frequente e sexualmente estimulante que
envolve crianças ou adultos ou até objetos, e portanto, precisa de tratamento com
profissionais qualificados na área.
Entende-se que um sistema penitenciário que cumpra efetivamente com
o seu dever de cuidado, e educação daqueles que estão em falta com a sociedade,
levando-os a realiarem estudos diários, trabalhar em prol do seu sustento e entender
que caso cometessem novamente algum tipo de crime, estes pagariam, mas que
mesmo cumprindo a pena, que eles possam compreender o por quê o ato é ilícito, e
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que existem outros meios e tratamentos para que sejam controlados os impulsos dos
mesmos, e que caso ainda assim persista, eles ficarão sem o bem mais precioso que
o ser humano possui – a liberdade - e existe rigor referente a trabalho e educação
no cumprimento da pena.
No mais, a ideia principal é o uso da educação. Conhecimento nunca é
demais, ainda mais quando nos retratamos a comunidades que não possuem acesso
a uma educação digna e com qualidade.
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O único caminho para que um crimonoso possa ser reintegrado ao
convívio na sociedade é por meio do acesso ao conhecimento. Sem a educação, a
sociedade retroage, e os direitos e garantias que possuímos não tem efeito.
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RESUMO: Essas reflexões constituem uma elaboração de natureza teórico-conceitual
para interpretar uma situação complexa no que diz respeito às relações entre gênero
e emprego. Trata-se de analisar como as novas condições do mercado de trabalho
influenciam os modos de intervenção do Estado na vida de uma determinada
população, as mulheres com menores dependentes, em agregados familiares
afetados pelo desemprego. O mercado de trabalho e as intervenções promovidas
pelo Estado são atravessados por relações desiguais de classe e gênero que deixam
as mulheres em uma dupla condição de opressão – por serem pobres e por serem
mulheres – o que determina, entre outras coisas, as modalidades de acesso, ou não,
ao sistema educacional. Colocado em termos teóricos: por um lado, embora as
condições do mercado de trabalho tenham se modificado e o Estado se
transformado, as relações sociais de gênero não parecem se alterar em um sentido
profundo. E por outro lado, por parte do Estado e do mercado de trabalho, as
mulheres parecem ser consideradas portadoras “naturais” de um “capital humano”
que só lhes permite ser trabalhadoras de segunda classe, desde que as suas
capacidades estejam orientadas para a reprodução e cuidado da vida.
Palavras-chave: Mercado de trabalho. Mulheres. Desigualdade. Gênero.
ABSTRACT: These reflections constitute a theoretical-conceptual elaboration to
interpret a complex situation about the relationship between gender and
employment. It is about analyzing how the new labor market conditions influence the
modes of State intervention in the life of a certain population, women with minor
dependent children, in households affected by unemployment. The labor market and
143 : Acadêmica de Direito Faculdade - UNA Contagem
144 Pós-doutora pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Doutora e Mestre em Direito pela PUC
Minas. Bacharel em Direito e Administração de Empresas pela FUMEC. Especialista em Processo Civil
pela Gama Filho. Coordenadora do Curso de Direito, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico da
UNA Contagem.
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the interventions promoted by the State are crossed by a relation of social and
gender inequalities that places a woman in a double condition of oppression - for
being poor and for being women - which determines, among other things, the
modalities of access, or not, to the educational system. Bringing into theoretical
terms: on the one hand, although the conditions of the labor market have changed
and the State has been transformed, the gender situation didn’t seem to profoundly
change. On the other hand, according to the State and the labor market terms,
women seem to be considered “natural” carriers of a “human capital” that only allows
them to be second-class workers, as long as their capacities are oriented towards
reproduction and care for life.
Keywords: Labor market. Women. Inequality. Gender.
SUMÁRIO: 1. A EVOLUÇÃO DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NO BRASIL; 2.1.
Categoria histórica socialmente construída; 2.2. Crescimento e evolução das
mulheres no mercado de trabalho; 3. DISCRIMINAÇÃO SOCIAL E AS DIFERENÇAS DE
POSTOS DE TRABALHO; 3.1 A Desigualdade de gênero e as diferenças salariais do
trabalho feminino; 3.2 A Dupla jornada de trabalho da mulher; 4. EFEITOS DO COVID19 NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DAS MULHERES; 4.1 A sobrecarga de trabalho
doméstico e as dificuldades de inserção no mercado; 4.2 Exposição a violência
domestica. 4.3 Soluções para o rompimento do teto de vidro e a valorização do
trabalho da mulher; 5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
Inicialmente, o artigo pretende abordar a relação das mulheres no mercado
de trabalho em tempos de recessão da Covid-19, que levou a um declínio acentuado
no emprego feminino. Como os trabalhadores que perdem o emprego durante uma
recessão muitas vezes experimentam perdas de rendimentos que duram muito mais
que a própria recessão, o grande impacto da recessão nas mulheres é importante
para a evolução da disparidade salarial de gênero e as perspectivas futuras das
mulheres no mercado de trabalho.
Buscando explanar primeiramente o contexto histórico em que a mulher
ingressou no mercado de trabalho, alcançando espaços que antes não eram comuns.
Com base no contexto histórico é possível observar a grande dificuldade da mulher
devido a sua dupla jornada de trabalho, uma vez que não há divisão do trabalho
doméstico entre homens e mulheres, neste sentido as mulheres são as maiores
responsáveis pelas atividades do lar, necessitando exercer as funções do lar, da
família e ainda buscar tempo para ingressar no mercado de trabalho, passando a
exercer uma dupla jornada.
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Nota-se então, que a partir da inserção no mercado de trabalho, enfrentando
uma jornada dupla e em meio a uma pandemia, as mulheres passam a enfrentar
outros problemas ainda maiores que serão abordados ao longo do artigo, como a
categoria histórica socialmente construída, a hierarquia na divisão das tarefas
domésticas, a discriminação e as diferenças de postos de trabalho, os aspectos de
diferença salarial, a desigualdade de gênero e os efeitos da pandemia em relação às
mulheres no ambiente de trabalho.
Para fundamentar a pesquisa, foi necessário estudar a percepção e o ingresso
da mulher no mercado de trabalho, através de percentuais sobre a taxa de
desemprego entre mulheres e homens, em contraste com as crises anteriores, um
impacto substancialmente maior na relação de trabalho feminino do que no
masculino durante uma recessão é historicamente sem precedentes no Brasil.
O artigo se justifica pela importância e relevância de um tema tão atual como
os impactos do COVID-19 e um tema reiterativo como a desigualdade nas relações
de trabalho das mulheres, visto que até os dias atuais a mulher necessita
constantemente lutar por seu espaço no mercado de trabalho e pela divisão das
tarefas no lar. Como metodologia foi empregada pesquisa bibliográfica com buscas
em artigos, livros, revistas e reportagens.

2. A EVOLUÇÃO DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NO
BRASIL
Historicamente as relações sociais de sexo e todas as relações sociais, são
caracterizadas pela separação entre âmbitos reprodutivos, atribuído ao sexo
feminino e o âmbito produtivo ao sexo masculino atribuições estas mais valorizadas
socialmente. Desde então através de fatos sociais determinantes por meio da divisão
sexual para a inserção da mulher no mercado de trabalho existem recorrentes
problemas enfrentados neste meio, como a discriminação, diferença salarial e postos
de trabalho.

2.1. Categoria histórica socialmente construída
O “trabalho”, como categoria de análise, ainda é objeto de debate. Poucas
categorias abstratas tiveram e ainda têm tanta implicação na vida concreta dos
sujeitos. No sistema capitalista, essa categoria passa a ser objeto de análise porque
ocupa um lugar central. Na perspectiva marxista, a força de trabalho é a única
mercadoria capaz de criar mais-valor e, portanto, promover a acumulação de capital,
um pré-requisito indispensável para a existência do modo de produção capitalista
(DE PAULA LEITE, 2017).
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O trabalho, como ação e como conceito, pode desempenhar um papel
relevante tanto na crítica do sistema quanto em sua reprodução, e é uma expressão
de quão fortemente contraditória e mutante é a realidade social; daí sua
complexidade (COTRIM; TEIXEIRA; PRONI, 2020).
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Há vários anos ouviu-se falar da crise do emprego. Fala-se de um mercado de
trabalho que entrou em colapso e não tem mais lugar para todos. Uma situação que,
nas últimas duas décadas, muito se falou, mas se faz sentir ainda mais. Agora, de que
trabalho se trata? Não é todo o trabalho que está em crise, mas uma forma específica
que, com o capitalismo industrial, se tornou hegemônica e, portanto, sinônimo de
“trabalho” (DE BRITO, 2020).
Nesse sentido, o trabalho é uma categoria histórica. As formas que assume,
os modos como se distribui e o valor (simbólico e econômico) que lhe é atribuído
variam de um contexto para outro, nas várias formações sociais, nos diferentes
modos de produção. Além disso, essas formas, modos e valorações, e suas
combinações, são determinados e percorridos pelas relações sociais de classe, mas
também de gênero, que se estabelecem nos diferentes modos de produção
(COTRIM; TEIXEIRA; PRONI, 2020).
O trabalho, como categoria histórica e complexa, é constituído por múltiplas
formas de trabalho, em permanente tensão entre si e, portanto, em permanente
transformação ao longo da história. Tensão / transformação conforme suas
condições mudam: modos de acumulação, situações econômicas; tecnologia e
necessidades de capital variável ou capital constante; relações sociais, alianças de
classe e lutas, etc. (HAUSSMANN et al, 2018).

2.2. Crescimento e evolução das mulheres no mercado de trabalho
A divisão hierárquica de tarefas com base no sexo não surge com o
capitalismo; entretanto, assume características particulares. O surgimento do aparato
estatal, de um sistema de trocas econômicas mais amplo e de uma unidade produtiva
maior separada da esfera doméstica, modificou a organização tanto da esfera pública
quanto da privada. Ao separar os espaços e tempos de produção e reprodução, as
mulheres foram associadas à esfera privada e os homens à pública (HAUSSMANN et
al, 2018).
Os processos de industrialização, deslocamento do meio rural e urbanização
que acompanharam a quebra da unidade de produção / reprodução na esfera
doméstica, modificaram o papel da mulher na produção e na reprodução.
Em outras palavras, não apenas mudaram as formas de obtenção de sustento:
a unidade doméstica, ao perder parte de suas tarefas, passou por um processo de
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reorganização e aquisição de funções adequadas às novas condições. Sua
composição foi reduzida e as tarefas de seus membros foram especificadas, embora
sempre com base em diferenças sexuais pré-existentes (COTRIM; TEIXEIRA; PRONI,
2020).
A família nuclear (burguesa) como nova organização da unidade doméstica
adquire uma imagem inédita, tanto dentro de si como perante o conjunto da
sociedade. Torna-se quase exclusivamente um campo de produção de sentimentos,
um lugar privado considerado responsável pela proteção, educação e suporte das
novas gerações e como uma unidade de consumo. Ao mesmo tempo, adquire uma
função necessária à manutenção da coesão e reprodução social, tornando-se uma
unidade vital da sociedade (PINHEIRO; MEDEIROS, 2016).
Essas transformações já se consolidaram fortemente, embora o Estado
também participe de algumas funções consideradas típicas da esfera privada, como
educação, saúde, assistência social etc., mas como complemento, ou seja, sem
diminuir a prioridade da a família. Três esferas participam do processo de reprodução
da vida: a da produção mercantil indiretamente por meio do salário; trabalho familiar
ou reprodutivo por meio do trabalho doméstico, que não atenda a critérios
comerciais, para garantir a subsistência de todos os seus membros; e a esfera pública
que atua por meio de determinados bens e serviços sociais que o Estado controla e
distribui principalmente (HAUSSMANN et al, 2018).
À medida que esses processos avançam, o lugar socialmente atribuído como
prioridade para as mulheres vai se configurando em torno das funções de cuidado
da família e das tarefas domésticas. Dessa forma, o vínculo com o doméstico passa a
ser a definição primária do papel da mulher nas sociedades capitalistas. A sua
participação na produção é entendida como complementar ou secundária no que
diz respeito à sua função primária, ocupando um lugar subordinado e menos valioso
na esfera da produção no que diz respeito aos homens (FERRAZ, 2020). Para os
homens, o espaço público e a produção ainda são definidos como “seu” lugar, e sua
função é adquirir recursos suficientes para satisfazer as necessidades materiais de
subsistência dos membros da família.

3. DISCRIMINAÇÃO SOCIAL E AS DIFERENÇAS DE POSTOS DE
TRABALHO
A forma mais comum da divisão do trabalho refere-se à destinação
das atividades que são desenvolvidas pelos homens e mulheres, trata-se
da divisão sexual do trabalho, que se constitui em uma das bases da
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organização econômica da sociedade e seu impacto se dá,
principalmente, nas relações de gênero.
3.1 A Desigualdade de gênero e as diferenças salariais do trabalho feminino
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Freqüentemente ouve-se falar de discriminação, entretanto, pode não ser uma
tarefa fácil dar uma definição sobre isso. A este respeito, se estabelece que do ponto
de vista sócio-psicológico diz-se que uma pessoa discrimina (ou a favor de) outra se
o comportamento desta não for motivado por uma consideração 'objetiva’ (COTRIM;
TEIXEIRA; PRONI, 2020).
O mesmo se estabelece que essa definição tem a desvantagem de ser difícil
identificar uma violação de fatos objetivos sobre aqueles relacionados a gostos ou
valores, por exemplo: podemos falar de discriminação pelo fato de alguém preferir o
tipo de roupa, o penteado ou calçado que uma pessoa famosa usa ao de qualquer
outra?
Sem o objetivo de fazer uma discussão filosófica sobre o termo, por
ultrapassar as pretensões deste estudo, pretende-se mostrar a dificuldade em definir
um conceito geral de discriminação e, para ser mais preciso, é necessário atribuir-lhe
apelido ou circunscrevê-lo. para uma disciplina (DE BRITO, 2020). Assim, enquanto
para os sociólogos a discriminação contra um determinado grupo pode estar
associada ao distanciamento desse grupo de um determinado status social, para os
psicólogos esse mesmo termo pode implicar em classificar os indivíduos de acordo
com suas características de personalidade (HAUSSMANN et al, 2018).
Do ponto de vista econômico, essa concepção pode ser abordada tomandose a idéia, considerando que todas as pessoas que contribuem na mesma magnitude
para a produção podem se constituir em um grupo, e cada uma constitui um fator
de produção que apresenta diferentes níveis de produtividade associados às suas
características particulares (PINHEIRO; MEDEIROS, 2016).
Uma definição mais específica é a fornecida em que estabelecem que há
discriminação econômica quando mulheres ou trabalhadores pertencentes a grupos
minoritários – que têm a mesma capacidade, nível de estudos, treinamento e
experiência que os homens do grupo majoritário – recebem tratamento inferior na
contratação, acesso a uma ocupação, promoções, salário ou condições de trabalho
(COTRIM; TEIXEIRA; PRONI, 2020).
A discriminação também pode assumir a forma de desigualdade no acesso a
programas de educação, aprendizagem ou treinamento no trabalho, o que tem a ver
com o aumento do estoque de capital humano das pessoas (FERRAZ, 2020).
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A partir desta definição pode-se estabelecer que dentro do mercado de
trabalho existem diferentes tipos de discriminação, tais como ocupacional (acesso a
determinada ocupação), emprego (contratação), treinamento (educação) e salário.
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3.2 A Dupla jornada de trabalho da mulher
Parte dessa diferença de gênero é explicada pela natureza do choque e pelo
impacto desproporcional que teve nos empregos e ocupações que tendem a
empregar mais mulheres. Muitas mulheres trabalham em setores como restaurantes
e turismo, que foram gravemente afetados pela crise. Em termos de ocupações, as
perdas de emprego foram maiores em ocupações que requerem contato pessoal
(por exemplo, varejo e serviços pessoais), e as mulheres representam cerca de 70 por
cento do emprego em ocupações de alto contato (SANTOS et al, 2020). Também
documentamos que menos mulheres trabalham em setores críticos que não foram
afetados por paralisações e menos mulheres trabalham em ocupações com grande
capacidade de trabalhar em casa, o que facilita a continuidade do trabalho durante
a crise.
Um fator ainda mais importante é o cuidado das crianças. O fechamento
contínuo de escolas e creches aumentou muito as necessidades dos pais de crianças
menores e reduziu sua capacidade de trabalhar. Em 30% dessas famílias, todas as
crianças têm menos de seis anos. Visto que as crianças pequenas exigem mais
supervisão, muitos desses pais ficam impossibilitados de trabalhar enquanto o
fechamento da creche continuar e outras formas de creche continuarem
indisponíveis (SOLON et al, 2020).
O aumento das necessidades de acolhimento de crianças afeta mais as
mulheres do que os homens. Existem muito mais mães solteiras do que pais solteiros:
21 por cento das crianças no Brasil viviam com uma mãe sem companheiro presente
em 2017, enquanto 5 por cento das crianças viviam com um pai solitário. Entre os
lares casados, as mães fornecem mais de 60 por cento do total de cuidados infantis.
As mulheres fornecem a maioria dos cuidados infantis, mesmo em casais em que
ambos os pais trabalham a tempo inteiro. Como resultado, as mulheres atenderam à
maioria das necessidades crescentes de creches durante a crise (INSFRAN; MUNIZ,
2020).
Entre os pais que trabalharam em casa durante a crise, os pais aumentaram o
tempo despendido com creches e educação em casa em 4,7 horas por dia, contra 6,1
horas para as mulheres (CRUZ et al, 2020). Os mais afetados são as mães com filhos
pequenos, que reduziram suas horas de trabalho cinco vezes mais do que os pais.
O maior impacto do Covid-19 no emprego feminino em relação ao masculino
também pode ser observado em outros países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido
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e Espanha (INSFRAN; MUNIZ, 2020). Em todos esses países, a distribuição setorial do
emprego feminino, com o aumento das necessidades de creches, é responsável por
um impacto maior da crise Covid-19 no emprego feminino do que no masculino
(FERRAZ, 2020).
O fato de que o emprego das mulheres tendia a ser mais estável durante as
recessões, em relação ao emprego dos homens, proporcionou uma forma de
salvaguarda econômica em muitas famílias com dois pais durante as recessões
anteriores.
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Nesta recessão, isso pode não ser mais o caso. Como os homens tinham maior
probabilidade de perder empregos do que as mulheres durante uma recessão
normal, muitas mulheres conseguiram compensar parcialmente os ganhos perdidos
de um parceiro do sexo masculino ingressando na força de trabalho ou trabalhando
mais.
Essa capacidade na família não apenas protege os membros da família das
dificuldades econômicas, mas também pode ter um impacto mais amplo na
economia, mantendo um nível de consumo que serve como um importante
amortecedor, diminuindo a transmissão de choques de renda para o consumo
agregado (SANTOS et al, 2020).

Em contraste, descobre-se que o seguro familiar é mais limitado durante uma
recessão pandêmica. Em famílias com crianças, o aumento da necessidade de
cuidados infantis durante o bloqueio torna isso impossível para o homem e
assalariados secundários para aumentar sua oferta de trabalho. Mesmo em famílias
sem filhos, o seguro familiar é limitado durante uma recessão pandêmica, devido ao
fato de que mulheres e homens têm a mesma probabilidade de perder seus
empregos e enfrentar as mesmas dificuldades para encontrar novos empregos
(SOLON et al, 2020).
Perder o emprego durante uma recessão tem um efeito persistente nas
perspectivas de ganhos futuros. Encontrar um novo emprego pode ser difícil e,
muitas vezes, os trabalhadores lutam para encontrar posições com salários e
responsabilidades comparáveis às que tinham antes da crise.
A pesquisa mostrou que os trabalhadores que perderam o emprego em
recessões anteriores perderam o equivalente a quase três anos de rendimentos ao
longo de suas carreiras restantes. Na crise atual, essas perdas recairão mais
pesadamente sobre os ombros das mulheres (CRUZ et al, 2020).
O grande impacto da Covid-19 no emprego feminino é mais importante para
as oportunidades econômicas das mulheres que não podem trabalhar durante a
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crise. Algumas mulheres abandonaram permanentemente a força de trabalho.
Mulheres em cargos de carreira podem perder promoções cruciais e não podem
retornar ao mesmo plano de carreira que estavam anteriormente.
Nos próximos anos, esses fatores provavelmente limitaram as oportunidades
de carreira das mulheres e aumentaram as disparidades salariais entre homens e
mulheres. Além disso, durante a crise, a queda no emprego das mulheres reduz a
capacidade das famílias de se auto segurar contra perdas de rendimentos (SANTOS
et al, 2020).

Muitas famílias não têm escolha a não ser reduzir seus gastos de consumo,
por exemplo, gastando menos com comida, adiando compras importantes ou
atrasando o aluguel. Para a economia em geral, tais mudanças resultam em queda
na demanda agregada, o que pode aprofundar a recessão e desacelerar a
recuperação. A falta de autosseguro também implica que os pagamentos de auxílio
à renda (como seguro-desemprego ampliado) são ainda mais importantes em
comparação com outras recessões.
Além disso, uma recuperação total é impossível enquanto as escolas
continuarem fechadas, porque a necessidade de creches impedirá que muitos pais
retornem ao trabalho.

4. EFEITOS DO COVID-19 NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DAS
MULHERES
A pandemia do coronavírus (COVID-19) trouxe uma série de efeitos negativos
à sociedade, as crises surgiram não só na saúde pública, mas em diversos setores,
como na política, no Direito, na economia e no mercado de trabalho. Esse impacto
de forma imediata nas relações de trabalho, tratando-se das mulheres, trouxe ainda
mais desigualdade e aspectos a serem enfrentados que se intensificaram, sendo
algum deles, a diferença salarial, a ocupação com o trabalho doméstico, gerando a
dupla jornada de trabalho, além da desvalorização de profissões ocupadas por
mulheres. Problemas que antes já eram existentes torna essa desigualdade ainda
maior, impondo uma situação de sobrecarga de trabalho e expondo as mulheres a
situações ainda piores de desemprego e péssimas condições de trabalho.

4.1 A sobrecarga de trabalho doméstico e as dificuldades de inserção no
mercado.
Ao se falar das novas condições do mercado de trabalho e das medidas para
enfrentá-las, a questão da ampliação do termo “trabalho” retorna. Em outras
palavras, aquelas atividades que se enquadram na definição hegemônica circunscrita
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ao seu valor monetário ou de troca não são valorizadas ou apenas reconhecidas
como trabalho, mas que certas tarefas também são consideradas e avaliadas como
trabalho que, sem ter valor de troca monetária, produz bens e serviços que satisfazem
necessidades sociais e individuais muito importantes, que geralmente são tarefas
desempenhadas por mulheres de forma solidária ou voluntária (COTRIM; TEIXEIRA;
PRONI, 2020).
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Já na década de 1970, a teoria feminista chamava a atenção para o caráter
discriminatório da noção de trabalho reduzido ao trabalho assalariado, pois tornava
invisível o valor do trabalho doméstico, entre outros.
Mas esse debate, iniciado por feministas e grupos de esquerda progressistas,
atualmente na boca de alguns setores intelectuais e do governo, levanta suspeitas.
Em que medida se trata realmente de valorizar as atividades socialmente úteis ou
benéficas e em que medida pretende conter o ânimo dos setores excluídos, legitimar
a sua posição atual e, portanto, justificar o modelo excludente que propõem?
(HAUSSMANN et al, 2018)
Por um lado, é verdade que nas atuais condições o emprego parece valer mais
do que tudo devido ao seu carácter instrumental, como meio de acesso a outras
coisas. Desta forma, a proposta é valorizar como trabalho outras atividades, que
sejam úteis e necessárias à sociedade não só pelo seu retrocesso econômico, mas
também porque proporcionam um espaço de fortalecimento das relações sociais e
das redes solidárias, pela capacidade de resposta. às necessidades de sobrevivência
de todas as pessoas, ou seja, produção e reprodução, mas também sua contribuição
para o bem-estar social (DE PAULA LEITE, 2017).
Alguns funcionários promovem ou têm promovido a necessidade de inserir
esses elementos nas políticas sociais, para que deixem de ser considerados medidas
emergenciais marginais e passem a propor mudanças nas relações concretas entre
os sujeitos. Esses discursos foram interpretados como uma forma de valorizar a
indenização solicitada (FERRAZ, 2020).
À medida que as possibilidades de emprego são cada vez mais reduzidas, a
transferência de renda para assistência social não pode mais ser pensada como uma
forma de reinserção laboral: uma alternativa, então, é dar um subsídio em troca do
desempenho de uma atividade que seja "útil "para a sociedade. O que é dado como
certo e não questionado é que essas tarefas, socialmente úteis e sem valor
(monetário), são geralmente aquelas desempenhadas por mulheres (PINHEIRO;
MEDEIROS, 2016).
Essas políticas, que buscam valorizar outros tipos de atividades como
educação, treinamento, voluntariado, trabalho comunitário, etc., tornam-se
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perigosas quando não são acompanhadas do questionamento da divisão sexual do
trabalho existente.
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Nesse sentido, levanta-se a suspeita de que a expansão da categoria de
trabalho é proposta porque há desemprego, e isso permite que as mulheres sejam
incluídas ou excluídas de acordo com as necessidades do sistema de acumulação
capitalista (DE BRITO, 2020).
As políticas que procuram remediar o problema da falta de empregos recaem
principalmente sobre as mulheres, para as quais não existe opção voluntária, mas são
obrigadas a aceitar as condições que lhes são estabelecidas (redução da jornada de
trabalho, trabalho temporário ou de casa, etc.), precisamente pela sua localização na
divisão sexual do trabalho, tanto na esfera doméstica como na esfera do emprego,
uma vez que as formas de “partilha do trabalho” deixam de lado a dimensão de
gênero (DE PAULA LEITE, 2017).
Não se trata de distribuir os empregos existentes, mas de redefinir o trabalho
social: não se trata apenas de pensar em soluções dentro da oferta existente, mas de
analisar criticamente quais os empregos que têm utilidade social, que podem ser
criados, ampliados e partilhados, como dar estatuto ocupacional às atividades de
voluntariado que não têm preço de mercado, como reorganizar o trabalho doméstico
(COTRIM; TEIXEIRA; PRONI, 2020).
A idéia de expandir a categoria de trabalho é fortemente contraditória: tem
potencialidades emancipatórias, mas também uma reafirmação das relações sociais
e de gêneros existentes. Emancipatória porque tal expansão implica corroer os limites
da concepção reducionista de trabalho e incluir outras atividades que beneficiam a
sociedade, mas não são valorizadas por não terem preço de mercado. Porém, por
não ter sido acompanhada por um questionamento e distribuição mais justa das
atividades, acaba por aprofundar a divisão sexual do trabalho e do saber
(HAUSSMANN et al, 2018).
Nesse sentido, as políticas assistenciais que o Estado implementa para as
famílias, mesmo que se baseiam na idéia de valorizar o trabalho não assalariado, nos
fazem duvidar dos benefícios para as mulheres.
A mulher desempregada não é vista como tal porque o trabalho feminino por
excelência é o doméstico, e nesses termos a ampliação da noção de trabalho equivale
a que o Estado pague pelo trabalho doméstico da mulher, transferindo-a para a
categoria de economicamente inativa. e descomprimir o mercado de trabalho. Sem
uma visão de gênero nos debates teóricos e políticos em torno da questão do
emprego, as mulheres estão presas a uma dupla exclusão do direito ao emprego
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formal, porque não só o valor social de suas atividades, mas também o trabalho está
oculto, concreto que eles executam (COTRIM; TEIXEIRA; PRONI, 2020).

4.2 Exposição à violência doméstica
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Como os casos da Covid-19 aumentaram no mundo todo no início de 2020,
os pedidos para ficar em casa foram colocados em prática. As escolas fecharam e
muitos trabalhadores foram dispensados, dispensados ou mandados trabalhar em
casa. Com os movimentos pessoais limitados e as pessoas confinadas em suas casas,
os defensores expressaram preocupação sobre um potencial aumento da violência
por parceiro íntimo (VPI) (DE PAULA LEITE, 2017).
Os pedidos de estadia em casa, destinados a proteger o público e prevenir a
disseminação da infecção, deixaram muitas vítimas de VPI presas com seus
agressores. As linhas diretas de violência doméstica se prepararam para um aumento
na demanda por serviços à medida que os estados cumpriam esses mandatos, mas
muitas organizações experimentaram o oposto.
Em algumas regiões, o número de chamadas caiu em mais de 50%. Os
especialistas na área sabiam que as taxas de IPV não tinham diminuído, mas sim que
as vítimas não conseguiam se conectar com segurança aos serviços.
Embora as restrições ao movimento tenham sido suspensas na maioria das
regiões, a pandemia e seus efeitos continuam intensos, e há um consenso de que as
áreas que tiveram uma queda no número de casos provavelmente terão um segundo
aumento. Essa pandemia reforçou verdades importantes: as iniqüidades relacionadas
aos determinantes sociais da saúde aumentam durante uma crise e abrigos locais
não causam sofrimento equivalente a todas as pessoas (PINHEIRO; MEDEIROS, 2016).
Uma em cada 4 mulheres e um em cada 10 homens sofrem VPI, e a violência
pode assumir várias formas: pode ser física, emocional, sexual ou psicológica. Pessoas
de todas as raças, culturas, gêneros, orientações sexuais, classes socioeconômicas e
religiões têm experiência IPV.
No entanto, essa violência tem um efeito desproporcional nas comunidades
de cor e outros grupos marginalizados. A instabilidade econômica, a moradia
insegura, a violência na vizinhança e a falta de creches e apoio social seguro e estáveis
podem piorar as situações já frágeis. A VPI não pode ser abordada sem também
abordar os fatores sociais, especialmente no contexto de uma pandemia que está
causando isolamento substancial (HAUSSMANN et al, 2018).
A independência econômica é um fator crítico na prevenção da violência. Para
muitas pessoas que vivenciam VPI, o envolvimento financeiro com um parceiro
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abusivo é muito complicado para ser cortado sem uma fonte alternativa de apoio
econômico. A pandemia exacerbou o emaranhamento financeiro, causando aumento
da perda de empregos e desemprego, especialmente entre mulheres negras,
imigrantes e trabalhadores sem educação universitária (DE PAULA LEITE, 2017).
As restrições de saúde pública postas em prática para combater a propagação
do vírus também reduziram o acesso a alternativas fontes de habitação: abrigos e
hotéis reduziram sua capacidade ou fecharam, e as restrições de viagens limitaram o
acesso das pessoas a refúgios seguros. Os abrigos têm feito grandes esforços para
diminuir a aglomeração e ajudar os residentes a se mudarem para hotéis,
apartamentos para estadias prolongadas ou casas de parentes e amigos (BARROSO;
GAMA, 2020).
Embora algumas restrições tenham sido suspensas, muitos abrigos
permanecem fechados ou estão operando com capacidade reduzida, o que cria
desafios para as pessoas que precisam de alternativas de moradia.

4.3 Soluções para o rompimento do teto de vidro e a valorização do trabalho
da mulher
Muitas mulheres (com certas características) vivem em um mundo de
demandas que consideramos naturais, inquestionáveis (BARROSO; GAMA, 2020). O
direito ao trabalho remunerado e o direito à educação como ideal de justiça e
cidadania já parecem óbvios, ainda que se passem apenas 40 ou 50 anos desde que
se ingressam na esfera pública com o direito de fazê-lo (DE PAULA LEITE, 2017).
No entanto, isso não é tão natural, nem para todos, nem em todas as
circunstâncias. Aquelas formas de discriminação que já não podem ser consideradas
para certas mulheres (brancas, classe média escolarizada) são a realidade de muitas
outras: porque no contexto das relações sociais existentes, onde a diferença significa
menos valor, ser mulher não é decisivo ser lançado no confinamento da exclusão,
mas é uma característica suficiente para aproximar o limite (PINHEIRO; MEDEIROS,
2016).
Cada vez mais mulheres e homens estão fora do mercado de trabalho e caindo
na pobreza. As pessoas resistem em ser pobres, não sei se tanto porque sabem que
têm o direito de não ser pobres, ou melhor, porque sua subsistência está em perigo.
Os afetados não ficam parados, mas organizam a sobrevivência nas novas condições.
A cooperação de quem não tem “nada” está presente, encarnada nas históricas
tecelagens das redes de solidariedade: mulheres, mas mulheres muito concretas e
nada idealizadas (PINHEIRO; MEDEIROS, 2016).
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A pressão exercida dá origem a formas de ajuda mútua que quebram as velhas
regras que já não servem, e começam a surgir novas formas de relacionamento,
novas formas sociais de gestão de recursos escassos: cozinhas comunitárias, guardaroupas, socialização da água potável, trocas, assembléias populares, etc.
(HAUSSMANN et al, 2018).
Surgem, então, os planos sociais de emergência, implementados (embora não
explicitamente) para aproveitar as supostas virtudes maternas e os laços de
solidariedade já existentes e garantir o maior impacto pelo menor custo.
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Portanto, destinam-se especialmente às mulheres-mães-pobres, às mulheres
que se encontram em tal situação-limite que garante que o auxílio será utilizado no
sentido esperado, mulheres para quem o mercado de trabalho sempre foi tão
adverso que a situação que o Estado lhes oferece pode dar-lhes um pouco de
estabilidade e tranqüilidade (DE PAULA LEITE, 2017).
A intervenção do Estado reafirma a divisão sexual do trabalho e do saber,
como se viu nesta pesquisa. A atribuição de determinadas tarefas por diferença
sexual implica a negação da possibilidade de realização de outras, neste caso a
procura de emprego para alguns sujeitos, mas também aprofunda a legitimidade da
situação de precariedade laboral para as mulheres.

Desta forma, o Estado, através das suas políticas de transferência de
rendimentos ou de bens e serviços sociais, intervém na organização dos agregados
familiares que necessitam dessa assistência, condicionando a distribuição das tarefas
por sexo no interior. a unidade doméstica, dificultando para os próprios membros
organizarem a divisão das atividades dentro do domicílio na nova situação
(BARROSO; GAMA, 2020).
Obviamente, a noção de trabalho está sendo afetada e, portanto, modificada.
A crise dá origem à mudança: a questão é como nos apropriamos dessa mudança.
Nesse sentido, existem mais perguntas do que respostas.
Do ponto de vista de gênero, uma verdadeira ampliação do que se define e
se valoriza como trabalho exige uma distribuição social do trabalho que inclua
também atividades sem valor de troca, mas acima de tudo implica que não se
presuma que sejam mulheres, sendo mulheres, que devem realizar essas tarefas
(PINHEIRO; MEDEIROS, 2016).
Por outro lado, para que a avaliação seja real, é necessário que as atividades
inseridas na nova noção de trabalho permitam que as pessoas tenham os mesmos
(ou melhores) direitos e a mesma condição de cidadão de um trabalho digno
remunerado antes conceder (DE PAULA LEITE, 2017).
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Mas não se devem ser ingênuos: o sistema não permitirá que se modifique o
que garante sua existência, ou seja, a acumulação de capital mediante a apropriação
de uns poucos do trabalho de muitos, inclusive do trabalho que fazem de graça por
mulheres em casa ou a um preço muito baixo no mercado.
Em suma, o capitalismo tem a capacidade de sustentar certa extensão de seus
limites de tolerância como forma de se legitimar. O problema é que existem relações
de dominação que não vão ceder e, nesse sentido, o limite da ampliação dos direitos
das mulheres no capitalismo é aquele que coloca em jogo os benefícios do capital.

5. CONCLUSÃO
No limiar do século 21, pensar no estereótipo da “mãe abnegada”, que vive
uma vida de total dedicação aos outros, parece anacrônico. As mulheres não são
vítimas passivas da dominação masculina, caso contrário nem se poderiam pensar
nas transformações que ocorreram nas relações de gênero ao longo do tempo. As
mulheres de hoje não estão nas mesmas condições que as de ontem.
Por isso, quando se falam de mulheres, falam-se também de uma categoria
histórica, extremamente heterogênea em seu interior, atravessada por diferentes
realidades que se conformam segundo classe, raça, condição de cidadania, região
geográfica, mãe ou não mãe, nível educacional alcançado, orientação sexual, situação
profissional, estado civil, etc.
Cada um desses fios traça realidades diferentes que tornam as mulheres
diferentes umas das outras, e essas diferenças, no quadro das relações sociais
assimétricas, se transformam em desigualdades com diferentes hierarquias sociais.
A emergência desses espaços, com formas organizadas de reivindicação do
que se pensa justo, é vivenciada e sentida pelos setores mais beneficiados pelo
sistema hegemônico como insegurança. O Estado, pressionado por seus próprios
interesses e por quem exige o restabelecimento da ordem ou por quem exige
melhores condições de vida, deve conter o conflito. E o faz buscando um equilíbrio
impalpável entre o antigo conhecido (relações sociais e de gêneros existentes) e o
novo a ser conhecido (como articular as velhas relações nas novas condições).
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RESUMO: Com a finalidade de reorganizar a situação econômica de uma empresa,
a Lei 11.101/05 que regula a Recuperação Judicial, traz uma luz no fim do túnel tanto
para a empresa quanto para os credores desta. Visto que a falência de uma empresa
de grande porte causa consequências diretas e indiretas no mercado econômico do
país, como no caso da Odebrecht, um conglomerado empresarial com quase 48 mil
funcionários, certamente sua razão social é um estímulo a atividade econômica,
deixando de ser um problema somente de cunho individual e passando a ser de
interesse social em vista do principio da preservação da empresa. A pandemia da
Covid-19 trouxe alterações, reflexos e novas recomendações para o instituto da
Recuperação Judicial haja vista que o cenário atual acarretou o dobro ou até o triplo
de novas ações de Recuperação Judicial. E também orientações para evitar
aglomerações, já que, por exemplo, impede diretamente uma assembleia geral de
credores.
Palavras-chave: Recuperação Judicial. Empresa. Economia.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO BENEFÍCIO E SUA
IMPORTÂNCIA. 2. O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E A FUNÇÃO
SOCIAL. 3. HISTÓRICO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 4. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.
INTRODUÇÃO
Em esfera de economia, surgem questões sobre o porquê de existir uma lei para
salvaguardar Pessoas Jurídicas que estão passando por crises financeiras. Em um
pensamento voltado para a economia, Pessoas Jurídicas causam impacto na
economia se estas estiverem em más condições financeiras. A empresa contrata
funcionários, empresa em crise demite funcionários, funcionários demitidos não
consomem e o comércio entra em crise juntamente com estes.
A Recuperação Judicial é aplicada, em sua lei 11.101/2005, quando a empresa
passa por uma crise, mas sendo esta crise sanável. Existe a saída para dar uma efetiva
recuperação à empresa sem a necessidade do instituto da Falência.
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A atividade empresarial contribui para a adição de vagas de empregos e
movimentação da economia com a prestação de serviços, comercialização de bens e
recolhimento de tributos. Tornando a função social alcançável quando a empresa
observa a solidariedade, promove a justiça social, livre iniciativa, busca de pleno
emprego, valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana, observe os valores
ambientais, dentre outros princípios constitucionais e infraconstitucionais.
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Devido a crise da pandemia da Covid-19 que vem assolando o mundo e sua
economia, projetos de mudanças e adaptações foram realizadas nas regras de
Recuperação Judicial diante da calamidade pública, levando em consideração os
impactos econômicos e financeiros e um número maior de pedidos de Recuperação
Judicial nesse cenário, tendo em vista que a paralisação da atividade econômica
nesse momento resultará em impacto na situação financeira de uma sociedade
empresarial, atingindo a sociedade de forma geral.
A presente pesquisa fora desenvolvida através da metodologia de pesquisa
bibliográfica, utilizando-se como objeto de estudo doutrinas, artigos científicos e
notícias amplamente divulgadas, bem como leis que norteiam e tratam
especificamente da Recuperação Judicial no Brasil.
Com estes levantamentos, examinar e expor os efeitos que causam a empresa
em recuperação ou após Recuperação Judicial é um valoroso conhecimento
atualmente, como veremos no decorrer deste trabalho.
Expendidas essas considerações iniciais, passa-se ao estudo do tema.
1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO BENEFÍCIO E SUA IMPORTÂNCIA.
A lei 11.101/05 não traz um conceito acerca de Recuperação Judicial, e sim
objetivo, requisitos e procedimento.
O conceito de Recuperação Judicial, como bem define (BARROS, 2014, p. 103):
É definida como um procedimento regulamentado por um
conjunto de normas elaboradas pra que o devedor (empresário
ou sociedade empresária) possa superar a crise econômicafinanceira em que se encontre, de modo a promover a
manutenção da fonte produtora, de empregos e de interesse
de credores. São normas que visam à preservação da empresa.
(BARROS, 2014, p.103)
O seu objetivo, exposto no art. 47 da Lei 11.101/2005:
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Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica. (BRASIL, 2005)
Parte-se da ideia de ser uma empresa que está passando por uma crise, porém,
uma crise sanável. A empresa tem a condição de pagar as dívidas, mas não do jeito
que se encontram. Vencidas e com juros correndo. A proposta é a solução para a
empresa sair do vermelho. É um grande benefício, como se o magistrado pegasse na
mão do empresário e fossem ao encontro dos credores para juntamente propor a
renegociação das dívidas.
Além da facilitação do pagamento através da proposta, a Recuperação Judicial
mostra outros benefícios como: flexibilizar acordos e convenções coletivas de
trabalho; evitar o processo de falência; suspensão das ações e execuções contra a
empresa durante 180 dias.
É totalmente visível a dificuldade que ocorre, nas empresas em crise, para
fecharem acordos e negociar com funcionários. Entretanto, em uma recuperação
judicial ocorre uma facilidade para isso, visto que há a sinalização para os
funcionários de que haverá a perda do emprego se a empresa falir. Portanto uma
negociação com os colaboradores ocorre sem tantas delongas.
Segundo (GASS, 2016, p. 1):
Caso não conseguir um acordo para a recuperação judicial ou
não cumprir o que está no acordo é decretada a falência da
empresa. Com a falência, o devedor é afastado de suas
atividades com o objetivo de preservar os ativos e recursos
produtivos (inclusive os intangíveis) da empresa. (GASS, 2016,
p. 1)
Partindo desse pressuposto tem-se em mente que a Falência é uma punição,
logo, Falência não é uma opção da empresa, já que ela sofrerá. É algo que pode ser
evitado do momento que o empresário perceber que está em um ponto que poderá
resultar em uma falência, evidentemente, após analisar a sua situação econômicofinanceira e viabilidade para uma recuperação. Explica em poucas palavras
(SALOMÃO e SANTOS, 2012, p. 30) “Se uma empresa é economicamente viável,
revela-se possível, corrigindo-se os rumos de gerência, recuperar o fôlego quanto à
retração das atividades”.
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A suspensão por 180 dias das Ações contra a empresa e Execuções em tramite,
fica sendo como um dos melhores benefícios ou senão o melhor de todos, pois prazo
é a coisa mais importante nessa situação econômico-financeira, visto que resulta em
um alívio ou intervalo para a empresa conseguir organizar todo o turbilhão que está
passando com contas no vermelho. Porém, sem a preocupação de uma ação
simultânea estar correndo com a Recuperação Judicial.
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Na concepção de (SANTOS, 2015) a recuperação judicial tem sua importância e
utilidade não somente para resguardar uma empresa, mas também para manter esta
como a fonte produtora de renda, geradora de emprego e recolhimento de tributos,
isto é, preservar a atividade empresarial não somente para beneficio próprio do
empresário, mas sim em função dos benefícios econômicos e sociais de sua atividade,
contribuindo indiretamente no equilíbrio econômico do país. Preservando a empresa
que está cumprindo sua função social, como objeto real da Recuperação Judicial e
beneficiando a sociedade e a economia.
Para (MARTINS, apud SANTOS, 2015, p. 1):
Muito se debateu ao longo dos anos sobre o papel
fundamental a ser preenchido pela empresa, cuja conotação
disciplina uma função social constitucionalmente prevista, a tal
ponto de se delimitar a ação do Estado, dos agentes no
momento da eclosão de crise, visando assim sujeitar às leis
concorrenciais, ou simplesmente dispor de aparato suficiente à
salvaguarda do negócio empresarial. Não se trata de assunto
simples e de solução preparada, mas da reforma de princípios
e conceitos em torno da preservação da empresa em crise.
(MARTINS, apud SANTOS, 2015, p. 1)
Diante do que foi dito, é certo dizer que mesmo que exista um interesse
particular e não social da parte devedora ao realizar um pedido de Recuperação
Judicial, a ininterrupção da função social da empresa ainda é importante por trazer o
estímulo a atividade empresarial e o equilíbrio da economia do país, injetando o ativo
e o passivo no mercado brasileiro, evitando o grande buraco colapsado causado por
uma empresa de grande porte que tenha que encerrar as atividades, trazendo
rombos em assuntos trabalhistas e fiscais. E não somente a situação financeira do
empresário/empresa a ser mantida pela lei, vindo essa a ser a ultima coisa que a lei
irá despertar preocupação. Tudo está em torno da função social da empresa e o
interesse social. A falência de uma empresa de grande porte faria tudo isso deixar de
existir e, possivelmente, prejudicaria todos os credores.
2. O PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E A FUNÇÃO SOCIAL.
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Conforme esta exposta na Constituição Federal de 1988, em seu Título IV, sobre
a ordem econômica, que valoriza o trabalho humano, como segue:
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social
[...]; III – função social da propriedade; (BRASIL, 1988).
O inciso III será o objeto neste capítulo, o principio da função social da
propriedade. Mas antes há que se falar da preservação da empresa. O Principio da
preservação da empresa é uma base não somente da lei 11.101/05, mas também do
Direito Empresarial e está presente tanto na Falência quanto na Recuperação Judicial,
conforme o que diz o art. 47 desta lei ao mencionar a Recuperação Judicial que tem
como principal objetivo, a preservação da empresa, função social e estímulo a
atividade econômica (BRASIL, 2005).
É um principio que tem força de norma, porém, com restrições. O interesse
social é sempre o esperado, visto que preservar a empresa acima de tudo não é um
valor absoluto. Se a empresa alcança o único requisito de cumprir a função social,
essa importância social em um contexto local, regional ou até nacional, merece ser
preservada. Cumpre função social quando se é capaz de gerar receita. A perspectiva
desse princípio separa o sujeito empresário da atividade empresarial, posto que a Lei
11.101/05 busca preservar a atividade econômica viável, empregos, arrecadação de
tributos, estimular a atividade econômica, enfim, os interesses sociais coletivos que
dependam direta e indiretamente da atividade econômica.
Como diz (BARROS, 2014), a lei funciona para todos como um escudo contra
uma crise na empresa, tornando a empresa/empresário o principal foco da lei. Haja
vista que a preservação da empresa trará a saúde ao quadro socioeconômico, não se
tratando de uma lei punitiva. Logo, a atividade empresária merece atenção especial
da lei, tendo como certeza que a empresa não está ali somente para dar lucro ao
empresário.
Nas palavras de (FAZZIO JÚNIOR, 2010, p. 20):

Insolvente ou não, a empresa é uma unidade econômica que
interage no mercado, compondo uma labiríntica teia de
relações jurídicas com extraordinária repercussão social. É uma
unidade de distribuição de bens e/ou serviços. É um ponto de
alocação de trabalho, oferecendo empregos. É um elo na
imensa corrente do mercado que, por isso, não pode
desaparecer, simplesmente, sem causar sequelas. (FAZZIO
JÚNIOR, 2010, p. 20)
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A função social só será preservada com a Recuperação Judicial. Já o lucro, sendo
objetivo principal do empresário, será alcançado através de uma série de atividades
empresárias de caráter positivo para a economia. Chegando a urgência de manter
ativa essa atividade empresária para que continue os resultados positivos. Precisa
permanecer viva para girar a economia.
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Esse princípio ajuda o micro e pequeno empresário, pois logicamente estes têm
maiores dificuldades para desenvolver. O princípio dá um apoio e estímulo para
continuarem a exercer a atividade de maneira adequada e não se entregarem a uma
crise ou falência. A proteção ao micro e pequeno empresário é uma forma de
preservação da empresa.
O principio da preservação da empresa permanecerá até que a viabilidade da
empresa se encerre. Logo, recuperar para não encerrar é o passo principal. Mas
diante dessa batalha para manter a empresa viva em prol da economia e o interesse
social, uma parte não menos importante dessa ação deve ganhar palco e razão. Os
credores e quaisquer relacionados à condição financeira da empresa. Pergunta-se o
quão vale manter uma empresa ativa pelo bem da função social. O quão será viável
ou custeável fazer a empresa sobreviver. Ou se seria mais simples posicionar uma
Falência de imediato, levando em conta que é uma empresa em situação
desequilibrada economicamente, e se realmente existiriam chances desta pagar as
dívidas que estão atrasadas por vários meses.
Parafraseando (COSTA, 2019), optar em declarar a Falência da empresa, no
lugar de tentar salva-la, pode acarretar prejuízo de maior proporção. Diga-se, se a
empresa está conseguindo, mesmo com dívidas, realizar a sua função social, girando
o mercado e a economia, essa empresa vale mais ativa do que encerrada e liquidando
todos os seus ativos.
Ainda sobre (COSTA, 2019, p. 1), um ótimo exemplo é dado:
Imagine uma situação bastante simples: a empresa é um lago
com 1000 peixes. É possível que sejam pescados 500 peixes por
ano, deixando-se no lago os outros 500 peixes a fim de que
procriem, viabilizando que no ano seguinte o lago tenha
novamente os 1000 peixes. Assim, nesse ano seguinte será
possível pescar novamente 500 peixes e assim por diante.
Fazendo-se uma avaliação dessa empresa – bem simplista – e
trazendo-se ao valor presente, chega-se à conclusão de que ela
vale o equivalente a 2.500 peixes, pois é isso que a empresa
produziria em cinco anos. (COSTA, 2019, p. 1)
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Resumindo, a liquidação da empresa e de todas as suas atividades provocaria
um prejuízo maior do que a espera que os credores estão tendo para receber suas
dívidas. Logo, existem casos em que a empresa prosseguindo no cumprimento de
suas atividades e aguardando o desfecho da ação de Recuperação Judicial são mais
viáveis às pessoas envolvidas. Mesmo que venham a receber suas dívidas com valor
mais baixo, como resultado da Recuperação Judicial, fica sendo menos prejudicial
que liquidar a empresa e todos os credores terem que dividir uma pizza de oito fatias
para 16 pessoas. Essa é uma situação/solução voltada para o interesse particular, em
manter uma empresa ativa mesmo com a desconfiança de calote, procrastinação da
empresa devedora e insegurança por parte dos credores.
(COSTA, 2019) ainda argumenta que um setor da economia pode ser direta ou
indiretamente afetado pelo encerramento de uma empresa, setor este que dependa
da empresa firme em suas atividades. Aqui se encaixam os relacionados com a
situação financeira da empresa como, por exemplo, o fornecedor, o comprador, o
prestador de serviços e etc. Logo, não há por que encerrar as atividades de uma
empresa, causando uma bola de neve desnecessária, sendo que a empresa ainda
esteja gerando benefícios com sua função social. Ressaltando que, uma substituição
da empresa devedora esta fora de questão se olhar para o histórico de empresas no
país que começam do zero e não tiveram potencial para fixar estabilidade. Sem
mencionar o tempo que levaria até se estabelecer mesmo na melhor fase da
economia do país. O certo a se fazer é esperar o processo de Recuperação Judicial,
pois, obviamente, credor algum vai se arriscar negar uma proposta de Recuperação
somente para que se finde a empresa, levando a receber bem menos do que o
imaginado e ainda assim esperar anos para que uma nova empresa possa fornecer a
prestação de serviço apta.
Analisando um pouco mais sobre a função social, no principio da concorrência
amparado na Constituição Federal, no inc. IV, do art. 170 que cita a livre concorrência
(BRASIL, 1988). Onde faz a livre iniciativa realizar sua função social. Pois concorrência,
desde que dentro das permissões da lei do que pode e não pode fazer a respeito de
concorrentes, gera necessidade de melhoria dos produtos e serviços, aumento da
necessidade de mão de obra e consequentemente carga tributária. Vendo por este
ângulo, é a necessidade não somente de manter uma empresa em funcionamento,
mas também em ter uma concorrente para o estímulo à atividade. Mais uma vez
mostrando que empresa é encarada aqui como atividade empresária e não o
empresário em si. É a empresa enquanto atividade econômica. Função como poder
funcional ou poder-dever. Isto é, o titular não irá exercer a função no seu interesse
pleno, mas em face do interesse da sociedade. A função social pertence a empresa,
sempre considerando a coletividade e não o individual. Sobre isso, comenta (COSTA,
2019, p. 1) “Interesses particulares e privados nunca poderão se tornar uma barreira
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intransponível à realização do interesse social buscado pela recuperação judicial
como seu principal objetivo ”.
Convém dizer então que a Lei 11.101/2005 é de máxima função social e
preservação da empresa, com repercussão importante e significativa na economia do
Brasil conforme casos concretos que serão vistos no próximo capítulo.
3. HISTÓRICO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
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Certo questionamento é levantado quando o assunto é investir: Vale a pena
adquirir uma empresa que está ou passou por uma Recuperação Judicial?
Deve-se observar e analisar o seu valor primeiramente para concluir se a
empresa tem a possibilidade de se recuperar para que a oportunidade não se torne
um risco, pois ninguém quer pegar uma empresa repleta de sucessões trabalhistas e
tributárias. Cautela é a palavra adequada ao tentar adentrar na sorte de mexer com
uma empresa passando pelo processo de Recuperação. Além disso, observar a
situação do mercado, do ramo e da situação econômica é indispensável, visto que a
menor das brisas pode abalar determinada área da atividade empresária, pois um
ativo desvalorizado é sinônimo de mais uma crise financeira iminente.
É observável que o mercado de ações é diretamente influenciado pela
Recuperação Judicial, haja vista que um grupo econômico passando por esta situação
pode mudar o curso de um investimento, a intensão de um acionista a situação de
um campo econômico e etc.
Com essa responsabilidade nas mãos da lei 11.101/05, e com o aumento de
4,4% dos pedidos de Recuperação Judicial em setembro de 2019, no mês de outubro
de 2019 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou três recomendações para
tornar o judiciário mais célere e eficiente nos caso de Recuperação Judicial e Falência
para aperfeiçoar esses processos, são estas: especialização das varas que tratam do
assunto, além da criação de câmaras e turmas voltadas para o assunto; averiguação
prévia da documentação de uma empresa que faz o pedido de recuperação, pois há
situações em que a empresa que faz o pedido não preenche os requisitos causando
o atraso da análise do pedido (recomendação esta que servirá para padronizar o
processo); outra sugestão é a adoção da mediação com maior frequência para
resolução de conflitos que surgem no decorrer do processo, por exemplo, alteração
no plano de Recuperação, objeção de algum credor da assembleia, dificuldade no
cumprimento de alguma meta do plano e etc.
Ainda assim muitas empresas não conseguem sair da crise financeira, não
conseguem se recuperar. Nem tudo sai como planejado, acontecendo até de
credores entrarem em crise.
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Para grandes empresas, por exemplo, as que fazem parte da Bolsa do Brasil
(B3), um problema enfrentado durante a crise e Recuperação Judicial é a perda de
valor das ações. Como mencionado no inicio do capítulo, sobre investimento em
empresas passando por Recuperação, não seria um bom negócio investir em ações
mesmo que tenham valor baixo para adquirir.
Exemplo disso é o extremo e polêmico caso do Império X de Eike Batista
(nomeada como EBX, utilizando as iniciais de Eike Batista e o “X” para simbolizar a
multiplicação de seu capital), especificamente a empresa de logística da EBX (LLX) e
a empresa de serviços navais da principal OSX (OSX-1 Leasing B.V.) que estavam com
valor baixo para aquisição na BOVESPA. Porém, a OSX-1 veio a falir e a LLX foi
comprada pela Global Energy Partners (EIG) para investimento. A OSX-1 já não estava
mais operando e tampouco sob a gestão da principal OSX, visto que chegou à
circunstância de não conseguir a manutenção esperada e ter ficado na mão de um
credor, sendo este outro problema que causa a desconfiança em investir em uma
empresa passando por Recuperação. Mas isso levou o império X a cair? Não somente
isso.
A Óleo e Gás Participações S.A. (OGX) e OSX entraram com o pedido de
Recuperação Judicial em 30 de Outubro de 2013 com dívidas de 11,2 bilhões e 5
bilhões respectivamente. As empresas do grupo que estavam em Recuperação
deixaram de cumprir metas e cronogramas, realizaram demissões em massa sem
justificativa, juntamente com o judiciário exigindo a readmissão desses
trabalhadores, enfrentando até possibilidade de credores pedirem a Falência destas
empresas, como o conglomerado espanhol Acciona, uma das credoras do grupo.
A OGX, principal empresa do grupo, foi a fonte de Eike Batista. No processo
esta perdeu quase 100% do valor de mercado em 2010. Estava em total queda até
chegar ao nível de ser considerada internacionalmente como uma petrolífera com
maior possibilidade de dar calote. Houve muita dificuldade nesta Recuperação
Judicial chegando a uma situação em que até Eike Batista restou ficando com
participação mínima no próprio grupo econômico. Os ativos da OGX, da OSX e da
empresa de mineração e metálicos (MMX) foram vendidos, esta última já estava com
dívidas maiores que o capital. E não somente da OGX, mas Eike também se retira da
empresa de energia anteriormente conhecida como MPX, que agora pertencente a
empresa estrangeira, passa a se chamar de Eneva S.A.
No final do processo de Recuperação Judicial, a OGX foi entregue aos credores
e, como parte da reestruturação, a alteração do nome foi feita passando a se chamar
de Dommo Energia. Muitos acionistas perderam bastante com toda essa montanha
russa do caso até os dias atuais com a Dommo fechando em queda suas ações. A
retomada aos trilhos não foi nada fácil a OGX, que simultaneamente enfrentou a crise
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econômica da época não somente no Brasil. Porém, o fato da OGX estar listada na
B3 ajudou um pouco nesta retomada. A empresa teve fôlego pra manter
funcionamento mesmo diante de tanta dívida a pagar (RAGAZZI, 2019). De certa
forma a função social foi cumprida mesmo que tropeçando.
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Daí a importância de protocolar pedido de Recuperação Judicial antes de a
situação ficar rigorosamente ruim, pois as chances de recuperação das outras
empresas seriam maiores. Um exemplo de chance de recuperação, o grupo
Transbrasiliana, Transporte e Turismo (TTT), que teve seu plano de Recuperação
Judicial aprovado em 26 de Fevereiro de 2019, com dívidas de 200 milhões de reais,
porém com recursos em caixa e ativos para leiloar. Mesmo com o processo suspenso
diante a calamidade da pandemia do Novo Coronavírus, negociações foram
realizadas para o pagamento das dívidas, manutenção da atividade econômica e
manutenção dos empregos.
Independente de valor de dívida, a preservação da empresa vai ser o alvo da
lei, para manter os empregos e rotação da economia. É mais do que lógico manter o
funcionamento de um conglomerado multinacional, visto que vai gerar riquezas e
fornecer empregos mais do que uma empresa local. Independente do que causou as
dívidas, vai valer mais esta funcionando do que ser declarada uma Falência somente
para satisfação rápida de débitos e tentativa de abrir espaço para alguma empresa
nova iniciar, o que levaria anos para estabilização.
Um atual e importante exemplo é o conglomerado empresarial brasileiro
Odebrecht, o maior processo da justiça brasileira em volume de dinheiro. Criada em
1944, na Bahia, a organização passa por uma crise após ser o alvo principal das
investigações da operação lava-jato, com esquema de corrupção em contratos
bilionários envolvendo governo de diversos países. Após o início das investigações o
faturamento bruto começou a cair, diminuiu rapidamente o corpo de funcionários.
Atualmente está atuando em menos de 20 países. O total das dívidas listadas na
justiça chega a R$ 98,5 bilhões.
Odebrecht continua operando normalmente neste período de processo de
recuperação, haja vista que está em condições mais do que suficientes para isso.
Unicamente não tinha condições de pagar as dívidas antes de vencer e, portanto
entrou com o pedido antes que a situação se agravasse.
Bancos Públicos são os principais credores da Odebrecht. Só com o BNDES
possuí dívida de R$ 10 bilhões, Banco do Brasil com R$ 7,8 bilhões, Caixa Econômica
com R$ 5 bilhões, BRADESCO com R$ 4,4 bilhões, ITAÚ com R$ 3,5 bilhões e
Santander com R$ 50 milhões.
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A lei 11.101/05 já ajudou e salvou muitas empresas a saírem do vermelho,
mesmo dependendo da situação econômica do país para que haja esta salvação da
empresa. Porém, como toda lei, esta também não começou perfeitamente. Como
toda lei a 11.101/05 precisou procurar lacunas, pontas soltas ou possuir um caso
concreto para por em pratica a lei e obter uma jurisprudência, uma base para
aprimorar a lei. E o caso imprescindível é a Recuperação Judicial da Varig, ou seja, a
primeira grande empresa a ter uma Recuperação Judicial em conformidade com a
recém-chegada lei. Se tornando um ótimo teste para a lei (ITO, 2009).
A Varig, primeira empresa aérea do Brasil, foi criada em 1927, enfrentou
diversos problemas e crises econômico-financeiras em meados dos anos 80, que era
formada por problemas internos e problemas externos (governo e intervenção na
economia). Mas foi nos anos 70 que iniciou a primeira crise, que ficou conhecida
como a crise do petróleo, saindo ela vitoriosa desse quadro nacional enquanto outras
empresas dependentes dessa matéria prima afundaram. Porém, nos anos 80, como
mencionado, houve crise econômica acarretada com a desvalorização do cruzeiro
que restou deixando as empresas com um buraco, pois consequentemente a crise
não vem para um somente (TORRES, 2018).
Toda a intervenção política na economia causou a falta de lotação nos aviões,
muitas pessoas não estavam em condição alguma de fazer uma viagem. A inflação
da época castigou a companhia aérea com um prejuízo de US$ 6 bilhões, vindo a
virar ação de indenização contra a União posteriormente. Já nos anos 90, com a
política do Fernando Collor em abrir o mercado brasileiro para concorrência
estrangeira, a Varig não disputava somente contra empresas aéreas brasileiras como
também contra empresas aéreas internacionais tendo que, simultaneamente se
recuperar da crise e concorrer contra adversários grandes. O resultado disso foi um
impacto no patrimônio de US$ 867 milhões para US$ 86 milhões (TORRES, 2018).
No ano de 2000 seu patrimônio é avaliado em R$ 500 milhões. No ano de 2005
a empresa estava com dívidas de R$ 7 bilhões. Não restando outra saída senão
realizar o pedido de Recuperação Judicial do grupo econômico (grupo este formado
por Varig S.A., Rio Sul Linhas Aéreas e Nordeste Linhas Aéreas) em 17 de Junho de
2005, dias após a entrada em vigor da Lei 11.101/05 (TORRES, 2018).
Em 22 de Junho de 2005 o pedido foi aprovado, com foro competente no Rio
de Janeiro, por ser onde se localiza a sede mais lucrativa da empresa. A Varig, durante
o processo, focou em demonstrar a significância da companhia para o país, melhor
dizendo, sua função social como maior e pioneira empresa aérea do Brasil. Ocorre
que existia uma necessidade de preservar esta empresa pelo bem da economia do
país. E não somente o foco foi na importância da empresa, bem como demonstrar a
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parcela de culpa da União nesta crise financeira da empresa, em consequência da
intervenção do governo nas tarifas da época, tornando o custo de voar altíssimo.
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Após objeções dos credores, o plano foi finalmente aprovado em 19 de
Dezembro de 2005. Depois de quase quatro anos o plano foi encerrado em primeiro
de Setembro de 2009, com o cumprimento de todas as metas do plano. Porém, de
modo infeliz há situações onde mesmo com o cumprimento de todas as metas a
empresa não consegue sair completamente da crise. O grupo econômico cumpriu as
metas, mas a situação de prejuízo prevalecia. O próprio grupo econômico se vendo
na situação que se encontrava fez o próprio pedido de Falência, pois a mesma já
demonstrava todos os sinais de falência.
O fim da Varig ocasionaria um impacto econômico não somente do ramo, do
mesmo modo ocasionaria a quem dela depende indiretamente, como prestadores
de serviços, funcionários, investidores, etc. Neste sentido (TORRES, 2018, p. 1):
A decretação da falência da empresa devedora não significa,
necessariamente, o fim da atividade empresarial por ela
exercida: a atividade pode, por exemplo, ser continuada sob a
responsabilidade de outro empresário, se o estabelecimento
empresarial do devedor for vendido, nos termos do art. 140, I
da Lei 11.101/05. Neste sentido, a juíza da 1ª Vara Empresarial
do Rio de Janeiro, na sentença que decretou a falência da Flex
(antiga Varig), determinou que esta continuasse operando os
serviços de comunicação por meio de estações de rádio, por
um período de duas semanas. Isso com o objetivo de não
causar interrupção do tráfego aéreo e desvalorização dos
ativos. Depois desse período, a juíza determinou que a
atividade seria transferida para a empresa de aviação Trip
Linhas Aéreas S.A.. Ainda, determinou que, mesmo após a
falência, deveriam ser continuados os serviços de treinamento
de aeronautas, para não causar desvalorização dos ativos, nem
prejuízos a terceiros e ao público consumidor. (TORRES, 2018,
p. 1)
Dessa maneira, seria importante valorizar o ativo para que interessados fossem
capazes de adquirir a empresa e manter a atividade.
Em 20 de Agosto de 2010 foi decretada a falência da Varig. Uma vez que fosse
decretada a Falência no decorrer da Recuperação, era certo dizer que a lei poderia
ser considerada ineficiente. Muitos percalços durante a linha histórica da Varig
contribuíram para o ocorrido, não somente crises econômicas, similarmente erros
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governamentais colocaram o inicio do fim de uma empresa. Entretanto, graças a
recente Lei 11.101/2005 a Varig conseguiu respirar por aparelhos durante todo o
percurso do processo. Devido a isso, outras empresas foram salvas do vermelho a
partir desta lei, em virtude do bom pontapé inicial com esse caso.
4. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19.
O distanciamento social trouxe consigo quedas na produção e no serviço,
entretanto esse distanciamento apenas fraquejou um pouco mais o que já se
encontrava fraquejado de alguns anos atrás até o cenário atual. Tendo em
consideração que a paralisação de atividade empresarial causa impactos no cenário
financeiro de uma empresa independente da situação, obviamente uma paralisação
geral já é acima do bastante para desdobrar o buraco na economia que já existe.
Essa pandemia do Novo Coronavírus, causou o afastamento do trabalho de
mais de 4 milhões de brasileiros e brasileiras. Mais de 45% das empresas alegam
dificuldades para realização de pagamento de rotina e se estima que esse número
suba para os 70%.
Desde o início do surto de Covid-19 no Brasil, 716.000 empresas fecharam as
portas. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
dessas 716.000 empresas, 522,7 mil alegaram que fecharam as portas por razão dos
percalços da pandemia (GONÇALVES, 2020). E não somente a empresa/empresário
está nessa dificuldade, os credores dessa também enfrentam a dificuldade de não
receber seus débitos. Afinal de contas como uma empresa no vermelho, com
paralisação de atividades ou atividades em jornada reduzida irá quitar seus débitos?
A Recuperação Judicial deveria ser a resposta conhecida por todos, porém é a
resposta que alguns não conhecem ou não conseguem ter acesso a esta solução.
A pandemia da Covid-19, conforme dados da Boa Vista SCPC, fez o número de
petições de Recuperação Judicial aumentar 44,6% comparando Junho de 2020 com
Junho de 2019 (GONÇALVES, 2020). Mesmo que a Lei 11.101 tenha sido vigorada em
2005, somente agora um grande número de empresários tomou conhecimento deste
mecanismo. A solução anteriormente que os empresários pensavam ser a única, era
a insensatez de vender patrimônio para cobrir despesas na esperança de solucionar
o problema e restando apenas a perda do bem e uma maior proximidade da Falência.
Todavia, cada caso é um caso. A solução de cada empresário em dificuldades não
será a mesma para todos.
Em outras palavras, a pandemia está tendo como resultado o conhecimento de
alguns empresários sobre a Recuperação Judicial. Embora alguns que já a conheciam,
por falta da informação correta, se assustavam ao saber da consequência caso um
plano de Recuperação falhasse. A Falência. Resultado este que terá a possibilidade
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de acontecer buscando ou não a recuperação, porém com mais chances de acontecer
ao optar por não recorrer a uma Recuperação Judicial.
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Outro susto causado nos empresários desinformados são os requisitos para o
pedido. Muitos encerraram as atividades por não serem qualificados para o pedido
de Recuperação. Um colapso em setores da economia já está se instaurando e
adaptações e modificações já são visivelmente necessárias para se adequar ao
período em que se encontra o país. Por conseguinte, não somente a importância da
Recuperação Judicial para solução dos problemas econômicos durante e póspandemia deve ser observada, como também a importância de adaptar o instituto.
Cumprir uma função social nem sempre basta para ativar o princípio da
preservação da empresa quando não se tem fins lucrativos ou distribuição de lucros
(GONÇALVES, 2020). Como no caso da Universidade Candido Mendes que teve seu
pedido de Recuperação Judicial deferido mesmo que não se trate de empresa e sim
uma associação civil sem fins lucrativos, não entrando nos impedimentos da
11.101/05. À vista disso, o entendimento da Magistrada Maria da Penha Nobre
Mauro da 5° Vara Empresarial do Rio de Janeiro:
"Daí que deve prevalecer o entendimento de que a feição
empresarial da pessoa jurídica não fica adstrita à mera natureza
jurídica do agente econômico. A atividade da ASBI pode não
estar formalmente enquadrada como empresarial, mas tratase, sem dúvida, de atividade que se adequa à definição do art.
47 da LRF. A vida comercial flutua nas águas das
transformações socioeconômicas, adaptando-se aos tempos."
(PEDIDO, 2020, p. 1)
Neste sentido, a 6ª Câmara Cível do TJ-RJ aceitou o pedido de recuperação no
fundamento de que:
"a finalidade maior da Lei de Recuperação Judicial é a de
preservar a empresa, qualquer que seja a sua natureza, como
fonte produtora de riquezas, o emprego dos trabalhadores, o
interesse dos credores, sua função social e o estímulo da
atividade econômica". (TJ-RJ, 2020, p. 1)
Mesmo sem fins lucrativos, uma associação pode gerar emprego e receita.
Entretanto, partindo do pensamento de que “cada caso é um caso”, não é garantido
que um empresário vai se deparar com a mesma possibilidade de ter seu pedido
aceito mesmo não ocupando os requisitos. Assim sendo, a lei precisaria de uma
reforma para uso na pandemia? Para enfrentar a crise da Covid-19 o CNJ aprovou a
Recomendação nº 63, de 31 de Março de 2020 que possui como ementa recomendar
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aos Juízos competentes das ações de Recuperação Judicial e Falência a adoção de
medidas para suavização do impacto decorrente das medidas de combate à
contaminação causada pela Covid-19 (BRASIL, 2020). Dentre algumas
recomendações temos os artigos:
Art. 1° Recomendar a todos os Juízos [...] que suspendam a
realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em
cumprimento às determinações das autoridades sanitárias
enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da
Assembleia Geral de Credores para a manutenção das
atividades empresariais da devedora e para o início dos
necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos
Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de
Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais
providenciarem sua realização, se possível.
Art. 3° Recomendar a todos os Juízos [...] que prorroguem o
prazo de duração da suspensão (stay period) [...], nos casos em
que houver necessidade de adiamento da realização da
Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja
possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado
da referida Assembleia Geral de Credores.
Art. 4º Recomendar a todos os Juízos [...] que podem autorizar
a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano
aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser
submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em
prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de
cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise
decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse
adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até
20 de março de 2020.
Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela
devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação
pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e
de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o
combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos
que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito
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Art. 5º Recomendar a todos os Juízos com competência para o
julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
determinem aos administradores judiciais que continuem a
realizar a fiscalização das atividades das empresas
recuperandas, [...], de forma virtual ou remota, e que continuem
a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA),
divulgando-os em suas respectivas páginas da Internet.
(BRASIL, 2020)
Decisões já foram proferidas com base nessas recomendações, como segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO JUSTIFICADA DA
SUSPENSÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º DA LEI 11.101/05 POR
MAIS 180 DIAS. RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CNJ, DE
31/03/2020, NO SENTIDO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
DURAÇÃO DO STAY PERIOD NOS CASOS EM QUE HOUVER
NECESSIDADE DE ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E ATÉ O MOMENTO EM
QUE SEJA POSSÍVEL A DECISÃO SOBRE A HOMOLOGAÇÃO OU
NÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DURANTE A PANDEMIA DO
COVID 19 EM RAZÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL COM A
PROIBIÇÃO DE AGLOMERAÇÃO OU REUNIÃO DE PESSOAS
FISICAMENTE, DEVENDO O JUÍZO DE ORIGEM, TODAVIA,
REALIZÁ-LA NA MODALIDADE VIRTUAL, NOS TERMOS DO
ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA REFERIDA RECOMENDAÇÃO
Nº 63 DO CNJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00524250420208190000, Relator: Des(a). LUIZ
ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento:
05/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
07/10/2020)
Contudo, como bem diz o nome, são recomendações. Não é obrigação do
Magistrado seguir estas recomendações impostas pelo CNJ. O procedimento da
Recuperação Judicial continua o mesmo e a adaptação da lei para o cenário da Covid19 está na modificação da lei. Com isso temos o Projeto de Lei 1.397 de 2020 e já
aprovado na Câmara, de iniciativa do Deputado Federal Hugo Leal. Tem como nota
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medidas de caráter emergencial destinadas a prevenir a crise econômico-financeira
de agentes econômicos; e altera, em caráter transitório, o regime jurídico da
recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência. Um problema
causado nesta pandemia é a inexistência de empréstimo para as tantas empresas em
crise por receio de inadimplência. No momento presente o consumidor está
experimentando novos tipos de serviços e atividades de forma remota. Há que se
adaptar ao reflexo atual para um seguro investimento.
Dito isto, o Projeto de Lei 1.397 traz em dois de seus dispositivos os textos:

Art. 4º [...] parágrafo único. O crédito decorrente do
financiamento e de operações de desconto fornecido entre 20
de março de 2020 e o término da vigência desta Lei será
considerado não sujeito aos efeitos da recuperação
extrajudicial ou judicial e, em caso de falência, será
enquadrado no inciso V do caput do art. 84 da Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005. (BRASIL, 2020)
Diminuindo assim o medo do empréstimo e investimento. E em seu art. 11:
Art. 11. As obrigações previstas nos planos de recuperação
judicial ou extrajudicial já homologados, independentemente
de deliberação da assembleia geral de credores, não serão
exigíveis do devedor pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contado da vigência desta Lei. (BRASIL, 2020)
Dispositivo este que ajudará a empresa respirar um pouco melhor enquanto
luta contra os decretos de lockdown e distanciamento social.
Outro Projeto de Lei que se encontra no Senado Federal, é o PL 6.229 que
tramita no Senado desde 2005, e que agora ganhou forte prioridade para sua
aprovação diante do alastro da pandemia do Coronavírus. Tem como ementa a
alteração do parágrafo 7º do art. 6º da LRF, que regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, para submeter
todos os créditos tributários à recuperação judicial.
Conforme pesquisa da Secretaria Política Econômica (SPE), mais de 3,5 mil
empresas podem pedir Recuperação Judicial ou sofrer Falência ainda neste ano de
2020 e nos primeiros meses de 2021 (GONÇALVES, 2020). Um ponto relevante na
discussão sobre a Recuperação Judicial diante à pandemia e o aumento de pedidos
que está por vir, é a criação de Varas especializadas para os temas e seus
procedimentos. As máquinas jurídicas precisarão de muito combustível para o que
vem por aí, entretanto para isso a orientação para procurar este mecanismo é
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Adequar formas céleres para resolução dos conflitos será preciso nesse
quadro atual, uma vez que a Recuperação Judicial é um ato de boa-fé e não
necessariamente e unicamente para o devedor ganhar tempo com suas dívidas.
Como a Mediação e Conciliação, que podem ser compatíveis com a Recuperação
Judicial, sendo uma forma rápida de solução nesses tempos de pandemia. Forma
esta que poderia rapidamente ser feita ocupando apenas credores, empresa
devedora e um conciliador apto.
A situação da legislação brasileira, em específica na LRF em face de pandemia,
deve ser repensada. Eliminar a falta de segurança jurídica que ainda prevalece nos
menos informados. Enquanto as modificações e adaptações não forem aprovadas
essa lei ficará estagnada no tempo, mesmo diante de uma situação inesperada
como uma pandemia que está forçando economias do mundo todo a repensar suas
estratégias
de
salvaguardar
a
estabilidade
econômica.
CONCLUSÃO
Conforme visto é entendido que a Recuperação Judicial é vista no âmbito
jurídico como uma UTI das empresas/empresários que ultrapassa a vontade
individual e alcança a necessidade do todo social para manter a empresa em
funcionamento e girar a economia. Visto que uma empresa não resulta somente
para si o lucro e benefícios, igualmente é assim para todos os dependentes dentro
do seu círculo socioeconômico. Fazer cumprir a função social para não encerrar o
benefício.
Mesmo esta ferramenta não garantindo com convicção a salvação da
empresa, é importante destacar que a análise deste artigo vai auxiliar empresários
leigos a conhecer a Recuperação Judicial, se informar sobre o instituto e ter em
mente esta solução antes de permitir que a situação chegue a um nível irreversível
de Falência. E não somente importante para a empresa devedora, da mesma forma
tem a importância destacada para os credores desconhecedores da lei que, em
certa situação ajuízam pedido de Falência de uma empresa visando ser um
benefício a todos, uma vez que a Recuperação da empresa poderia manter esta na
continuidade do lucro e saldar seus débitos com um valor mais favorável ao credor.
O tema mostra o perigo da escolha equivocada para ambos, tendo em vista
que, por diversas vezes empresas no Brasil tiveram em mãos por um momento a
situação favorável de Recuperação, mas imaginando que tinham como única opção
fechar as portas, não tendo este conhecimento da Recuperação Judicial. Ou
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iniciaram tarde a recorrência a um plano de Recuperação Judicial, visto em alguns
casos citados no artigo.
O conhecimento desta lei será muito necessário diante o cenário catastrófico
causado pela pandemia do Novo Coronavírus. As empresas necessitarão do auxílio
para passar pelo turbilhão e continuarem contribuindo para a ordem econômicofinanceira, visto que a insolvência é um dos sintomas da passagem do vírus. A
adaptação da lei não é uma solução somente ao agente devedor, mas também do
Estado diante do dever de contribuir para a recuperação econômica.
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RESUMO: O presente artigo aborda a inconstitucionalidade da alteração, promovida
pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), ao Artigo 468 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), particularmente, o parágrafo 2º, em face do princípio
constitucional da irredutibilidade salarial como decorrência do princípio
constitucional da estabilidade financeira, arraigados na Constituição da República
Federativa do Brasil. Para melhor coesão, coerência e compreensão textual,
prefacialmente, é abordada a etimologia da palavra PRINCÍPIO. Posteriormente, o
conceito dos princípios gerais do Direito, os princípios e a Constituição Federal, os
princípios constitucionais do Direito do Trabalho, a Lei 13.467/2017 e as modificações
da CLT, a alteração do artigo 468 da CLT, aborda-se os princípios da estabilidade
financeira e da irredutibilidade salarial, a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do
artigo 468 da CLT. Ao final, é feita uma pequena exposição do entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema. Para o presente trabalho, foi utilizado o
método de abordagem dedutivo, o método de procedimento histórico e a técnica
de pesquisa utilizada, indireta – por meio de pesquisa bibliográfica e documental.
Palavras Chave: Direito do Trabalho - Princípios do Direito do Trabalho - aplicação
dos princípios. Estabilidade Financeira. Inconstitucionalidade. Artigo 468º parágrafo
2º da CLT.

ABSTRACT: This article addresses the unconstitutionality of the alteration, promoted
by Law 13.467/2017 (Labor Reform), to Article 468 of the Consolidation of Labor Laws
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(CLT), particularly, paragraph 2, in view of the constitutional principle of salary
irreducibility as a result of the principle constitutional principle of financial stability,
rooted in the Constitution of the Federative Republic of Brazil. For better cohesion,
coherence and textual understanding, as a preface, the etymology of the word
PRINCIPLE is addressed. Subsequently, the concept of the general principles of law,
the principles and the Federal Constitution, the constitutional principles of Labor Law,
Law 13.467/2017 and the modifications to the CLT, the alteration of article 468 of the
CLT, addresses the principles of financial stability and wage irreducibility, the
unconstitutionality of paragraph 2 of article 468 of the CLT. At the end, there is a brief
presentation of the Superior Labor Court's understanding of the topic. For the
present work, the deductive approach method, the historical procedure method and
the research technique used, indirect - through bibliographic and documentary
research, were used.
Keywords: Labor Law - Principles of Labor Law - application of the principles.
Financial stability. Unconstitutionality. Paragraph 2 of Article 468 of the CLT.
Sumário: RESUMO. ABSTRACT. 1. INTRODUÇÃO – 2. PRINCÍPIO E SUA ETMOLOGIA
– 3. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO – CONCEITO – 4. OS PRINCÍPIOS GERAIS DO
DIREITO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 5. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUS
LABORIS – 6. LEI 13.467 DE 13 DE JULHO DE 2017 – REFORMA TRABALHISTA – 7.
ALTERAÇÃO DO ARTIGO 468º DA CLT – 8. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 –
ARTIGO 7º, INCISO VI – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE
FINANCEIRA – 9. A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 468
DA CLT – 10. INTERPRETAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – 11.
CONSIDERAÇÕE FINAIS. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1.INTRODUÇÃO
O estudo e aplicação das normas, princípios e institutos, com a finalidade de
estabelecer ordenamento organizacional às relações sociais, dá-se o nome de Direito.
O Direito é protagonista, ao dispor para a comunidade ou cidadão, em suas
relações sociais, a conduta organizacional e social, por meio de edição de normas ou
decisões as quais delineiam a postura e conduta ante a convivência social,
amoldando-as aos regramentos, por meio de princípios essenciais ao ordenamento
jurídico.
Verdadeiramente, os princípios gerais e específicos, são o fundamento do
Direito, sem os quais não haveria a simples noção de Justiça, sem os quais,
indubitavelmente, a norma, a estrutura jurídica e o pensamento do Direito são
existiriam.
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Os princípios coadunam-se com a dialética social, entretanto não são volúveis
ou mutáveis, ou seja, não se adaptam ao bel-prazer do legislador ou do julgador.
Nas palavras de Maurício Godinho (2009, p. 17):
Os princípios atuam de modo decisivo na dinâmica de ajuste
do Direito à vida social, moldando a interpretação da regra
jurídica e se associando a ela no processo de sua incidência
sobre a realidade dos seres humanos.
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Seja na antecipação de fórmulas de organização e conduta para
serem seguidas na comunidade ou na absorção de práticas
organizacionais e de conduta já existentes na convivência
social, os princípios desempenham o papel fundamental de
cimentarem a ordem jurídica aplicável aos valores mais
essenciais do universo do Direito.
Pelas razões expostas é que se fará a pretensa análise da inconstitucionalidade
da alteração do artigo 468º da CLT, em face dos princípios da estabilidade financeira
e princípio constitucional da irredutibilidade do salário.
2.PRINCÍPIO E SUA ETIMOLOGIA

Universalmente, o princípio ultrapassa a singeleza de conjecturas basilares que
se constroem no senso comum das pessoas ou grupos sociais, a partir de uma
experiência realística. Sendo que, após consolidados, são compreendidos e
disseminados, e, comumente, direcionados à reprodução da realidade vivenciada.
A concepção de princípio tem sua raiz em duas fontes: a primeira vem do
vocábulo principium ou sua variante, princippi (latim), cujo significado é a origem, o
início, a base. A segunda vem dos vocábulos bereshit (hebraico) e génesis (grego) os
quais traduzem a ideia de a origem de todos os elementos, os quais estão vinculados
uns aos outros e estabelecem um ordenamento de forma organizada, sem os quais,
o que há não poderia existir ou subsistir. Assim, os princípios são regras basilares,
universais e indispensáveis, que agem como mola propulsora para dar início e
fundamento de algo a ser criado ou estabelecido.
À margem da ordem jurídica os princípios podem ser exemplificados como
vinculados à moral, a ética e à física, entretanto, quanto aos princípios do Direito
esses possuem caráter jurídico que os diferenciam dos demais, pois “orientam,
fundamentam, infundem e direcionam o legislador e o operador do Direito”.
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Nessa esteira, os princípios não são fonte apenas das regras de moral e ética, no
ordenamento jurídico, mas são a fonte da norma jurídica, com o objetivo de
fortalecer, justificar, estabelecer e vincular a eficácia da norma. Em face a isso, no
ordenamento jurídico, o Direito caracteriza os princípios como valores reconhecidos
e necessários, pois sem eles o regramento jurídico, não conseguirá cumprir a sua
finalidade.
Então, para a Ciência Jurídica os princípios são definidos como fundamentos
ou alicerces que sustentam a concepção e o entendimento do Direito como
fenômeno jurídico.
No entendimento de Sergio P. Martins (2014, p.32), os princípios são os
sustentáculos dos sistemas jurídicos. Eles sustentam os sistemas jurídicos, atribuindolhes robustez e segurança. São, portanto, “vigas mestras do ordenamento jurídico”.
Princípios são a orientação que guia a preparação da regra, além de essenciais na
exegese para sua compreensão. Os princípios inspiram as regras, portanto, são a
gênese da elaboração das normas. Não os observar na formulação das normas
jurídicas é uma afronta ao sistema jurídico. É imperioso destacar que os princípios
são estabelecidos dentro de um sistema no ordenamento jurídico, ademais são de
vital importância, para guiar o legislador e o intérprete das normas.
3. PRINCIPIOS GERAIS DO DIREITO - CONCEITO
A fundamentação da decisão do juiz calcada nos “princípios gerais do Direito”
foi inserida no sistema normativo jurídico pátrio, por meio do art. 7º do Código Civil
de 1916, ocorrência essa corroborado por Paulo Nader (1999, p. 235).
Posteriormente, o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, conhecido
como Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, previa no Artigo 4º, que o juiz ao
sentenciar determinado caso, sendo “a lei omissa, utilizará a analogia, os costumes e
os princípios gerais do Direito”, para fundamentar sua decisão.
Nessa mesma senda, o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 126,
também trazia disposição acerca da fundamentação da decisão do juiz por meio da
utilização dos princípios gerais do Direito.
Importante destacar que na atualização do Código Civil Brasileiro, ocorrida em
2002 e a atualização o Código de Processo Civil, ocorrida em 2015, foi retirada dos
dois códigos, a necessidade da fundamentação da decisão do juiz a considerar os
princípios gerais do Direito, entretanto, ressalta-se que em 2010 a Lei 12.376 que
trouxe alterações no Decreto-Lei nº 4.657/1942 e alterou sua nomenclatura para Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, manteve em seu artigo 4º a decisão
do juiz será fundamentada, dentre outros aspectos, nos princípios gerais do Direito.
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Para professor Luiz R. Prado (2006, p. 188) os princípios gerais do Direito não
são normas jurídicas em um sentido mais restritivo e não fazem parte como
elementos materiais do ordenamento jurídico, entretanto fazem parte de sua
formação, outorgando-lhes coesão. Neste mesmo sentido, Miguel Reale (2003, p.
37), jurista e professor, leciona que os princípios gerais do Direito são “enunciações
normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do
ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração
de novas normas”.
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Os princípios gerais do Direito se erigem como as “bases teóricas ou as razões
lógicas do ordenamento jurídico”, e complementa a sua compreensão sobre os
princípios como “modelo teórico ou dogmático que diz qual é o significado do
modelo jurídico”.
O professor e jurista, Tércio S. Ferraz Jr (1988, p. 223), assegura que os
princípios gerais do Direito, podem ser aplicados diretamente no ordenamento
jurídico, mas não são normas. Mesmo com essa característica, “os princípios
compõem a estrutura do sistema jurídico, como as regras de coesão que constituem
as relações entre as normas como um todo”. Nesse sentido, os princípios são
estruturantes e tutelares do regramento jurídico.
A classificação dos princípios gerais do Direito, sustentando pelo jurista Franco
Montoro (2000, p. 363), é “são fonte material do ordenamento jurídico e
correspondem aos princípios da própria justiça”.
Para Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Mauricio Delgado Godinho
(2009, p. 17):
Os princípios gerais do Direito e os específicos a determinado
ramo normativo tendem a influir no processo de construção
das regras jurídicas, orientando o legislador no
desenvolvimento desse processo. Nesse instante os princípios
atuam como verdadeiras fontes materiais do Direito, à medida
que se postam como fatores que influenciam a produção da
ordem jurídica.
Na doutrina de Paulo Bonavides (2001, p. 254) que os princípios gerais do
Direito eram restritos ao Direito Privado. Entretanto, como transpassam por todo
ordenamento jurídico, igualmente, encontram-se inseridos na Constituição Federal e
enviesam-se aos princípios constitucionais, estabelecendo-se como parâmetro do
sistema jurídico, além de definir as premissas que regem uma sociedade.
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No pensamento do filósofo e jurista Ronald Dworkin (2007, p. 42-43), os
princípios têm primordial destaque, pois, ao contrário das regras, detém grau de
relevância no sistema jurídico e social, fato esse que suscitará o sopesamento de qual
é a melhor decisão a ser tomada, obrigando-se o aplicador do direito, no caso
concreto, estabelecer a relevância específica de princípio terá prevalência em relação
ao outro que lhe seja conflitante:
Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm –
a dimensão de peso ou importância. Quando os princípios se
intercruzam (por exemplo, a política de proteção aos
compradores de automóveis se opõe aos princípios de
liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito tem
de levar em conta a força relativa de cada um. Esta não pode
ser, por certo, uma mensuração exata e o julgamento que
determina que um princípio ou uma política particular é mais
importante que a outra frequentemente será objeto de
controvérsia. Não obstante, essa dimensão é uma parte
integrante do conceito de um princípio, de modo que faz
sentido perguntar que peso ele tem e o quão importante ele é.
As diferenças, entre os princípios e as regras, na visão de Ronald Dworkin, são
evidenciadas por Marcelo Novelino (2012, p. 127), o qual anota:
Segundo DWORKIN, enquanto as regras impõem resultados, os
princípios atuam na orientação do sentido de uma decisão.
Quando se chega a um resultado contrário ao apontado pela
regra é porque ela foi mudada ou abandonada; já os princípios,
ainda que não prevaleçam, sobrevivem intactos. Um
determinado princípio pode prevalecer em alguns casos e ser
preterido em outros, o que não significa sua exclusão. Assim
como os aplicadores do Direito devem seguir uma regra
considerada obrigatória, também devem decidir conforme os
princípios considerados de maior peso, ainda que existam
outros, de peso menor, apontado em sentido contrário.
Robert Alexy (2008, p. 93-94), por sua vez, entende que os princípios e as
regras são espécies de normas jurídicas, apesar de haver diferenciações. Concebe as
regras como dispositivos aplicáveis ipsis litteris, ou seja, a regra que está válida, tem
que ser aplicada conforme está disposta.
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Enquanto, os princípios são normas criam fundamentos para que uma decisão
seja a mais adequada e melhor possível, frente às variantes jurídicas legais. A esse
conflito, denomina de colisões entre princípios, e assim discorde:
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As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma
completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que
ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com
um princípio e, de acordo com outro, permitido –, um dos
princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que
o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele
deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o
que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face
do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a
questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta.
Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos
concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os
princípios com maior peso têm precedência.
Para alguns doutrinadores os princípios constitucionais, nada mais são que os
princípios gerais do Direito, propriamente ditos. De outro lado, há doutrinadores que
entendem os princípios constitucionais como os próprios fundamentos do Estado
Democrático de Direito.
Apesar de serem confluentes e haver uma certa simetria, ante o exposto, é
possível definir que a doutrina diferencia os princípios gerais do Direito e os
princípios constitucionais propriamente ditos: os primeiros referem-se a todo
ordenamento jurídico, enquanto que os segundos possuem uma clara vinculação a
determinado ramo do Direito. Não há convergência na doutrina acerca do conceito
dos princípios gerais do Direito, entretanto, a corrente doutrinária majoritária, afirma
que princípios são, efetivamente, normas, pois fundam e conduzem todo o
ordenamento jurídico.
4. OS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
As premissas para a formação estruturante e essenciais para o
desenvolvimento do Direito, aportam-se ou são encontradas nos princípios gerais do
Direito. Inclusive, pelo fato de sua amplitude que alcança todos os segmentos das
especificidades e especialidades jurídicas, mesmo havendo distinção entre cada
ramo, devido às suas peculiaridades.
Não há uniformidade, na aplicação dos princípios gerais do Direito, nos mais
distintos segmentos jurídicos, entretanto, possuem característica vital de criação e
sustentação de vínculos entre esses segmentos e o arcabouço jurídico, assegurando
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coesão, coerência, fundamento e motivação para a existência e perenidade do
ordenamento jurídico, como gênero e espécie.
É assertivo consignar que os princípios gerais, vinculavam-se ao direito
privado, abraçados pelo Direito Civil, entre os séculos XVIII a XX, sendo tratados,
quase que exclusivamente, como princípios civilistas. Entretanto, esse entendimento
privatista e emprego exclusivista dos princípios em relação ao Direito Civil, sofreu
uma metanoia com o forte e crescente constitucionalismo contemporâneo, no qual
houve uma mudança essencial no pensamento jurídico, à qual permeou toda seara
do Direito, estabelecendo, a partir dos princípios que as Constituições passavam a
ser o sustentáculo e a difusora desses princípios, bem como as garantidoras dos
fundamentos do Direito e da Justiça. Face a isso, não é de causar estranheza
considerar ou definir os princípios gerais do Direito, como princípios constitucionais
de Direito.
O professor, jurista e autor Paulo Bonavides (2011, p. 286), disserta e apregoa que:
O ponto central da grande transformação por que passam os
princípios reside, em rigor, no caráter e no lugar de sua
normatividade, depois que esta, inconcussamente, proclamada
e reconhecida pela doutrina mais moderna, salta dos Códigos,
onde os princípios eram fontes de mero teor supletório, para
as Constituições, onde em nossos dias se convertem em
fundamento de toda a ordem jurídica, na qualidade de
princípios constitucionais.
Notadamente, com referência à Constituição Federal de 1988, percebe-se com
clareza que a Carta Magna incorporou os princípios gerais do Direito, em princípios
constitucionais. Reverberando sua aplicação de forma cristalina e contundente ao
Direito do Trabalho, ao valorizar tanto o Direito Coletivo do Trabalho, quanto o
Direito Individual do Trabalho.
Nessa esteira, a Lei Maior, a Constituição Cidadã, instituiu no regramento
jurídico brasileiro direitos e deveres, consagrou e constitucionalizou vários princípios
aplicados ao Direito do Trabalho, capitaneados pelo princípio da dignidade humana,
princípio da isonomia, princípio da justiça social, principio social de proteção ao
trabalhador, principio social da continuidade da relação do emprego, princípio
constitucional da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, princípio social da
primazia da realidade, princípio da intangibilidade e irredutibilidade do salário.
Em face da valoração qualitativa e superior, hodiernamente, consignada aos
princípios, inclusive, ao identifica-los como “normas chaves de todo ordenamento
jurídico”, (BONAVIDES, 2004, p. 286), reconhece-os, admite-os e aplica-os no
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ordenamento jurídico, robustecendo-se sua natureza eminentemente constitucional,
ratifica-se a constitucionalidade de direitos trabalhistas, tolhidos pela dita reforma
trabalhista, imposta ao trabalhador brasileiro por meio da Lei 13.467 de 13 de julho
de 2017.
5. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUS LABORIS
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A Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 foi a primeira
Constituição, no mundo, a recepcionar e dar guarida aos direitos trabalhistas e
institui-los como direito fundamental social. O ineditismo protagonizado pela
constituição mexicana, inspirou outras constituições em diversos países, inclusive no
Brasil, ao associá-la aos conceitos jurídicos dos direitos fundamentais sociais.
No Brasil a Constituição de 1934 foi a primeira a destacar e resguardar os
direitos trabalhistas como direito social, previstos do artigo 120 ao artigo 123
O direito do trabalho nas Constituições de 1946 e 1967 são aprimorados (ALMEIDA,
p. 136):
Pela nossa Constituição de 46, a ordem econômica deve ser
organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando
a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano
(art. 145). E o uso da propriedade será condicionado ao bemestar social. A lei poderá, com observância no disposto no art.
141, parág. 16, promover a justa distribuição da propriedade,
com igual oportunidade para todos. É obrigatória participação
direta do trabalhador nos lucros da empresa (art. 157, n. IV). E
não se admitirá distinção entre o trabalho manual ou técnico e
o trabalho intelectual, nem entre os profissionais respectivos,
no que concerne a direitos, garantias e benefícios (art. 157,
parág. único).
Com esse entendimento o Direito do Trabalho passa a integrar as
constituições de diversos países, com isso concretizou-se a “constitucionalização dos
direitos trabalhistas. ” (MARTINS, 2000, p. 37).
De maneira similar, no Brasil, o direito do trabalho que de forma incipiente foi
introduzido na Constituição de 1934, foi recepcionado e robustecido pela Magna
Carta de 1988. Cuja finalidade é a “constituição política do Estado, no sentido amplo
de estabelecer sua estrutura, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de
aquisição e limitação do poder. ” (MORAES, 2003, p. 35).
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Para Canotilho (1995, p. 477) a constituição social não se refere apenas ao um
“dado constituído”, de grau máximo de importância para a sociedade, mas é uma
conjunção de elementos os quais abarcam os princípios fundamentais do “direito
social”.
Com esse pano de fundo a Constituição Federal de 1988 preceitua no artigo
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7º:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social: XXX – proibição
de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988).
Verifica-se, então, que o Direito do Trabalho é abrangido pelos princípios
constitucionais, cuja disposição normativa é tutelar garantias para proteção do
trabalhador.
Ressalta-se que, os princípios do JUS LABORIS vinculam-se ao Direito
Constitucional de forma, umbilicalmente embrionária, conforme leciona Sergio Pinto
Martins (2008, p. 26):
A Constituição estabelece uma série de Direitos aos
trabalhadores de modo geral, principalmente nos arts. 7º ao
11º. Mais especificamente no art. 7º, a Lei Maior garante
direitos mínimos aos trabalhadores urbanos e rurais,
especificando-os em 24 incisos.
Os princípios constitucionais trabalhistas são aplicados no ordenamento
jurídico brasileiro, a partir do art. 7º ao 11º da Constituição Federal de 1988, de forma
sistematizada e dedutiva. A previsão constitucional dos direitos trabalhistas, a partir
dos princípios fundamentais sócios-trabalhistas, estão contidos no Título II, “Dos
Direitos e Garantias Fundamentais”, Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, os quais são
atinentes de forma estrita aos direitos dos trabalhadores.
É importante destacar, segundo doutrina RODRIGUEZ (2002, p. 43), os
princípios existem para cumprirem algumas funções essenciais na aplicação do
Direito as quais são:
a) Função Informativa;
b) Função normativa;
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c) Função interpretativa;
Ante esse entendimento, RODRIGUEZ (2002, p. 43) elenca os seguintes
princípios do direito do trabalho, como princípios constitucionais:
1. Princípio da proteção: a) in dúbiopro operario; b) regra da
aplicação da norma mais favorável; c) regra da condição mais
benéfica;
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2. Princípio irrenunciabilidade dos direitos;
3. Princípio da continuidade da relação de emprego;
4. Princípio da primazia da realidade;
5. Princípio da razoabilidade;
6. Princípio da boa-fé.
Na doutrina os princípios constitucionais do direito do trabalho, coincidem em
muitos casos e se complementam em outros. É possível citar alguns juristas e
doutrinadores, de acordo com o seu entendimento sobre a quantidade e quais são
os princípios do direito do trabalho.
Para Sergio Pinto Martins (2005, p. 205-229), muito próximo de Plá Rodriguez,
os princípios são:
1. Princípio da proteção:
a) in dubiopro operario;
b) regra da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador;
c) regra da condição mais benéfica ao trabalhador.
2. Princípio da irrenunciabilidade de direitos;

3. Princípio da continuidade do contrato de trabalho;
4. Princípio da primazia da realidade.
O Doutor José Augusto Rodrigues Pinto (2000, p. 71-79), inova em sua
concepção, classificando os princípios em princípio primário e princípios derivados.
Os princípios primários são:
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1. Princípio do hipossuficiente econômico:
a) in dúbiopro operario; b) regra da aplicação da norma mais
favorável ao trabalhador; c) regra da condição mais benéfica ao
trabalhador.
Os princípios derivados são:
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1. Princípio da irrenunciabilidade de direitos;
2. Princípio da continuidade da relação de emprego;
3. Princípio da primazia da realidade;
4. Princípio das garantias mínimas do trabalhador;
5. Princípio da igualdade salarial;
6. Princípio da força atrativa do salário.
O professor, Luiz de Pinho Pedreira da Silva (1996, p. 19,44,76,120,151,178, 206
e 235), aduz que os princípios do direito do trabalho tutelados pela Constituição são:
1. Princípio da proteção;
2. Princípio in dubio pro operário;
3. Princípio da norma mais favorável;
4. Princípio da condição mais benéfica;
5. Princípio da irrenunciabilidade de direitos;
6. Princípio da igualdade de tratamento;
7. Princípio da razoabilidade;

8. Princípio da realidade.
O autor Arnaldo Süssekind (1996, p, 134-135) entende que como princípio do
Direito do Trabalho, tem-se o princípio da proteção, o qual se manifesta nas
seguintes formas:
1. in dubio pro operário;
2. da norma mais favorável;
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3. da condição mais benéfica;
4. da primazia da realidade;
5. da integralidade e da intangibilidade do salário.
O jurista Nei Prado (2020, p. 147-163) reconhece os seguintes princípios:
1. Princípio da primazia da realidade;
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2. Princípio da irrenunciabilidade de direitos;
3. Princípio da imodificabilidade “in pejus”;
4. Princípio da isonomia;
5. Princípio da irredutibilidade salarial;
6. Princípio da continuidade do contrato;
7. Princípio da efetividade da lei;
8. Princípio in dubio pro operário;

9. Princípio da norma mais favorável.
A partir desse pano de fundo, estabelece-se, então, a assertiva de que os
princípios são, verdadeiramente, munidos de eficácia jurídica concreta e abstrata. Em
sua essência, são os sustentáculos das normas, leis e ordenamento jurídico e na
prática são o fundamento do estabelecimento do Direito de forma a orientar ao
aplicador da lei qual direito deve prevalecer na lide. Portanto, ancorado nessas
premissas doutrinárias, passa-se a analisar a inconstitucionalidade da alteração do
Artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a inclusão do parágrafo
2º, promovida pela Lei 13.467 de 13 de julho de 2017.
6. LEI 13.467 DE 13 DE JULHO DE 2017 – REFORMA TRABALHISTA

O Projeto de Lei da Câmara nº 38 de 2017, substitutivo do Projeto de Lei 6.787
de 2016, cuja a base teórica utilizada para a elaboração do texto final do projeto foi
a projeto de lei 4.402 de 2001, gerou a Lei 13.467/2017, O objetivo do projeto foi
“alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação
às novas relações de trabalho” (CÂMARA DO DEPUTADOS, 2017, p. 01).
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Na exposição de motivos o projeto de lei surge com o fito de modernizar,
flexibilizar e inovar as leis trabalhistas, além prevê o aumento no número de
empregos.
A partir da vigência da reforma trabalhista houve a modificação, revogação ou
inclusão de diversos artigos da CLT, com isso foram instituídas mudanças
significativas nas relações de trabalho no Brasil. Percebe-se que o legislador
vislumbrou como modernidade e inovação das leis trabalhistas, privilegiar a
negociação do trabalho, seja coletiva ou individual. Tanto que a máxima “o acordado
prevalece sobre o legislado” ganhou força e literalidade de Lei por meio do Artigo
611ºA da CLT.
Nas entrelinhas da dita reforma, salta aos olhos diversos dispositivos que
foram alterados, visando atacar as decisões e jurisprudências pacificadas nas Cortes
Trabalhistas as quais garantiam direitos aos trabalhadores regidos pelo CLT. Cita-se
a título de exemplo:
a) Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º;
b) Artigo 71º, parágrafo 4º;
c) Artigo 461º, parágrafo 5º;

d) Artigos 477ºA e 477ºB.
e) Artigo 614º, parágrafo 3º;
f) Artigo 790ºA, parágrafos 3º e 4º;
g) Artigo 790ºB, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º;
Outras as alterações sofridas pelas leis trabalhista e que são nocivas ao
trabalhador brasileiro, estão dispostas em documento, datado de 18/05/2017,
encaminhado ao Senado Federal, do qual são signatários 17 (dezessete) Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho. (DAZALEN et al., 2017, p. 1-7).

Dentre outros artigos que foram incluídos, alterados ou revogados, há
também o artigo 468º parágrafo 2º, protagonista no presente artigo, cuja inclusão
na CLT, agride frontalmente o princípio constitucional da estabilidade financeira, qual
seja, princípio da irredutibilidade salarial, reconhecido e consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, vinculando-o ao princípio da irredutibilidade salarial.
7. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 468º DA CLT
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O Artigo 468º da CLT foi alterado pela Lei 13.467/2017, a qual incluiu o
parágrafo 2º, com isso assegura aos empregadores o direito de retirar gratificações
de funções desempenhada por determinado período, sem a necessidade de
incorpora-las.
Anteriormente a CLT dispunha que:
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Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento,
e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula
infringente desta garantia.
Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a
determinação do empregador para que o respectivo
empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado,
deixando o exercício de função de confiança. (BRASIL,
Consolidação da Leis do Trabalho, 2016).
Após a reforma trabalhista de 2017 o Artigo 468º passou a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento,
e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula
infringente desta garantia.
§ 1o Não se considera alteração unilateral a determinação do
empregador para que o respectivo empregado reverta ao
cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de
função de confiança.
(Redação dada pela Lei nº
13.467, de 2017).
§ 2o A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem
justo motivo, não assegura ao empregado o direito à
manutenção do pagamento da gratificação correspondente,
que não será incorporada, independentemente do tempo de
exercício da respectiva função.
(Incluído pela
Lei nº 13.467, de 2017). (BRASIL, Consolidação da Leis do
Trabalho, 2020).
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Nítida a intenção do legislador de tolher o direito do trabalhador, que
percebeu gratificação de função por determinado tempo, a ter essa gratificação
incorporada à sua remuneração. Afronta, diretamente, o princípio constitucional da
estabilidade financeira e, ainda, cria um estado de subserviência do trabalhador que
estará sujeito a aceitar qualquer exigência que o empregador estabeleça, afim de
permanecer percebendo a gratificação de função. Além disso, fica latente a condição
de hipossuficiente do trabalhador, dantes era somente frente ao empregador e,
agora, também perante a própria Lei.
8. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARTIGO 7º, INCISO VI – PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE FINANCEIRA
O instituto da estabilidade financeira, nas palavras do Ministro Sepúlveda
Pertence, ao julgar a ADI 1264/SC, “Garante a servidor efetivo, após determinado
tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado a continuidade da
percepção dos vencimentos dele. ” (PERTENCE, ADI 1264/SC, 1995).
Portanto, o princípio da estabilidade financeira prima pela garantia, ao
trabalhador, da manutenção dos vencimentos percebidos por um período de tempo,
visando a continuidade da qualidade de vida e poder aquisitivo, já incorporados ao
patrimônio material e imaterial do indivíduo.

O princípio da irredutibilidade salarial, inserto, na Constituição Federal de
1988, tutela ao trabalhador que não é permitido ao empregador decrescer o salário
percebido.
A redução salarial não é ato discricionário do empregador, ou seja, o
empregador não pode, simplesmente, decidir diminuir o valor do salário contratado
pelo serviço prestado, ainda que, haja redução de atribuições, quantidade de tarefas
e mudança do trabalhador de setor ou seção.
Importa destacar que nas alterações impostas à CLT, a “reforma trabalhista”,
no Artigo 457º e parágrafos, define o salário como contraprestação do serviço e
caracteriza-o como integrantes do salário a importância fixa estipulada, as
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, ou seja, as gratificações
legais e comissões pagas pelo empregador, no caso de suas ocorrências, são salário
na forma da lei.
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado,
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago
diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº
1.999, de 1.10.1953).
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§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as
gratificações legais e as comissões pagas pelo
empregador. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).
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§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de
ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento
em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao
contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário (Redação dada
pela Lei nº 13.467, de 2017). (BRASIL, Consolidação da Leis do
Trabalho, 2020).
Ressalta-se que no mesmo dispositivo, o legislador, elenca quais rubricas são
excluídas e não devem ser consideradas como salário, conforme disposição no Artigo
457º, parágrafo 2º:
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de
ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento
em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao
contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário (Redação dada
pela Lei nº 13.467, de 2017). (BRASIL, Consolidação da Leis do
Trabalho, 2020).
Apesar da inclusão do parágrafo 2º no Artigo 468º da CLT, o caput deste
dispositivo enuncia que as alterações contratuais são lícitas, desde que haja mutuo
consentimento e sem prejuízos ao trabalhador:
Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento,
e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula
infringente desta garantia. (BRASIL, Consolidação da Leis do
Trabalho, 2020).
Certo é que o valor pago a título de salário integra o contrato de trabalho, e,
de acordo com parágrafo 1º do artigo 457 as gratificações legais são o salário,
portanto, as reduções salariais oriundas da retirada da gratificação de função
exercida em determinado período de tempo, são ilícitas, pois, prejudicam e lesam o
trabalhador. Importa destacar que a jurisprudência tem considerado como tempo
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razoável para incorporação da gratificação a média de 10 anos de exercício de
função.
A Constituição Federal de 1988 possui previsibilidade sobre a redução salarial,
conforme a seguir:
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Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo. (BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988).
Depreende-se, portanto, para que o empregador proceda com a alteração que
reduza o salário do trabalhador, faz-se necessário o mutuo consentimento, a
ausência de prejuízo e participação do sindicato representante da categoria.
A disposição normativa do inciso VI, do artigo 7º, da Constituição Federal de
1988, ao ser interpretada e aplicada, atente-se não somente à proibição da redução
salarial, mas coibir a prática de subterfúgios, cuja redução salarial seja em benefício
do próprio empregador em detrimento do direito do trabalhador.
A prerrogativa empresarial de retirar a gratificação de função do trabalhador
ao reverte-lo ao cargo de origem, além de afrontar o princípio da irredutibilidade do
salário, contrariam também 02 (dois) princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana e, no presente caso, a pessoa do
trabalhador, e os valores sociais do trabalho, como discorre Mauricio Godinho
Delgado (DELGADO, 2017, p. 1166-1167):

A jurisprudência, contudo, também sempre buscou encontrar
medida de equilíbrio entre a regra permissiva do parágrafo
único do art. 468 mencionado e a necessidade de um mínimo
de segurança contratual em favor do empregado alçado a
cargos ou funções de confiança. A preocupação dos tribunais
era de que a presença do empregado no cargo de confiança
por longos anos tendia a produzir uma incorporação
patrimonial e cultural efetivas, pelo obreiro, do parâmetro
remuneratório próprio a esse cargo, tornando
extremamente prejudicial a reversão e suas consequências.
Nesse contexto, procurou a jurisprudência apreender na ordem
jurídica uma fórmula que, embora preservando a direção
empresarial sobre a condução das atividades laborativas
(mantendo, portanto, a prerrogativa de reversão
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independentemente dos anos de ocupação do cargo),
minorasse – proporcionalmente ao período de ocupação do
cargo – as perdas materiais advindas da decisão reversiva. É o
que se encontrou no antigo Enunciado 209 do TST: “A reversão
do empregado ao cargo efetivo implica na perda das vantagens
salariais inerentes ao cargo em comissão, salvo se nele houver
permanecido dez ou mais anos ininterruptos”. (grifei)
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Nesta perspectiva, o prolongamento do tempo de desempenho das atividades
ocupando função de confiança, direciona de forma legítima, o trabalhado a confiar
na continuidade nas atribuições e, consequentemente, o mesmo salário percebido.
Ano após ano que o trabalhador continua designado para o desempenho da função
de confiança, a certeza de continuidade é renovada. Aliada a isso, o incremento
salarial advindo da função gratificada, incorpora-se naturalmente, ao cotidiano da
vida do trabalhador.
9. A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 468 DA CLT
Com referência ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial e ao
princípio constitucional da estabilidade econômica, a Suprema Corte pacificou
jurisprudência sobre a impossibilidade da redução do salário. É certo que esse
entendimento é voltado para os servidores públicos, entretanto, fundamentado no
princípio da isonomia, a tese serve de forma equânime, para as situações
concretizadas nas relações de trabalho privadas, pois, a irredutibilidade do salário é
garantida pela Magna Carta de 1988 em seu artigo 7º, inciso VI. A jurisprudência da
Suprema Corte dispõe que:
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência
sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade
financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime
jurídico. (STF - ARE: 1.293.853. Data do Julgamento:
05/11/2020)
Portanto, a alteração do Artigo 468º está eivado de inconstitucionalidade
formal e material. Há inconstitucionalidade formal, pelo fato de que a incorporação
das gratificações legais ao salário, advém do princípio basilar do Direito do Trabalho
que é o princípio da proteção ao hipossuficiente, ao qual se vincula diretamente da
estabilidade financeira. Essa modificação provocada pela reforma trabalhista de 2017,
afronta diretamente o Artigo 7º da Constituição Federal, de maneira especial os
incisos I, V, VI e X. Há inconstitucionalidade material, porque o princípio
constitucional da estabilidade financeira e o princípio constitucional da
irredutibilidade do salário, emanam de cláusula pétrea constitucional abrigada no
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Artigo 7º da Constituição Federal e, nessa toada, tais princípios não podem ser
esbulhados nem mesmo por meio de Emenda Constitucional.
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10. INTERPRETAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Conforme exposto nos tópicos anteriores, a alteração do artigo 468 da CLT
afronta o Princípio Constitucional da Estabilidade Financeira, o qual decorre da
interpretação vinculada dos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa
Humana, da Irredutibilidade Salarial e Valores Sociais do Trabalho. Considerando a
essência constitucional dos princípios referenciados, certifica-se que a alteração
legislativa atinge diretamente a Carta Magna, e, portanto, reputa-se por
inconstitucional.
Entretanto, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do
Trabalho, tem adotado posicionamento divergente, e reconhecido a alteração do
artigo como legítima. Aplicado a letra fria da Lei nos casos em que a Justiça é
procurada para assegurar um direito constitucionalmente assegurado.
O entendimento jurisprudencial que estava estabelecido na Corte Laborista era que
os empregados com 10 (dez) anos ou mais antes da reforma trabalhista,
permaneceriam com o direito adquirido à incorporação da gratificação de função.
No entanto, a partir de 11/11/2017 os trabalhadores que completarem 10 (dez) de
percepção de gratificação de função, ao serem dispensados de suas funções de
confiança não terão mais a incorporação desses valores aos seus salários:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
PROCEDIMENTO
SUMARÍSSIMO.
INCORPORAÇÃO
DE
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. A decisão regional está em
consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte
Superior, consubstanciada na Súmula no 372, I, segundo a qual,
"percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo
empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a
seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo
em vista o princípio da estabilidade financeira". Incidência da
Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de
instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR:
1475220195100003, Relator: Dora Maria Da Costa, Data de
Julgamento: 26/08/2020, 8ª Turma, Data de Publicação:
28/08/2020)
Neste sentido foi o julgamento, no dia 05/02/2020 da Oitava Turma do TST, a
qual condenou o Banco do Brasil S.A. a incorporar ao salário da empregada a
gratificação de função por ela recebida. Ainda que a Reforma Trabalhista (Lei
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13.467/2017) coibir e proibir a incorporação dos valores, a trabalhadora preencheu
o requisito de possuir mais de 10 anos no desempenho da função de confiança antes
da vigência da nova lei. Atendo-se à jurisprudência e posicionamento do TST, a
Turma aplicou a Súmula 372 do TST, a qual garante a incorporação com fundamento
no princípio constitucional da estabilidade financeira.
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RECURSO DE REVISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA
POR MAIS DE DEZ ANOS. DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/17. A superveniência da reforma
trabalhista, perpetrada pela Lei nº 13.467/2017, que acresceu o
artigo 468, § 2º, da CLT, não constitui fato novo capaz de
influenciar no julgamento da presente lide, mormente porque
não há falar em retroatividade da referida norma para
circunstância consolidada anteriormente à sua vigência. É dizer
que, no caso em tela, os fatos constitutivos atinentes à
percepção da gratificação por período superior a 10 anos
ocorreram antes mesmo da alteração legislativa em comento,
já que consta dos autos o exercício de funções de confiança de
6/12/2001 a 8/2/2018. Dessarte, nos termos da Súmula n° 372,
I, do TST, merece reforma a decisão regional para deferir a
incorporação da gratificação de função postulada. Recurso de
revista conhecido e provido.
(PROCESSO Nº TST-RR-1029-08.2018.5.06.0020 - Relator: Dora
Maria Da Costa – Data do Julgamento – 05/02/2020 – Data da
Publicação 10/02/2020)
No julgamento, em 26/11/2020, dos ED 1000687-42.2019.5.02.0024 o Ministro
Relator da 1ª Turma Walmir Oliveira da Costa assim fundamentou:
Ademais, não há que se falar em “transcendência da matéria

relativa à incorporação da gratificação de função após o
advento da Lei Federal nº 13.467/2017”, pois, é pacífico na
doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a lei, de
regra, regula tão somente o futuro, e não o passado, nem se
aplica aos casos pendentes. A irretroatividade é a regra, e a
retroatividade, a exceção (art. 6º da LINDB).
Em tal contexto, as alterações advindas com a vigência da Lei
nº 13.467/2017, inclusive acerca da incorporação da
gratificação de função, não incidem sobre os fatos anteriores à
sua vigência, em respeito ao direito adquirido do reclamante à
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solução do litígio sob o império do regramento normativo
anterior.
E, ainda que se trate de contrato em curso, resta incontroverso
que, até a entrada em vigor da nova lei, em 11/11/2017, o
reclamante já tinha mais de 10 anos de cargo comissionado,
motivo pelo qual se aplica a jurisprudência uniforme desta
Corte Superior, consolidada na Súmula nº 372, I, do TST.
(PROCESSO Nº TST- ED-1000687-42.2019.5.02.0024 - Relator:
Walmir Oliveira da Costa – Data do Julgamento – 26/11/2020 –
Data da Publicação 02/12/2020)
O entendimento até então adotado pela Corte Laborista era do direito
adquirido, para os trabalhadores que já detinha 10 anos ou mais de função
gratificada até o dia 10/11/2017. Importa destacar que até o momento não houve
uma revisão na súmula 372 do TST, portanto, não há modulação quanto aplicação
da retrocitada súmula, portanto, a tese do direito adquirido não está pacificada.
Tanto, que em dois recentes julgados a 4ª Turma decidiu, mesmo o trabalhador já
preenchendo o requisito de possuir 10 anos até o dia 10/11/2017, não tem direito à
incorporação.
Em recente julgamento, o relator, Ministro Ives Granda da Silva Martins Filho,
sustentou que antes da reforma trabalhista não havia lei que garantia a incorporação
da função, sendo a mesma concedido com base na jurisprudência. Esta por si só, não
garante o direito, assim na interpretação da 4ª Turma, não há direito adquirido, pois
não havia base legal:
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA
POR MAIS DE 10 ANOS – SÚMULA 372, I, DO TST FRENTE AO
ART. 468, § 2º, DA CLT – TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA DA
CAUSA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO
DESPROVIDO. 6. No caso do art. 468, § 2º, da CLT, a reforma
trabalhista explicitou que a reversão ao cargo efetivo não dá ao
trabalhador comissionado o direito à manutenção da
gratificação de função, independentemente do tempo em que
a tenha recebido. 7. Como a base da incorporação da
gratificação de função, antes da reforma trabalhista de 2017,
era apenas jurisprudencial, com súmula criando direito sem
base legal, não há que se falar em direito adquirido frente à Lei
13.467/17, uma vez que, já na definição de Gabba sobre direito
adquirido, este se caracteriza como um conflito de direito
intertemporal, entre lei antiga e lei nova (“fato idôneo a
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produzi-lo, em virtude de a lei do tempo no qual o fato se
consumou”) e não entre a lei nova e fonte inidônea para criar
direito novo. 8. Nesses termos, inexistindo direito adquirido à
incorporação da gratificação de função, ainda que exercida por
mais de 10 anos, frente à norma expressa do art. 468, § 2º, da
CLT, é de se dar provimento ao recurso de revista patronal, para
restabelecer a sentença que julgou improcedente a reclamação
trabalhista em que a vantagem era postulada. Recurso de
revista conhecido e provido. (TST-RR-377-71.2017.5.09.0010.
Data do Julgamento: 12/08/2020. Data da Publicação:
21/08/2020.)
O interessante é que em 2019 a mesma 4ª turma, reconhecia a incorporação
da gratificação como direito adquirido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 13.467/2017.
GRATIFICAÇÃODE FUNÇÃO. EXERCÍCIO POR MAIS DE DEZ
ANOS.
INCORPORAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. É pacífico o
entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser
possível ao empregador suprimir gratificação percebida pelo
empregado pelo período de dez anos, ou mais, sob pena de
ofensa ao princípio da estabilidade financeira do
trabalhador, não existindo restrição quanto ao exercício da
função gratificada, se de forma ininterrupta ou intercalada,
bastando que o empregado tenha exercido o referido encargo
por, no mínimo, dez anos, para que seja vedada a supressão
da parcela.[...] Ressalte-se que o artigo 468, § 2º, da CLT,
incluído pela Lei nº 13.467/2017, o qual afasta o direito à
incorporação da gratificação de função, não se aplica à
hipótese dos autos, pois não pode retroagir para alcançar
situação pretérita já consolidada sob a égide da lei antiga
(Princípio do tempus regit actum), sob pena de ofensa ao
direito adquirido do autor, cujo contrato de trabalho,
conforme consignado no acórdão regional, é anterior a
citada lei. [...] (TST - AIRR: 7119020165060021, Relator:
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento:
18/09/2019, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/09/2019)
(grifei)
Conforme exarado na ementa retrocitada, o direito à incorporação nunca foi
fundamentado na jurisprudência, mas no princípio constitucional da estabilidade
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financeira e da irredutibilidade do salário, além disso, reconhece a incorporação da
gratificação como direito adquirido.
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Com esse novo posicionamento da 4ª Turma, em 2020, emerge na Justiça do
Trabalho um precedente periclitante, aplicar sobre o tema incorporação de
gratificação de função, exclusivamente, o positivismo da lei fria.
Razão assiste à 4ª Turma, pois, antes da reforma não havia lei que outorgava
o direito a incorporação da gratificação retirada, mas o direito foi estabelecido face
à alteração lesiva do contrato em consonância com os princípios da estabilidade
financeira e irredutibilidade do salário. Como bem explanado pelo Ministro Ives
Granda da Silva Martins Filho, no julgamento do TST-AIRR-7119020165060021, não
havia lei que garantia o direito à incorporação, mesmo assim, quando a gratificação
era retirada do trabalhador, a Justiça garantia a continuidade de seu recebimento,
com fundamento nos princípios, pois, estes transcendem à Lei. Sendo que, esses
princípios continuam os mesmos, ou seja, não foram exterminados pela reforma
trabalhista, pois os princípios são universais, intocáveis e imutáveis.
Há exemplos fora do direito do trabalho nos quais a lei dispõe sobre algo, mas
as decisões da justiça têm se pautado nos princípios para garantir o direito do
cidadão. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é previsto em lei, mas o
STF em suas decisões reconheceu a união estável em relação homoafetiva como
entidade familiar e respaldou a Resolução 175 do CNJ que legalizou o casamento
entre pessoas do mesmo sexo, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa
humana, princípio da isonomia. (Processos: ADI 4277/DF; ADPF 132/RJ, Data de
julgamento: 4 e 5.5.2011.).
A mudança do prenome civil e do gênero para a pessoa transgênera, mesmo
que não tenha feito a mudança de sexo, também com fundamento no princípio da
dignidade da pessoa humana, (processo ADI 4.275. Data do Julgamento:
15/08/2018).
A 1ª turma do STF autorizou o aborto de feto com até 3 meses, fundamentado
nos seguintes direitos fundamentais:

Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode
ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada;
a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer
suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da
gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo,
os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens
não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero
depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria...”.
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Evidente, então, que não é só a lei que gera direitos, mas também os
princípios, principalmente quando a letra fria da lei procura tolher do cidadão,
direitos albergados pela Constituição Federal. Assim, a firme posição da Justiça do
Trabalho frente ao desmonte dos direitos trabalhista, tem que ser o de interpretar a
lei, fundamentada nos princípios basilares do Direito do Trabalho, pois o princípio
transcende a lei, inclusive, como exigido pela Lei 13.467/17.
11. CONSIDERAÇÕE FINAIS
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), regulamenta as normas e relações
do trabalho no Brasil, busca em sua essência instituir e assegurar a axiologização
social do trabalho e do trabalhador. Nessa missão, a CLT não está sozinha, a Carta
Magna de 1988 une força, em convergência e aderência aos princípios
constitucionais, robustecendo o Direito dos Trabalhadores, como indivíduos ou
coletivamente, e os institui como Direitos e Garantias Fundamentais.
A pedra angular do Direito do Trabalho, é a proteção jurídica do trabalhador,
empregado ou não, em face de sua hipossuficiência econômica, social e cultural, nas
relações individuais de emprego e, quiçá, nas relações coletivas de trabalho. O fito é
dar equilíbrio jurídico entre o empregador e o empregado.
Na Constituição da República Federativa do Brasil (Constituição Federal), o
Constituinte, de forma contundente, estabelece os valores sociais do trabalho como
fundamento da República Federativa do Brasil:
TÍTULO I – Dos Princípios Fundamentais
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como
fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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V – o pluralismo político.
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição. (BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988). (grifei).
Nesse contexto, os direitos trabalhistas foram insertos no ordenamento
constitucional definidos como direitos sociais, albergados pelos Direitos e Garantias
Fundamentais, com disposição normativa prevista no Artigo 7º da Constituição
Federal de 1988, cujos preceitos, tem o condão de propiciar um melhor estado social
e econômico ao trabalhador.
Aderentes às leis trabalhistas, os princípios são premissas e diretrizes, que
devem ser utilizados na interpretação e aplicação, formal e material, da própria
norma, consequentemente, na resolução dos litígios.
Além de serem fonte do Direito e de direitos, os princípios, conduzem,
prescrevem, e encaminham as relações entre os indivíduos e seu convívio na
sociedade. Não é forçoso o entendimento que os princípios são os pilares para a
consecução dos preceitos legais. Inclusive, pelo fato de que alguns princípios são
intrínsecos ao ser humano, o princípio do direito à liberdade, princípio do direito à
vida e princípio do direito da dignidade da pessoa humana, são enaltecidos,
incorporados e basilares nas Constituições hodiernas.
Nessa esteira, aplicados ao direito material, os princípios são ampla e
fundamentalmente, embasadores para sustentação nas decisões judiciais das lides e
temas jurídicos, e para consubstanciar a norma já existente ou fazer prevalecer um
direito inerente ao indivíduo ou coletividade, mas o qual foi tolhido ou ainda não
previsto em lei. Portanto, apesar do princípio do livre convencimento do juiz, o
magistrado decidir de forma discricionária, ao contrário, o livre convencimento do
juiz é ato vinculado à lei, conjunto probatório, dessa forma não pode abster-se de
perscrutar e aplicar os princípios constitucionais tais como da estabilidade financeira
e irredutibilidade do salário, na análise de ações fundadas ou contestadas com base
no Artigo 468º parágrafo 2º da CLT.
Nas decisões judiciais, a falta da fundamentação estribada em tais princípios,
traz como consequência o aumento da hipossuficiência, a subserviência e o
esvaecimento da proteção na relação trabalhista em todos os seus aspectos.

Contrario sensu os trabalhadores não podem se intimidar com o desmonte
dos direitos trabalhistas e terem receio de buscar seus direitos junto à Justiça do
Trabalho, tampouco os operadores do direito. Para tanto, os causídicos devem
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fundamentar ainda mais suas peças, com argumentos proficientes advindos da
melhor aplicação da hermenêutica e exegese jurídicas, e no presente caso, préquestionar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do Artigo 468º da CLT desde a
exordial.
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RESUMO: A Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e a lei 13.104/95 popularmente
chamada de Lei do Feminicídio são dois avanços no ordenamento jurídico brasileiro,
vez que visa trazer maior proteção às mulheres no âmbito doméstico. É cediço que
não só no Brasil, mas no mundo, a mulher, historicamente, sobreviveu sob uma ótica
masculina em que os seus direitos eram sobrepujados ao da figura do homem na
forma do pai e passado ao marido. No entanto, embora conquistado estes direitos,
ainda sofre com a violência por sua condição de mulher em uma sociedade marcada
pelo machismo histórico. Faremos um estudo sobre a violência histórica no Brasil,
bem como o direito comparado que influenciou em nossa legislação. Estudaremos
os sistemas de proteção à mulher, assim como a natureza destes institutos, mas
também o que eles podem dizer sobre a maneira de se pensar o Direito Brasileiro.
Ao falar sobre a lei do feminicídio surge a necessidade de procurar seus pressupostos
históricos e jurídicos, a saber, a Lei Maria da Penha e outros mecanismos de
proteções especiais. Ademais, podemos citar os fatores sociais, como causas
determinantes para aumento e progressividade da violência doméstica. Eis que a
natureza deste ensaio surge para uma análise sóbria: visa identificar quais são e com
quais objetivos surgiram leis como a Lei Maria da Penha e do Feminicídio, e seus
resultados desde suas criações.
PALAVRAS-CHAVE: Maria da Penha. Feminicídio. Machismo. Histórico.
ABSTRACT: Law 11.340 / 06 (Law Maria da Penha) and law 13.104 / 95 popularly
called the Law of Feminicide, is an advance in the Brazilian legal system, since it aims
to bring greater protection to women in the domestic sphere. It is true that not only
in Brazil, but in the world, women have historically survived from a male perspective
in which their rights were surpassed that of the figure of the man in the form of the
father and passed on to the husband. However, although these rights were won, she
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still suffers from violence due to her condition as a woman in a society marked by
historical machismo. We will make a study on the historical violence in Brazil, as well
as the comparative law that influenced our legislation. We will study the protection
systems for women, as well as the nature of these institutes, but also what they can
say about the way of thinking about Brazilian Law. When talking about the feminicide
law, the need arises to look for its historical and legal assumptions, namely, The Maria
da Penha Law and other special protection mechanisms. In addition, we can cite social
factors, as determining causes for the increase and progressiveness of domestic
violence. That is why the nature of this essay emerges for a sober analysis: it aims to
identify what laws such as the Maria da Penha and Feminicide Law arose, and their
results since their creation.
KEY-WORKS: Maria da Penha. Feminicide. Historical. Machismo.
SUMÁRIO: 1) INTRODUÇÃO. 2) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS
CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL. 3) MEDIDAS DE PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAIS. 4) LEIS ESPECIAIS. 4.1) Lei Maria da Penha. 4.2) Lei do
Feminicídio. 5) PROCEDIMENTOS / LEGITIMIDADE / PRAZOS. 6) DA RENÚNCIA A
REPRESENTAÇÃO. 7) MEDIDAS PROTETIVAS. 8) EFICÁCIA E APLICABILIDADE. 8.1)
Eficácia. 8.2) Aplicabilidade. 9) CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1) INTRODUÇÃO
Este projeto visa demonstrar os mecanismos de proteção e coibição à
violência contra a mulher, amparados tanto na esfera Constitucional, quanto por leis
especificas como o da Lei Maria da Penha e o reforço da Lei do Feminicídio.
Analisar o sistema de proteção à mulher no tocante aos debates produzidos sobre a
expansão e a eficácia das medidas de preservação da vida.
Desta forma, o núcleo do conteúdo produzido não visa questionar as medidas
protetivas ou a forma de penalizar a conduta do agressor, mas de buscar respostas
quanto á aplicabilidade de institutos de proteção, considerando estes mecanismos
de suma importância.
Compreender como surgiu toda essa agressividade reproduzida em violência
contra a vulnerabilidade da figura da mulher seria o início para o bom debate. A
informação responsável produz fonte de conhecimento e de fator transformador no
ambiente social.
Neste contexto, destacam-se mudanças na forma de pensar e agir de uma
cultura social com herança patriarcal, na medida em que a figura feminina tem um
valor menor do que a de um homem em relação a fatos estarrecedores de violência
cada vez mais cruel contra a mulher.
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Dessa forma, indaga-se: seria possível a legislação de proteção especifica
caminhar junto à isonomia proposta? O Direito Penal encontra-se adequado para
suportar políticas de proteção quanto á figura da mulher?
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O presente trabalho pretende estudar não apenas a natureza de tais institutos,
mas também o que eles podem dizer sobre a maneira de se pensar as proteções
especiais no Direito Brasileiro.
Ao falar sobre a Lei do Feminicídio surge a necessidade de destacar seus
pressupostos históricos e jurídicos, a saber, A Lei Maria da Penha e outros
mecanismos de proteção especial.
2) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA NO BRASIL
A historicidade da violência sofrida pela mulher vem desde a descoberta do
Brasil quando portugueses que tinham por propósito conquistar a terra e explorar
suas riquezas expandiram sua missão ao tomarem a decisão de aqui se fixarem. Com
a ideia de tornar aqui um local de vivência agradável a estes, pretendiam torná-la
semelhante à sociedade europeia em que viviam com suas riquezas e luxos.
Em meio a essa perspectiva, a figura da mulher no Brasil equiparou-se a de
posse, propriedade do seu senhor, o qual era parte de um patrimônio na criação de
uma sociedade patriarcal. O autor de “A Maldição da Mulher: de Eva aos dias de hoje”
de Jose Carlos Leal, a figura da mulher era restrita ao ambiente familiar e a religião:
“O espaço feminino delimitava-se à missa, único local em quem
poderiam romper minimamente com sua clausura, pois a rua
era um ambiente no qual estavam aptos a frequentar apenas
os homens e as prostitutas, única mulher que poderia caminhar
sem maiores restrições. (LEAL, 2004, p. 168).”
A mulher não tinha direitos na sociedade como de um homem e sua sorte
estava nas mãos deste, que delimitava e restringia sua função social com base na
visão de uma falsa proteção e preservação, mas que na realidade a privava de ser
participante e atuante como membro de uma sociedade.
Diante esta herança de uma sociedade patriarcal, a mulher tem vivido ao longo
de todo esse processo uma árdua luta, tentando quebrar esse paradigma de violência
contra a figura da mulher.
Neste contexto, nasce à violência doméstica, por meio do domínio daquele
que teria o papel de amparar e compartilhar do crescimento da mulher tanto no
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ambiente familiar como social. O agressor é aquele que sente ter o direito de posse
e/o sentimento de superioridade de gênero.
A vulnerabilidade da mulher torna-se ainda mais agravante quando esta tem
o seu estado físico e psicológico comprometido por relacionamentos abusivos que
ocorrem por membros masculinos da própria família de origem como também de
seus parceiros, na medida do excesso de autoridade aplicada sobre ela.
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Nos nossos dias atuais esta violência tem tido um crescimento assustador, em
que pode ser percebido em todos os níveis sociais, isto é, infelizmente essa
agressividade não ocorre em ambientes somente precários, mas de forma a atingir a
figura feminina.
Desta forma, ao longo de muitas lutas e conquistas, medidas de proteção a
figura da mulher tem surgido. Com amparo Constitucional tendo em vista o valor a
Vida, a Dignidade da Pessoa Humana, aplicação do princípio da Isonomia como se
refere Nery Junior:
O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em
situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar
tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas
desigualdades”. (NERY JUNIOR, 1999, p.5 de nov. de 2010).
Em que a igualdade apregoada a todos será efetivada no âmbito da
observância às diferenças e em Legislação especifica como a Lei Maria da Penha, n°
11.340/2006.
Quanto a essa Lei, sua natureza é de preservação da vida da mulher
assegurada em medidas protetivas contra o agressor. Medidas estas que visam impor
segurança e dignidade a mulher vítima de violência doméstica.
A Lei Maria da Penha surgiu em um contexto de violência vivida por uma
mulher que tinha profissão e graduação em farmácia. Maria da Penha sofreu diversas
agressões de seu companheiro Sr. Marco Antonio Heredia Viveros. No primeiro
registro, foi atingida com um tiro, motivo que a deixou paraplégica. Ainda depois de
Maria ficar hospitalizada e realizar inúmeras cirurgias, quando voltou para casa, o
agressor tentou eletrocutá-la durante seu banho.
Por meio de uma determinação do poder judiciário, conseguiu sair de sua casa
e travou uma longa batalha buscando a efetiva condenação de seu agressor. A
condenação ocorreria somente em 1991, no entanto, alegaram por parte da defesa
do acusado a existência de irregularidades do procedimento do júri. Retornando
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apenas em 1996 para a realização de um novo julgamento, porém, novamente, foram
alegadas no que tange aos procedimentos processuais e o processo continuou em
aberto por mais alguns anos. Enquanto isso, o Agressor continuava em liberdade
expondo em risco a vítima e a sociedade. Este processo durou 19 anos, o agressormarido cumpriu somente 2 anos da pena. Diante da decepção do resultado deste
processo, Maria da Penha Maia Fernandes lutou bravamente juntamente com o
Centro pela Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino Americano e do Caribe
para a Defesa dos Direitos da Mulher, essas Instituições auxiliaram a levar seu caso
para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos, em 1998, para que o Brasil criasse mecanismos de proteção à mulher
que sofre violência doméstica e familiar.
Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil
por negligência, omissão e tolerância em Razão de sua falha e morosidade nos crimes
de violência doméstica contra as mulheres. Foi aconselhado o término processual
penal ao agressor de Maria da Penha; a averiguação de irregularidades e atrasos no
processo; assim como o acolhimento à vítima pela falha do Estado em não oferecer
a assistência devida, e a adoção de medidas para a prevenção, punição e erradicação
da violência contra a mulher.
Em virtude disso o Estado Brasileiro precisou criar uma lei que trouxesse maior
segurança para a mulher e empregasse penas mais severas para o agressor nos
crimes de violência doméstica contra a mulher no Brasil. No ano de 2006, o
Congresso N acional aprovou por unanimidade a Lei n° 11.340, que já foi
considerada pela ONU sendo como a terceira melhor lei contra violência doméstica
do mundo!
O caso de Maria da Penha mostrou para o Brasil e para o mundo um problema
extremamente grave entre a complacência com crimes de violência contra mulher no
âmbito familiar e a falta de ferramentas para coibição que possibilitariam a célere
análise e condenação desses crimes, bem como a rápida proteção dessas vítimas.
No entanto, pós esta conquista, o que se pretendia era que tal conduta
repulsiva seria coagida diante as medidas protetivas disciplinadas na Lei em vigor.
Esperava-se que o agressor seria coibido de exercer e manter sua agressividade
contra a mulher vítima, mas infelizmente o objetivo não foi atingido dentro da
probabilidade almejada.
A violência aumentou devido à falta de efetiva aplicação das medidas previstas
nestas circunstâncias na medida em que gerou no agressor a descredibilidade da
aplicação e fiscalização das medidas de proteção, em suma, não intimidou o agressor.
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A Lei Maria da Penha é uma preservação tanto para a vida da mulher quanto
uma prevenção de mortes anunciadas. Contudo esta lei não tem caráter de sanção,
mas de proteção.
Sendo assim, foi necessário instituir uma nova lei que tivesse caráter de
penalidade, a Lei 13.104/2015, do Feminicídio, tipificou o crime contra a mulher no
âmbito da violência doméstica e familiar como hediondo e qualificador do homicídio.
O jurista Fernando Capez conceitua o Feminicídio como:
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“Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por
‘razões da condição de sexo feminino’, ou seja, desprezando,
menosprezando, desconsiderando a dignidade da vítima por
ser mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem
menos direitos do que as do sexo masculino (FERNANDO
CAPEZ, 2018, p.61).”
A Lei do Feminicídio alterou tanto o Código Penal como a Lei de Crimes
Hediondos o incluindo na sua lista. Em relação ao homicídio praticado contra a
mulher por seu gênero, tendo este dispositivo uma qualificadora a mais:
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
[...]
Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
3) MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAIS
A priori, é importante frisar que o constituinte ao elaborar a Constituição
Cidadã, colocou de forma expressa o princípio da isonomia alegando que homens e
mulheres são iguais em direitos e deveres, confira-se:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

405

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição; ”
O caráter supremo da Constituição atribui maior peso jurídico, principalmente
por se tratar de uma garantia, sendo reconhecido como um direito fundamental para
o convívio em sociedade, embasando as leis esparsas, como a Lei Maria da Penha.
Diante do contexto histórico, outra medida não há se fazendo necessária a adoção
de mecanismos que tutelem a figura da mulher, nesse sentido é o entendimento da
Ministra Carmen Lúcia:

“Impende ter em mente o amplo reconhecimento do fato de que,
uma vez marcadas, em uma sociedade machista e patriarcal
como a nossa, as relações de gênero, pelo desequilíbrio de
poder, a concretização do princípio isonômico (art. 5º, I, da Lei
Maior), nessa esfera – relações de gênero –, reclama a adoção
de ações e instrumentos afirmativos voltados, exatamente, à
neutralização da situação de desequilíbrio. Com efeito, a
Constituição expressamente confere à mulher, em alguns
dispositivos, tratamento diferenciado, protetivo, na perspectiva
de, nas palavras da ministra Cármen Lúcia, “acertar, na
diferença de cuidado jurídico, a igualação do direito à
dignidade na vida” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio
constitucional da igualdade. Belo Horizonte: Editora Lê, 1990,
p. 75).”
A Carta Magna foi ainda mais especifica, ao garantir a obrigação Estatal de
intervir nas relações familiares, coibindo a violência nesse contexto, vejamos:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações.

Por fim, a lei Maria da Penha encontra total amparo na Constituição Federal,
eis que encontra receptividade e possuindo as características necessárias para a hábil
criação e vigência da lei em nosso país de modo que não esteja ferindo a garantia e
os direitos fundamentais das mulheres. Logo, se trata de uma legislação
constitucional, respeitando e seguindo a mesma linha de raciocínio imposta na
Constituição Federal.
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Comparando o artigo 5° e seguintes podemos notar os princípios e garantias
fundamentais de forma correlata aos direitos da mulher, pois, a Constituição Federal
abarca os direitos a dignidade da pessoa humana, assegurando a vida.
4) LEIS ESPECIAIS
4.1) Lei Maria da Penha
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Grupos vulneráveis da sociedade são grupos sem visibilidade. A lei permitiu a
estruturação de órgãos para tratar dessa temática, bem como, mecanismos para
coibir e prevenir a violência contra a mulher.
Antes que a Lei Maria da Penha viesse a existir, todos as ocorrências de
agressão doméstica eram julgados pelos juizados criminais, que conforme o
entendimento por lei federal são órgãos responsáveis por julgamento de crimes
considerados de menor gravidade. Por conseguinte, esses órgãos eram superlotados
por processos e arquivamento com o assunto relacionado a violência doméstica,
conforme relata a jurista Carmen Hein de Campos. Posteriormente foram criados os
juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher trazendo
maior celeridade processual.
Muitas mulheres tinham medo de denunciar seus agressores. Pois acreditavam
que as autoridades policiais eram coniventes com a pratica desses crimes e que o
agressor sairia impune ou muita das vezes não sofresse a penalização devida ao caso,
ainda, conforme supracitado a mulher não tinha relevância social alguma, tendo sua
função reduzida a de mera cuidadora do lar e participante da igreja, devido a esse
preconceito a mulher não tinha condições de se sustentar, e consequentemente em
muita das vezes não teria um lugar para moradia caso o fizesse.
Ainda, para agravar a situação, não havia a previsão de prisão preventiva ou
flagrante do agressor, ou também, poderia ser punido com penas como multas e
doação de cestas básicas. E em muitas ocasiões o agressor induzia a vítima a cancelar
as acusações, fazendo diversas ameaças, isso era possibilitado devido a inexistência
de medidas protetivas de urgência.

No entanto, após a criação da Lei Maria da Penha, alguns contextos foram
alterados, dentre eles o crime de agressão contra a mulher passou a ser configurado
como um tipo de violência que caracteriza a agravante de pena. Os agressores agora
passam a ser condenados à prisão preventiva ou flagrante, conforme § 9 do artigo
129 do Código Penal. Como a vítima era dissuadida a desistir do processo, muitas
vezes ela fazia o cancelamento na delegacia, porém, com o advento da Lei 11.340
essa possibilidade não existe mais podendo desistir do processo apenas em uma
audiência perante o Juiz. As penas como multas e doação de cestas básicas passaram
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a ser proibidas devido à gravidade dos crimes. E o Juiz passa a ter a possibilidade de
decretar medidas protetivas, como, o afastamento imediato da vítima, proibição de
contato com vítimas, parentes, testemunhas, entre outros. Por fim, foram criadas
medidas de assistência para as mulheres vítimas de agressão, como, por exemplo, a
inclusão de mulheres dependentes de seus agressores no programa Bolsa Família,
além de obrigar o agressor à prestação de alimentos. Devendo ainda, ser informada
de toda a tramitação processual.
Em 2019, a Lei 11.340 de 2006 passou por algumas modificações. Como a
possibilidade de afastar o agressor imediatamente do domínio da vítima sem uma
determinação judicial, assim como, o recolhimento de arma de fogo de uso do autor
dos crimes.
Alguns pontos interessantes a serem abordados, são:
A Lei Maria da Penha não contempla infrações penais, ela não tipifica crimes.
A função da Lei Maria da Penha é basicamente trazer mais segurança para a mulher
e aumentar a severidade da pena para os agressores.
A Lei Maria da Penha não se confunde com o crime de lesão corporal
qualificada pela violência doméstica do artigo 129 § 9 do código penal. A lesão
corporal do art. 129 § 9, vale tanto para homens quanto para mulheres, por sua vez
a Lei Maria da Penha só vale para mulheres. Por exemplo, não pode ocorrer a
suspensão do processo na Lei da Maria da Penha, como veremos adiante. A segunda
diferença é que a Lei Maria da Penha engloba 5 formas de violência, porém, o artigo
129 só se configura na forma de violência física.
Pode ainda, ser conjugada com outras leis, sendo aplicadas leis esparsas desde
que não essas não se contrariem.
4.2) Lei do Femicídio
A princípio é importante trazer o conceito do Feminicídio que é uma
qualificadora do crime de homicídio introduzida pela lei 13.104 de 2015.

Vale destacar as diferenças de Feminicídio e Femicídio. O Feminicídio ocorre
quando alguém mata mulher em razão da condição do sexo feminino ou quando o
crime ocorre no âmbito familiar, como por exemplo, quando o marido mata a sua
mulher. Por sua vez, para que o Femicídio se configure basta matar mulher, nesse
caso as motivações do crime não estavam ligadas a condição do sexo feminino ou
não ocorreram no âmbito familiar, como exemplo podemos citar o latrocínio.
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O Feminicídio é um homicídio doloso qualificado cometido contra mulher,
seja no âmbito doméstico e familiar, ou devido ao preconceito, entendendo como
pessoas do âmbito familiar aqueles que são ou se consideram aparentados.
Necessariamente precisam ocorrer dois tipos de dolos a intenção de matar e
o de matar mulher em razão da condição do sexo feminino.
Vejamos o que dispõe a lei
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“Art. 121. Matar alguém:
§ 2° Se o homicídio é cometido:
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:”
Ainda, vale destacar algumas ocasiões onde ocorre o aumento de pena dos
crimes de Feminicídio, confira-se:
§ 7° A pena do Feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade se o crime for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças
degenerativas que acarretem condição limitante ou de
vulnerabilidade física ou mental;
III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente
da vítima;
IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006.
Aqui se indaga de forma oportuna, a transexual se enquadra nessas hipóteses?
Em regra, existem duas correntes doutrinarias, sendo elas a:
Fundada na Analogia in malam partem, onde é pregado que a interpretação
da lei não pode ser extensiva, sendo vedada a interpretação que vai além do que foi
escrito pelo legislador. Segundo essa doutrina o crime de Feminicídio não se
configura se é praticado contra transexual.
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E a segunda teoria mais acolhida, que diz que mulher não é apenas aquela
biológica, mas sim a em razão de gênero, sendo enquadrada dessa forma em virtude
de seu fator psicológico. É necessária a realização de cirurgia de mudança de sexo,
bem como a alteração da identidade civil.
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Ainda assim, trazendo a tona outra dúvida seria possível cumular a agravante
genérica de violência doméstica contra mulher e Feminicídio?
Com fundamento no principio bis in idem, não, pois seria punir o individuo
duas vezes pelo mesmo fato.
Por fim, vale destacar que o Feminicídio não existe na modalidade culposa
devido a falta de tipificação expressa.
5) PROCEDIMENTOS / LEGITIMIDADE / PRAZOS
Para a concretização das medidas de proteção a mulher faz um pedido na
delegacia de polícia, devendo esse pedido ser encaminhado ao poder judiciário
dentro de 48 horas, e o Juiz tem o mesmo prazo para decidir. Trata-se de uma
cautelar como outra qualquer, O Juiz colhe um parecer ministerial, o promotor dá o
parecer, com base nisso ele toma sua decisão. No entanto, o Juiz pode deferir essa
medida sem parecer do Ministério Público ou das partes, devendo nesses casos,
comunicar de imediato sua decisão ao órgão Ministerial. As medidas protetivas de
urgência podem ser revogadas mediante a realização de uma audiência de
justificativa devidamente assistida pelo Juiz devido à mulher se reconciliar, o Juiz
pode também substituir outra medida menos invasiva.
O Juiz pode deferir medida protetiva de urgência apenas com a versão da
vítima?
A Jurisprudência entende que sim, pois os crimes são praticados as ocultas,
não havendo prova testemunhal em muita das vezes, porém, só se aplicam medidas
protetivas menos invasivas, para não violar o princípio da ampla defesa. Medidas
mais invasivas exigem probabilidade de autoria, não basta pressuposição.

Podendo ser aplicado o Habeas Corpus se o indivíduo entender que a
liberdade de locomoção está sendo violada, em decorrência de medidas protetivas
de urgências muito invasivas. Pois caso o sujeito descumpra a medida ele pode ser
preso preventivamente.
A medida protetiva de urgência independe do interesse da vítima na
persecução penal, ou seja, necessariamente o suposto agressor será investigado,
podendo ainda ser deferida em processos não criminais.
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A Lei Maria da Penha se aplica no mesmo prazo em todo Brasil?
Infelizmente os casos não são apreciados com a mesma velocidade, isso
ocorre devido às condições precárias e os índices diferentes de demandas nas
delegacias de polícia.
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Existe um projeto que trata da possibilidade do delegado por si só deferir a
aplicação de medida protetiva, mas apenas as medidas de proibição de contato,
aproximação ou de frequentar determinados locais, medidas menos invasivas,
devendo segundo o projeto submeter tal decisão em 24 ao Juiz, onde deverá manter
ou revoga-la. Sabemos que até o pronunciamento do Juiz o crime poderia ocorrer
devido a esse motivo à ideia é proposta no projeto. A mulher deve ser atendida em
uma delegacia especializada, devendo ser atendida preferencialmente por mulheres.
A medida protetiva tem que impedir qualquer tipo de contato das testemunhas e
mulher com o suposto agressor, para preserva-la. O Atendimento não pode
questioná-la sobre os mesmos assuntos já inquiridos, para não ser vitimada
novamente. Prevê também, a possibilidade de proibir inquirir questões de ordem
íntima e pessoa, no entanto, algumas informações são técnicas e importantes, por
esse motivo o projeto é polêmico.
Ainda, o projeto dispõe que a inquirição deve ser feita em uma sala especial
adequada ao caso concreto, devendo a vítima ser acompanha por pessoas
especializadas em assuntos relativos à violência doméstica. Sendo proposto que as
inquirições sejam gravadas.
O Juiz pode determinar medidas protetivas de urgência para a vítima também,
como, por exemplo, a vítima sair de casa.
O que acontece com o indivíduo que descumpre a medida protetiva após ser
devidamente intimado?
Pode ser preso preventivamente ou sofrer multa, não há crime de
desobediência, pois, a lei já trouxe uma sanção.
A Lei Maria da Penha traz mais severidade para o agressor, pois, proíbe os
institutos despenalizadores, previstos na Lei 9.099 de 1995.
As medidas da lei n° 9.099 afastadas pela Lei, são:
São a transação penal que é uma medida despenalizadora própria das
infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, todas as contravenções penais, ou
crimes que não ultrapassem 2 anos de sua pena máxima. Os requisitos são não ter
transacionado nos últimos 5 anos, e o sujeito não pode ter sido condenado pela
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pratica de crime a pena privativa de liberdade. A conduta não será apurada em Termo
Circunstanciado, mas sim em inquérito. Não vai constar nada na ficha criminal do
sujeito, ela só impede nova transação penal dentro de 5 anos. O Termo
Circunstanciado apura infrações de menor potencial ofensivo, procedimento
inquisitivo muito mais célere, porém, ele não se aplica no campo da violência
doméstica.
Suspensão condicional do processo, medida despenalizadora que alcança
infrações de médio potencial ofensivo cuja pena mínima não ultrapasse um ano, o
sujeito é investigado em inquérito policial sendo denunciado, porém, com proposta
de suspensão condicional do processo, se ele cumprir alguns requisitos durante um
período probatório ele fica livre da pena. Os requisitos são: não pode estar sendo
processado, e não pode ter sido condenado no passado para pratica de crime.
Composição civil extintiva da punibilidade se aplica nos crimes de ação penal
privada e ação penal pública condicionada à representação, caso estejamos diante
de infrações de menor potencial ofensivo a composição civil dos danos lá em
audiência preliminar repercute em extinção de punibilidade, por que seria uma
espécie de renúncia tácita ao direito de queixa ou direito de representação, prevista
no art. 74 da Lei 9.099/95.
Ainda é importante frisar, a exigência de representação nos crimes de lesão
leve e culposa surgiu com o advento da lei 9.099/95, os crimes de lesão corporal leve
e culposa nos casos da Lei Maria da Penha, funcionaram como antes a data de 1995,
sendo considerados crimes de ação penal pública incondicionada, haverá persecução
penal, independente da vontade da vítima.
O artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da lei 9.099/95, se
valendo também para as contravenções penais com base no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que entende, onde está escrito crime devemos
interpretar como infração penal que é o gênero e os crimes e contravenções são
espécies.
O inquérito é mais invasivo em desfavor do investigado, comportando o
indiciamento. Pois é feito o interrogatório e pregressamento do denunciado. O
Inquérito é o procedimento inquisitivo de polícia judiciária presidido pelo delegado
de polícia que apura no Brasil em regra infrações de médio e maior potencial
ofensivo, porém, na Lei Maria da Penha é aplicado nas infrações de menor potencial
ofensivo.
6) DA RENÚNCIA A REPRESENTAÇÃO
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A renúncia do pedido da mulher só pode ocorrer em juízo, na audiência de
justificação que ocorre antes do oferecimento da denúncia. Devemos entender como
retratação e não denúncia.
Quando ela não autoriza a investigação do sujeito, mas apenas quer deixar
registrada a ocorrência o nome técnico é renúncia. Por sua vez quando ela se
arrepende após ter apresentado denuncia o termo técnico correto é a retratação.
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A audiência de justificação só pode ocorrer nos crimes de ação penal pública
condicionada à representação. É uma audiência que só é obrigatória se o juiz receber
uma manifestação tácita ou expressa da vítima querendo se retratar.
Os crimes de lesão corporal leve e lesão culposa são crimes de ação penal
pública incondicionada, nos casos da Lei Maria da Penha, haverá persecução penal,
independe da vontade da vítima, significando que o suposto agressor será
necessariamente investigado.
7) MEDIDAS PROTETIVAS
As medidas protetivas garantem maior proteção à mulher, se valendo de
mecanismos específicos, tendo em vista a situação delicada em que a vítima se
encontra.

A autoridade policial deve tomar mais cautela com a mulher, devendo, por
exemplo, fazer a leitura de seus direitos, garantindo sua proteção na retirada de
pertences do lar, mediante o acompanhamento, devendo ainda atermar a versão de
pronto dos envolvidos.
As medidas protetivas de urgência podem ser revogadas devido a mulher se
reconciliar, o Juiz pode também substituir outra medida menos invasiva.
8) EFICÁCIA E APLICABILIDADE
8.1) Eficácia
A Lei Maria da Penha é resultado de uma árdua batalha, sendo sua criação e
renovação adequada aos contextos sociais algo bastante desafiador. No entanto, foi
um grande marco e conquista para o Direito das Mulheres a nível nacional, uma vez
que buscar aplicar o principio da equidade igualando os grupos e esferas sociais mais
frágeis, em decorrência de outros.
A Lei Maria da Penha e o Femicídio auxiliaram na redução de crimes contra a
mulher em razão da condição do sexo feminino ou no seu contexto doméstico e
familiar. No entanto, ainda é necessário muito trabalho, pois a lei precisa ser
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institucionalizada nas diversas localidades, devendo ser estimuladas nas áreas onde
as políticas públicas de segurança nos crimes cometidos contra a mulher são
mínimas, seja devido as condições precárias da região ou outros aspectos relevantes.
Segundo dados estatísticos divulgados pelo senado, a pratica do crime
cometido por maridos, namorados ou companheiros reduziu 28%. No entanto, o
crime cometido por outras pessoas reduziu apenas 1%. Ainda, os crimes cometidos
por pais e padrastos aumentaram em 1% e por fim o crime cometido por excompanheiros, ex-namorados e ex-maridos, aumentou drasticamente de 13% para
37%.
As estatísticas revelam que ao menos cerca de 36% da população feminina
brasileira já sofreram violência doméstica.
Ainda assim, cerca de 13 mulheres são mortas no Brasil por dia.
Vítimas de famílias mais desestruturadas retornam mais as delegacias de
polícia. A lei Maria da Penha se vale para crimes de qualquer potencial ofensivo.
10 % do PIB é destinado a prevenção e repreensão dos crimes de violência
doméstica contra mulher conforme dados da ONU, isso ocorre, pois, a mulher
necessita de vários suportes financeiros. O custo da violência doméstica é alto.

Logo, conforme exposto ainda é necessário muito trabalho e investimento em
políticas públicas com a finalidade de resguardar e tutelar os direitos previstos na
Constituição Federal.
8.2) Aplicabilidade
São necessários três requisitos:
1° Existência de mulher no polo passivo da infração penal. Por defender
somente a mulher essa lei pode ser considerada constitucional? Segundo o Supremo
Tribunal Federal a lei é constitucional, pois, a mulher via de regra é mais vulnerável,
o legislador protege os desiguais na medida de suas diferenças. Quem é a mulher
protegida? Atualmente o STJ considera as mulheres biológicas, e também os
transexuais operados e com sua identificação civil alterada, valendo também a lei
inclusive para a figura do transexual não operado. Devendo ser o direito garantido
também ao transgênero, conforme dispõe a doutrina.
2° O segundo pressuposto reside nos vínculos de unidade doméstica, família
e relação intima de afeto. Unidade doméstica: convívio permanente de pessoas com
ou sem vínculo familiar, inclusive das pessoas agregadas. É interessante destacar que
a lei também se aplica no caso de agressão de mulher contra mulher, não importando
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o polo ativo da infração. O vínculo familiar também se enquadra a Lei Maria da Penha,
são as pessoas que são ou se consideram aparentadas, por laços parentais, afinidade
e vontade expressa. É necessário a característica de vulnerabilidade, ou seja, risco
nesse contexto. Entendendo que não há risco, o STJ afasta a aplicabilidade da Lei
Maria da Penha, aplicando nesse caso a lei 9.099. O rigor da Lei Maria da Penha é
muito grande nesses casos. O terceiro vínculo é o de relação íntima de afeto, o sujeito
convive ou conviveu com a pessoa, independente de terem morados juntos, como
por exemplo: Noiva, Esposa, namorada, assim como todas as ex. Na relação entre
homem e mulher a presença masculina já configura vulnerabilidade presumida da
mulher, ou seja, sua hipossuficiência.
3° Formas de violência: Física, Psicológica, Moral (calúnia, injuria ou difamação)
sexual (estrupo) ou patrimonial, furto, dano, apropriação indébita.
9) CONCLUSÃO
Diante todo o exposto, conclui-se que a criação da Lei Maria da Penha e a
qualificadora do crime de Feminicídio, representam um grande marco na historia da
Nação, sendo considerada um divisor de aguas. Sua proposta visa equalizar a
condição de vulnerabilidade da mulher diante do homem que age tomado pelo
preconceito e machismo cultural, que lhe traz o sentimento de posse sobre a mulher.

Conforme estudado, os processos em decorrência de crimes contra mulheres
eram arquivados devido a falta de políticas e medidas públicas. Muitas mulheres
ficavam totalmente expostas e a mercê dos agressores, e assim muitos crimes se
consumavam. No entanto, com a implementação da Lei os procedimentos judiciais
passaram a ser mais céleres, dando as autoridades mais atenção aos de agressão
contra a mulher.
Porém, ainda são necessários muitos investimentos nas políticas públicas para
institucionalizar os serviços e garantias previstos na legislação. Muitos crimes ainda
ocorrem devido à falta de preparo das autoridades e condições precárias de
atendimento as mulheres, o que gera descredibilidade aos agressores.
Por fim, espera-se que com a implementação dos projetos mencionados, os
procedimentos contra crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher ou
em razão da condição do sexo feminino sejam mais eficazes garantindo melhores
condições para a vítima e resguardando ela de quaisquer danos, trazendo ainda mais
severidade para os agressores.
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RESUMO: O presente artigo aborda a maneira como é tratada a pena imposta na
sentença penal condenatória, a fim de punir e ressocializar o praticante do ato
criminoso para que o Estado possa futuramente, após o cumprimento de sua pena,
reinseri-lo na sociedade com atitudes e pensamentos melhores do que quando lhe
foi capturado. Para tanto, mostra-se que é necessária a observância dos princípios
norteadores do direito, bem como o conjunto do ordenamento jurídico brasileiro a
fim de impor uma pena adequada, equilibrada e compatível ao ato praticado, e que,
além de punir, possa reeducar o sentenciado para que se possa atingir o objetivo
principal, que é ressocialização, ou seja, devolver o sentenciado à sociedade,
propiciando condições e fornecendo oportunidades, de maneira que o mesmo não
venha a retornar ao mundo do crime. Entretanto, essa ressocialização não tem
efetividade por conta das condições desfavoráveis que são encontradas dentro da
penitenciaria, como falta de infraestrutura, incentivo e oportunidades. A presente
pesquisa é formada por análise da Lei, bem como baseada em bibliografia, utilizando
os métodos dedutivo e dialético, buscando reflexão sobre o assunto, chegando à
conclusão de que tanto o Estado, quanto a sociedade devem colaborar para que seja
correspondida a expectativa da ressocialização do sentenciado, que é o objetivo da
lei de execução penal.
Palavras-chave: Execução penal. Pena. Ressocialização.
ABSTRACT: This article deals with the manner in which the penalty imposed in the
condemnatory sentence is treated, in order to punish and resocialize the perpetrator
of the criminal act so that the State can, after the execution of his sentence, in future
reinsert him in society with attitudes and better thoughts than when you were caught.
To this end, it is shown that it is necessary to observe the guiding principles of the
law, as well as the whole of the Brazilian legal system in order to impose an
appropriate, balanced and compatible to the act, and that, in addition to punishing,
may re-educate the sentenced. so that one can achieve the main objective, which is
149 Docente mestre do curso de Direito – IESB Instituto de Ensino Superior de Bauru – e-mail:
andrea.escarabelo@universidadebrasil.edu.br
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resocialization, that is, to return the sentenced to society, providing conditions and
providing opportunities, so that it will not return to the world of crime. However, this
resocialization is not effective due to unfavorable conditions that are found within
the penitentiary, such as lack of infrastructure, incentive and opportunities. This
research is formed by analysis of the Law, as well as based on bibliography, using the
deductive and dialectical methods, seeking reflection on the subject, coming to the
conclusion that both the State and society must collaborate so that the expectation
of the resocialization of the sentenced, which is the purpose of the law of penal
execution.

Key words: Penal execution. Penalty. Resocialization.
1 INTRODUÇÃO
Para que todos os seres humanos possam viver em uma sociedade
harmônica, deve existir uma união social, união essa que é quebrada quando o
egocentrismo, a necessidade ou a mera satisfação de um desejo individual se
sobrepõe, degradando o sistema e necessitando de intervenção Estatal para solução
dos problemas.
Desde os primórdios existem as punições, entretanto, estas se mostravam
cruéis e desproporcionais, e só com o estudo dos princípios norteadores do direito,
como o da legalidade, dignidade da pessoal humana, individualização das penas,
devido processo legal, entre outros, as penas vieram a ser tratadas de forma
humanitária, buscando, em teoria, não só punir como também ressocializar o preso.
O método utilizado pelo Estado para punir quem pratica um ato ilícito é
afastá-lo da sociedade, isolando o indivíduo infrator dos demais por um determinado
período temporal. O sistema prisional atualmente conta com diversos regimes de
cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto, possibilitando a progressão de
regime, um meio de estimular o sentenciado a se readequar para que possa ser
reinserido ao convívio em sociedade.
Em 1984 foi criada a Lei de Execução Penal, que regula o cumprimento
das penas, busca estabelecer o equilíbrio dentro das penitenciárias, visa assegurar o
cumprimento da sentença judicial, punindo e reeducando de maneira efetiva. Junto
a essa lei, foi criado o processo disciplinar na fase de execução da pena, que são as
faltas disciplinares, podendo ser de natureza grave, média ou leve, estabelecendo
uma punição adequada a cada uma das faltas (MIRABETE, 2006).
Entretanto, em meio as tantas complicações que se enfrenta no sistema
carcerário, as penitenciárias hoje existentes estão longe de serem o ambiente ideal
para ressocialização do sentenciado. Nesse contexto aparece a problemática a
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respeito da ressocialização do sentenciado, vez que o objetivo não é criar um lugar
para abrigar criminosos, e sim um local para que o mesmo possa refletir acerca de
suas atitudes, perceber seu erro e se convencer de que não precisa do crime para
viver bem (GRECO, 2016).
Dessa forma, o estudo abordará a importância e finalidade da Lei de
Execução Penal, que busca o cumprimento da sentença penal e ressocialização do
sentenciado, propiciando um suporte dentro da penitenciária, incentivando o
trabalho e estudo, bem como a boa convivência com os demais sentenciados para
que posteriormente possa ser beneficiado com a liberdade.
A presente pesquisa é formada por análise da Lei, bem como baseada em
bibliografia de grandes doutrinadores, utilizando os métodos dedutivo e dialético,
buscando reflexão sobre o assunto e abordando diversos entendimentos, tudo para
que se possa chegar ao posicionamento mais adequado, visando a melhora do
sistema prisional.
2 A CRISE NA EXECUÇÃO PENAL
A Lei de execução penal estabelece em seu artigo 1° que um de seus
objetivos é proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado a fim de reinseri-lo a sociedade após cumprir sua pena. Discorre ainda
em seu artigo 4° que a comunidade deve cooperar a fim de atingir a ressocialização
plenamente eficaz. Entretanto, muitas vezes o processo de execução foge das normas
e princípios, invertendo os valores, levando a crise da execução penal. Dessa forma,
o sistema não é efetivo por diversos fatores, entre eles a péssima infraestrutura dos
presídios, causando revolta entre os sentenciados.
Diante disso, a penitenciária se torna apenas uma passagem para os
delinquentes, vindo os mesmos a retornarem às práticas criminosas, vez que não
encontram oportunidades após retornar ao convívio em sociedade, aliados a falta de
incentivo ao estudo e carência de emprego.
A pena privativa de liberdade é um recurso que deve ser imposto aos
indivíduos de alta periculosidade, pessoas que não possuem a mínima condição de
conviverem em sociedade ante os riscos que apresentam. Essas pessoas devem
permanecer em presídios diversos dos que cometeram pequenos delitos, e que em
teoria terão maior facilidade em sua recuperação quando lhes forem oferecidas
oportunidades adequadas.
A missão de ressocialização do sentenciado depende de um sistema
penitenciário organizado, com número de presos compatíveis com a capacidade e
oportunidades de estudo e trabalho que venham desde o interior do presidio, bem
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como depende da sociedade, que deve dar oportunidades, para que as pessoas de
baixa renda, com dificuldades de vida, não decidam entrar para a vida do crime a fim
de satisfazer suas necessidades e ambições (MIRABETE, 2017).
3 FINALIDADE DA PENA
Existem teorias que facilitam o entendimento acerca da finalidade da
pena, se dividindo em: teoria relativa e finalidades preventivas, teoria absoluta e
teoria mista entre prevenção e retribuição (GRECCO, 2005).
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3.1 Teoria absoluta
Na teoria absoluta a pena seria uma espécie de vingança ou castigo ao
condenado em retribuição ao mal injusto por ele causado. Se trata de um mal que é
aplicado com intuito de retribuir o mal do delito, uma forma de fazer justiça, com
uma pena que corresponde a gravidade e intensidade do delito, não se preocupando
com sua ressocialização.
3.2 Teoria relativa
Para a teoria relativa e finalidades preventivas, o objetivo é evitar a prática
de novos delitos, tendo como prevenção geral negativa o afastamento do
condenado do mundo do crime e como prevenção geral positiva a demonstração da
eficiência da pena. Se a sanção ao autor do delito se impõe baseado na teoria
absoluta, na teoria relativa, à sanção se impõe para que o mesmo não volte a
delinquir, ou seja, com função de prevenção (Bittencourt, 2011).
3.3 Teoria mista
Esta última representa uma fusão das anteriores, entendendo que a pena
possui natureza retributiva, castigando o mal praticado e evitando a reincidência,
bem como tem a função de acolher os anseios sociais e proteger os bens jurídicos
tutelados, e combater a impunidade, para que se possa resgatar os condenados à
convivência social.
Tal teoria é evidenciada no artigo 59 do código penal, vez que o mesmo
afirma que as penas devem ser razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação
e prevenção do crime (MIRABETE, 2006).
4 PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL
4.1 Princípio da legalidade
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Trata-se de garantia constitucional prevista no artigo 5°, II da Constituição
Federal de 1988:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
É reforçado ainda no artigo 45, caput da lei de execução penal,
Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa
e anterior previsão legal ou regulamentar.
A lei de execução penal, nos artigos 49 a 52 classifica as faltas disciplinares
como de natureza leve, média e grave, impedindo que seja criado um sistema
arbitrário para com as sanções disciplinares, e evitando ainda outros tipos de
sanções. Assim explica Ricardo Antônio Andreucci (2016, p. 306):
Esse postulado incide na fase de execução penal como forma
de não submeter à fase de cumprimento da pena ao árbitro e
a parcialidade dos membros da Administração Pública, fazendo
com que sejam observados os deveres e direitos dos
condenados, em conformidade com as previsões constantes
das leis e dos regulamentos.
4.2 Princípio da individualização das penas
Este princípio estabelece que cada sentenciado deve ser tratado de forma
singular, através de tratamento penitenciário ou sistema alternativo no qual seja
possível realizar integralmente as finalidades da pena.
Ricardo Antônio Andreucci (2016, p. 307) entende que existem três
aspectos a se considerar na individualização da pena: a individualização legislativa, a
individualização judicial e a individualização executória:
na fase legislativa: quando o legislador estabelece qual a pena
cominada a cada tipo penal por lei definido;
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na fase judicial: situação em que o juiz aplica a lei com discrição,
utilizando na dosimetria os parâmetros legalmente
estabelecidos; e
na fase executória: quando há o cumprimento da pena e a
aplicação de atos judiciais e administrativos, atendendo às
peculiaridades de cada caso.
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A individualização da pena se mostra mais eficaz na execução da sentença,
onde os sentenciados são classificados de acordo com seus antecedentes,
personalidade e peculiaridades. Desta forma, não é viável um tratamento
padronizado, à luz do artigo 5° da lei de execução penal, vez que os condenados não
são iguais.
4.3 Princípio da humanidade
Este princípio decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. A
Constituição federal em seu artigo 5°, XLVII e XLVIII discorre que não haverá penas
de morte, salvo em caso de guerra declarada, bem como assegura aos presos o
respeito à integridade física e moral. A lei de execução penal ainda impõe, em seu
artigo 40, à todas as autoridades, o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios (NUCCI, 2016).
5 REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA
A pena é consequência da prática de infração penal, ou seja, valerá como
consequência do cometimento de um fato típico, ilícito e culpável, onde o Estado
utiliza seu “jus puniendi”, ou seja, realiza medida a fim de impor o cumprimento da
pena estabelecida em lei, correspondente ao delito (GRECO, 2005).
5.1 Pena privativa de liberdade
É prevista no código penal, podendo ser de reclusão ou detenção, bem
como na lei de contravenções penais, podendo ser de prisão simples. Os crimes mais
graves são puníveis com reclusão enquanto os menos graves com detenção. A pena
de reclusão, de acordo com o artigo 33 do código penal pode ser cumprida em
regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a detenção deve ser cumprida em
regime semiaberto ou aberto, salvo hipótese de regressão.
Dessa forma, a pena privativa de liberdade apesar de ter contribuído
decisivamente para eliminação das penas de caráter cruel, não tem correspondido às
esperanças de cumprimento com as finalidades de recuperação e reeducação do
criminoso (MIRABETE, 2006).
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5.1.1 Regime fechado
Neste regime, previsto no artigo 87 da lei de execução penal, a pena é
cumprida em penitenciária, onde o preso se sujeita a trabalho no período diurno e
isolamento durante o repouso noturno, com requisitos estabelecidos para cela
individual no artigo 88. Entretanto, na prática, com a superlotação carcerária, é
impossível isolar os detentos durante o repouso noturno. O condenado que cumpre
pena neste regime não poderá realizar cursos e somente poderá trabalhar
externamente em obras ou serviços públicos, após cumprir ao menos um sexto da
pena. Heleno Cláudio Fragoso (2006, p.256) descreve o regime fechado:
O regime fechado se executa em penitenciária, em
estabelecimento de segurança máxima ou média. Os
estabelecimentos de segurança máxima caracterizam-se por
possuírem muralhas elevadas, grades e fossos. Os presos ficam
recolhidos à noite em celas individuais, trancadas e encerradas
em galerias fechadas. Existem sistemas de alarmes contrafugas
e guardas armados.
A atenuação dos elementos que impedem a fuga permite
classificar o estabelecimento como de segurança média.

5.1.2 Regime semiaberto
A pena, nesse caso, é cumprida em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar, estabelecimentos esses de segurança média, podendo os
reclusos ser colocados em alojamentos coletivos, conforme disposição do artigo 91
da lei de execução penal e artigo 35 do código penal. Durante o dia os condenados
trabalham juntos e no período noturno, feriados e finais de semana se recolhem.
Devido a menor vigilância, os presos têm mais facilidade para empreender
fuga, e se isso acontecer, bem como qualquer outro ato que se enquadre em falta
disciplinar de natureza grave, ele será regredido ao regime mais gravoso, ou seja, o
fechado.

É admitido o cumprimento em regime semiaberto os reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais, conforme a Súmula 269 do STJ (GRECO, 2005).
5.1.3 Regime aberto
Neste regime, o sentenciado deve cumprir pena em uma casa do
albergado, uma casa comum onde ele deve permanecer aos feriados, sábados,
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domingos e no período noturno, devendo sair para trabalhar no meio social durante
o dia, entre às 6 e 18h.
Esse regime trabalha o senso de disciplina e responsabilidade do
sentenciado, vez que não apresenta vigilância rigorosa, sendo o momento final da
pena, reinserindo-o na sociedade. Entretanto, a não observância das condições
impostas nessa modalidade de pena pode acarretar a regressão do sentenciado ao
regime mais gravoso, o fechado, sem passar antes pelo semiaberto.
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O regime aberto é a execução da pena em casa do albergado ou
estabelecimento de segurança mínima. Ausente estabelecimentos adequados à
execução da pena em regime semiaberto ou aberto, o sentenciado pode cumprir a
pena em prisão domiciliar (GRECO, 2005).
6 RESSOCIALIZAÇÃO, SEUS ASPECTOS E DIFICULDADES
A vivência social pressupõe organização, respeito as normas e
autocontrole para que não se pratique qualquer ato ilícito. Nesse sentido, a
ressocialização se trata de processo de afastamento da vida social, uma espécie de
castigo pedagógico imposto ao ser humano para que ele possa voltar a conviver em
sociedade. Esse processo envolve a mudança de hábitos, amizades, busca por
emprego, estabelecendo uma rotina que se incorpore novamente a sociedade e que
busque sua felicidade (PESSOA, 2015).
A ressocialização não é um processo simples, depende de equilíbrio e
apoio emocional, além disso, quem um dia já cumpriu pena privativa de liberdade
sofre com os preconceitos da sociedade, afinal muitas pessoas não aceitam que o ser
humano pode assumir seus erros e voltar a ser uma boa pessoa.
A pena por si só não reintegra o sentenciado, é de extrema importância a
participação de outros meios como a família, para que se consiga caminhar rumo a
resultados favoráveis a essa reintegração (MIRABETE, 2002).
6.1 Dificuldades

O principal objetivo da lei de execução penal, que é a ressocialização, não
está sendo colocada em prática pois o Estado não demonstra ter o interesse que
deveria para executar tal procedimento, atua apenas com fins de castigo em face dos
delitos, não se preocupando em proporcionar uma boa estrutura para que os
sentenciados cumpram sua pena, sem que se revoltem e retornem a prática de
crimes.
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Ressocializar é dar o suporte necessário para reintegrá-lo a sociedade,
compreendendo os motivos que o levaram a entrar na vida do crime, é oportunizar
a chance de mudar, ter um futuro melhor independente daquilo que aconteceu no
passado (ROSSINI, 2014).
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6.2 Aspectos
Existe a necessidade de proporcionar a reestruturação do condenado para
que ele seja reintegrado à sociedade e não volte a cometer crimes. Se houvesse uma
alta taxa de efetiva ressocialização o índice criminal diminuiria significativamente,
diminuindo ainda a reincidência.
Trabalhos e cursos possibilitam resolver a questão cultural e profissional,
imprescindível no processo de ressocialização. Pessoas com poucas oportunidades
enxergam, na vida criminosa uma solução para seus problemas, e por isso, a opção
de cursos é importante, pois torna maior a chance de admissão no mercado de
trabalho. A presença de familiares e amigos próximos são importantes para o
processo de reeducação, pois criam condições para uma maior reflexão acerca da
vida (MIRABETE, 2002)
O aspecto negativo da falta de ressocialização tem como principal
problema a reincidência, pois se o indivíduo que é preso por cometer um crime não
tiver um incentivo para que não volte a praticá-lo, poderá voltar à mesma vida que
tinha antes, imaginando que nada mais tem a perder.
Tem-se a consciência de que a falta de ressocialização, a ausência desse
amparo ao detento e ao egresso podem fazer com que estes passem contínuas vezes
pela penitenciaria (PRADO, 2017).
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou mostrar a evolução do sistema prisional, de modo que,
antigamente se tinha a pena apenas como forma de punição ou castigo em face do
delito praticado, e com o advento da lei de execução penal, além da punição, temse o objetivo de recuperar o praticante do crime, para que se possa reinseri-lo na
sociedade de maneira que ele não ofereça mais risco, tudo de forma humanitária.
Tem-se como primordial, no decorrer do cumprimento da pena, a
utilização de métodos de reabilitação do sentenciado, incentivando o trabalho,
realização de cursos, leitura de livros e estudo não apenas como método de remição
de pena, mas também como ressocialização, podendo assim, simular o convívio em
sociedade e prevenir novos delitos.
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Grande parte das pessoas que entram para a vida criminosa sequer teve
formação escolar básica, não encontraram oportunidades nos meios lícitos, e por
isso, aderiram a prática criminosa, por ser a maneira mais fácil de atingir seus
objetivos e sanar suas necessidades. A lei de execução penal se preocupa com a
ressocialização e prevenção de novos delitos, entretanto, com a falta de
infraestrutura e investimento Estatal, a ressocialização se torna difícil, causando
revolta aos privados da liberdade, fazendo-os interpretar um personagem,
praticando atos civilizados e supostamente ressocializados apenas a fim de se livrar
do cumprimento da pena nos péssimos condições em que se encontram os
estabelecimentos prisionais brasileiros. Com isso, aumenta o índice de reincidência,
vez que saem do estabelecimento prisional indivíduos falsamente reeducados, que
nada absorveram no período em que passaram presos, inviabilizando a efetiva
ressocialização.
Na situação atual, os estabelecimentos prisionais não permitem a real
reeducação do preso, afinal, é impossível reeducar em situações mínimas de higiene,
saúde, alimentação, falta de emprego e de incentivo ao estudo. Ainda, quando o
sentenciado obtém sua liberdade, sofre preconceito por parte da sociedade, é
excluído do mercado de trabalho devido a desconfiança.
Por isso, devem ser propiciadas melhorias através de investimentos na
parte básica dos estabelecimentos prisionais, para estimular a real ressocialização e
fazer com que o sentenciado enxergue os benefícios que sua mudança de postura
poderá lhe causar, podendo se qualificar profissionalmente, para que consiga
melhores condições de vida ao exercer um trabalho digno, bem como retornar a
convivência familiar. Além disso, a participação da família é de extrema importância,
sendo o suporte para uma vida melhor bem como o convívio social do reeducando
bem como o apoio da sociedade, ao receber os reeducados de forma saudável. Se
trata de um investimento inicial por parte do Estado e da sociedade, que a longo
prazo gerará economia e segurança, vez que uma pessoa encarcerada gera prejuízo
a todos, afinal, quem nada produz é sustentado pelos outros.
Por fim, o objetivo do presente artigo foi explanar os objetivos da Lei de
execução penal, fazendo uma reflexão a respeito de um grande problema atual, que
é a criminalidade e reincidência, bem como superlotação dos presídios, e evidenciar
os benefícios que o Estado e a sociedade obterão ao trabalhar juntos a fim de
alcançar a principal finalidade da lei de execução penal: a ressocialização.
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Em 2020, o Conselho da Justiça Federal (CJF) realizou a I Jornada de Direito
Administrativo onde foram abordados vários temas da atualidade nesse campo
jurídico que trata das questões atinentes à Administração Pública.
A par disso, constou a aprovação do Enunciado nº 18 com a seguinte redação:
A ausência de previsão editalícia não afasta a possibilidade de
celebração de compromisso arbitral em conflitos oriundos de
contratos administrativos.150
Não se questiona aqui neste momento a possibilidade ou não de celebração
de compromisso arbitral no âmbito da Administração Pública, assunto esse, aliás, de
bastante celeuma no cenário nacional.
Até porque, como se sabe, já há diversas manifestações da Administração
Pública brasileira acerca do cabimento da arbitragem em suas pactuações, a exemplo
da regra insculpida no Regimento Interno da Procuradoria Geral do Estado de
Alagoas (Decreto Estadual nº 4.804/2010), a saber:
Art. 27. Compete à Procuradoria Judicial a representação
judicial do Estado, com exclusividade, em qualquer ação, foro,
150
BRASIL.
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Tribunal
de
Justiça
(STJ).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/10082020-I-Jornada-de-DireitoAdministrativo-divulga-os-40-enunciados-aprovados.aspx>. Acesso em: 27 dez. 2020.
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tribunal, juizado ou instância, e das autarquias e fundações
públicas, exceto daquelas que possuam serviço jurídico
próprio, observada a competência da Procuradoria da Fazenda
Estadual.
§ 1º É ainda da competência da Procuradoria Judicial:
[...]
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§ 3º Nos feitos de interesse do Estado e, quando for o caso, das
entidades da administração indireta, a Procuradoria Judicial
pode propor ao Procurador Geral do Estado que solicite
autorização do Governador do Estado, para desistir, transigir,
firmar compromisso arbitral e confessar. (grifou-se)151
O que se propõe a discutir aqui é outra situação.
Ora, o edital é a lei do caso concreto e irá regular tanto a atuação da
Administração Pública quanto a dos licitantes interessados em com ela contratar. Por
isso mesmo, a Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) prevê o que
abaixo segue:
Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:

151 BRASIL. Gabinete Civil. Regimento Interno da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas. Decreto
Estadual nº 4.804/2010. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao/>. Acesso em
27 dez 2020.
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[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor; (grifou-se)
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Explicitando o assunto, Lucas Rocha Furtado aduz o seguinte ao tratar do
instrumento convocatório:
[...] é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é
mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo
art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.152
Nesse sentido, numa primeira leitura do Enunciado nº 18 se vê claramente a
flexibilização do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, este último
que prevê uma observância das partes quanto ao pactuado.
Essa situação de que trata o enunciado, em que pese possa ser eventualmente
benéfica aos contratantes no caso concreto – haja vista os ganhos possivelmente
advindos da arbitragem – não tem o condão de afastar outras realidades fáticas.
Explica-se.
Muitas empresas deixam de contratar com a Administração Pública
exatamente porque são sabedoras de que eventuais descumprimentos de cláusulas
contratuais por parte daquela desaguariam em conflitos judiciais de décadas perante
o Poder Judiciário.
Esses conflitos de longo prazo, em grande parte, afastam potenciais empresas
licitantes interessadas em soluções mais rápidas de eventuais contendas. Cada vez
mais o mercado empresarial busca por celeridade, onde a possibilidade de
arbitragem em determinado contrato se traduz em atrativo para os competidores. As
empresas querem segurança jurídica e não uma teia infindável de recursos judiciais,
acaso uma demanda venha a ser proposta perante o Poder Judiciário.
Portanto, é possível que a Administração Pública deixe de receber propostas
até mais vantajosas de licitantes que creram em determinado cenário fático –

152 In Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 416.
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ausência de arbitragem no contrato futuro – simplesmente porque não houve clareza
editalícia acerca desse método de resolução extrajudicial de conflitos.
Há casos em que os próprios departamentos jurídicos e de compliance das
empresas não recomendam a formalização de contratos administrativos onde seja
inexistente a fixação de arbitragem no edital do certame. Essas empresas sequer
chegam a se interessar em lançar propostas na fase externa da licitação.
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Um exemplo clássico dessa realidade advém de contratos bilionários em
Parcerias Público-Privadas (PPP) em que uma empresa multinacional poderá se
desinteressar em lançar proposta mais vantajosa para a Administração Pública
apenas porque está ciente de que uma contenda com esta poderá levar anos para se
findar perante o Poder Judiciário, com custos inimagináveis com essa judicialização
do ponto de vista econômico. Por isso mesmo muitos setores do mercado mundial
somente admitem pactuar com a Administração Pública se houver fixação de
arbitragem.
No exemplo citado acima, como ficaria a percepção de lisura do certame pela
empresa multinacional que deixou de participar da licitação exatamente em razão da
ausência de arbitragem, mas viu, logo após a formalização contratual, uma mudança
do comportamento editalício para permitir que conflitos posteriores fossem
submetidos à arbitragem?
Nesse contexto, em que pese se mostre importante a preocupação dos
editores do Enunciado nº 18 da I Jornada de Direito Administrativo em promover a
expansão da arbitragem em contratos administrativos, não se pode ignorar que essa
realidade de admitir a arbitragem alheia à previsão editalícia poderá acomodar
situações de quebra da competitividade, da vinculação ao instrumento convocatório,
da segurança jurídica, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da escolha
mais vantajosa para a Administração Pública.
Enfim, não é saudável para o bom funcionamento da Administração Pública
que os comportamentos e justas expectativas criadas em editais licitatórios sejam
violados, pois, como se disse, a possibilidade de arbitragem em determinado
contrato administrativo pode se traduzir – e na realidade brasileira assim o é – em
fator decisivo no quesito competitividade.
Ter ou não arbitragem em dado contrato administrativo pode ser o diferencial
para determinada empresa se inscrever ou não no certame, afetando diretamente a
competição entre os licitantes. Daí o porquê de as regras editalícias serem cumpridas,
nos exatos moldes em que previamente definidas, e não decididas posteriormente
ao bel prazer da Administração Pública e do licitante vencedor.
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Inadmissível, assim, o escancarado casuísmo tratado no Enunciado nº 18,
como se o mero e eventual benefício trazido por uma arbitragem não prevista em
edital pudesse ignorar a violação aos princípios administrativos indicados nessa
reflexão.
É preciso, pois, que se esteja em constante alerta aos aparentes benefícios
desse Enunciado nº 18 para a Administração Pública, os quais, em essência, têm
potencial lesivo para institucionalizar graves distorções no campo das licitações e
contratações públicas.
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RESUMO: Este estudo discute a respeito da iminente regulação das Loterias
Esportivas no Brasil, fazendo uma análise dos pontos positivos dessa legalização. A
manipulação de resultados é um problema a ser enfrentado no processo regulatório,
uma vez que, os números aumentam cada vez mais em casos de fraudes nas apostas
esportivas. Essa temática destina-se a apresentar o Compliance, programa que pode
ser usado como forma de prevenir fraudes nas apostas, manipulação de resultados
e corrupção no meio esportivo, bem como, apontar alguns exemplos de instituições
globais que já adoraram esse programa como forma de prevenção de riscos. O
presente trabalho tem como finalidade esclarecer a necessidade de programas de
fiscalização, monitoramento e prevenção para coibir as práticas fraudulentas nas
loterias esportivas no Brasil.
Palavras-chave: regulação. apostas esportivas. manipulação. compliance.
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1 INTRODUÇÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O presente trabalho pretende apresentar e discutir a respeito da iminente
regulação das Loterias Esportivas no Brasil, bem como, analisar a Lei 13.756/18, lei
que regula o sistema dessas apostas no país.
Pretende-se ainda, abordar a existência das apostas esportivas on-line,
modalidade ainda não legalizada no Brasil, mas utilizada por brasileiros em sites
estrangeiros. Analisar também esse mercado que, embora não regulamentado, é
bastante ativo no país, onde há estimativa de que movimente cerca de US$ 52
bilhões.
Além disso, as Loterias Federais no Brasil contemplam apenas o futebol para
a modalidade de loteria esportiva, que são a Loteca e Lotogol. A Caixa Econômica
Federal é a única empresa autorizada a operar loteria esportiva no país, onde os
prêmios são associados aos resultados de partidas de futebol.
A manipulação de resultados é o ato de fraudar o resultado de um jogo, e esse
é um dos problemas a ser enfrentado no processo regulatório, uma vez que, os
números aumentam cada vez mais em casos de fraudes nas apostas.
Com isso, a presente monografia, visa dilucidar a ocorrência da manipulação
de resultados no mundo esportivo para fraudar apostas, esclarecer quais
modalidades esportivas são os principais alvos da manipulação de resultados, como
essa manipulação se efetiva e quais são as estratégias usadas.
A presente obra objetiva explanar os efeitos positivos que a regulação da
loteria esportiva ensejaria no âmbito esportivo, consumerista e empresarial, e se essa
regulamentação pode contribuir para erradicação do problema de fraudes em
apostas esportivas.
Apresentar o Compliance, programa referente à atividade de uma
organização, que visa a identificação de problemas e diminuição de riscos. Fazer uma
análise sobre sua aplicação no âmbito esportivo, demonstrando que esse programa
é um meio que pode ser usado no combate à manipulação de resultados.
Contudo, o Compliance pode ser aplicado como forma de prevenir fraudes
nas apostas, manipulação de resultados e corrupção no esporte. Por isso, várias
instituições globais já adoraram esse programa como forma de prevenção de riscos.
Além disso, serão mencionados alguns países que já adotaram o Compliance
como forma de suprimir a corrupção no plano das loterias esportivas. Também serão
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citadas algumas modalidades esportivas que fecharam parceria com Agências de
Tecnologia, a fim de usar a tecnologia como aliada no combate à fraude nas apostas.
2. APOSTAS ESPORTIVAS NO BRASIL: UM BREVE RESUMO
O marco histórico do início das apostas no Brasil se deu no início da década
de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, centenas de cassinos surgiram no
Brasil.
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Mas foi em 1946 que o então presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu a
realização de jogos no País. O motivo seria, porque, supostamente, sua esposa não
concordava com jogos pelo fato de sua religião repudiar tal ato. Outra versão
explicativa de tal proibição é a de que um parente de Vargas havia adquirido grandes
dívidas com apostas sem ter condições de pagá-las. Logo, este fato ocasionou a
proibição.153
A partir daí as apostas continuaram sendo proibidas. Porém, com o passar dos
anos, algumas modalidades de jogos foram legalizadas, e foi a partir de 1961,
começou a explorar os jogos de loteria, um exemplo é a Mega-Sena.
Foi em abril de 1970 que a Loteria Esportiva teve início no Brasil, e começou
com um movimento experimental no Estado do Rio de Janeiro. Nesse experimento,
a única opção de aposta era para acertar todas as 13 partidas selecionadas pela Caixa
Econômica Federal.154
No âmbito do esporte, as Loterias Federais contemplam apenas o futebol para
essa modalidade de Loteria na Loteca e Lotogol. Essas duas modalidades de loteria
foram lançadas em 2002 pela Caixa Econômica Federal em substituição a Loteria
Esportiva e o bolão Federal. A Caixa tem o monopólio desse mercado e é a única
empresa autorizada a operar loteria esportiva no país. Os prêmios são associados aos
resultados de partidas de futebol.155

2.1 Apostas esportivas on-line

153 Disponível em: https://apostasbrazil.com.br/entenda-a-historia-da-aposta-esportiva-no-brasil/.
Acesso em: 27 fev. 2020.
154 Kelner, Ferrer Gregório. 2016. p. 43.
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/4915/1/aluno%20Gregorio%20Ferrer%20Kelner%20DRE%2
0110051907.pdf
155 Disponível em: https://www.aceguarulhos.com.br/blog/loteca-e-lotogol-dois-novos-jogos-dacef/. Acesso em: 27 fev. 2020.
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Foi durante a expansão da internet, na década de 1990, que as apostas
esportivas online tiveram início. Empresas que exploravam esse serviço começaram
a surgir em diversos países, com exceção daqueles em que o governo proibiu.
Por volta de 1996 foi criado o primeiro site de apostas: a chamada “Intertops”,
que obteve grande sucesso gerando altos números de apostadores. Diante do
crescimento nessa esfera, as empresas de apostas online começaram a oferecer
outros serviços para chamar atenção dos consumidores, para que assim,
continuassem apostando. Alguns desses serviços, por exemplo, eram: bonificação e
apostas ao vivo. Conforme já mencionado, apenas a loteria esportiva administrada
pela Caixa Econômica Federal é legalizada. Embora não regulamentado, este é um
mercado bastante ativo no País. A estimativa é de que esse mercado movimente
cerca de US$ 52 bilhões.156
Em 2003, as pesquisas já indicavam um grande aumento das apostas online.
Neste mesmo ano foi lançado o primeiro aplicativo móvel para celular, o chamado
“Bet on the move”, uma ideia da Sporting Index para facilitar a vida de seus clientes
na Inglaterra. Diante da tecnologia cada vez mais presente, o número do montante
apostado apenas em esportes americanos chegou a U$S50 bilhões em 2009, mas foi
a partir de 2010 que os sites de apostas passaram a investir cada vez mais em
publicidade, onde tornou-se comum ver celebridades e atletas sendo patrocinados
pelas marcas. Já em 2012, uma pesquisa feita pelo “Statista” apontou esse mercado
das apostas na casa dos US$75 milhões, e diante de tanto dinheiro envolvido, surge,
em 2013, um escândalo esportivo na Ásia, onde houve manipulação de
aproximadamente 380 partidas de futebol pela Europa e que movimentou mais de
£300 bilhões em apostas ilegais. Atualmente, as apostas online em geral
movimentam cerca de US$100 milhões para grandes empresas.157
Porém, as grandes empresas do setor de apostas localizam-se em plataformas
offshore, ou seja, um apostador consegue realizar apostas mesmo que isto não seja
permitido em seu país de origem.
Paddy Power Betfair PLC e a Bet365 Group Ltd são as duas maiores empresas
do mercado de apostas esportivas on-line, ambas são britânicas e com receitas de
aproximadamente 1,6 bilhões de libras. Foi pensando no crescimento desse tipo de
mercado juntamente com a grandiosidade do mercado ilegal, que muitos países

156 Paes, Nelson Leitão. Fev 2019. p.9. http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3797
157 Disponível em: http://blog.betmais.com/betmais/como-surgiram-as-apostas-esportivas-online/.
acesso em: 06 março. 2020.
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resolveram regular as apostas visando proteger os consumidores e aumentar as
receitas tributárias. 158
Desse modo, são os sites com hospedagem no exterior que oferecem jogos a
brasileiros sem qualquer regulamentação e controle. Para participar é necessário
apenas fazer um registro e depositar um valor por boleto bancário ou transferência.
Isso só é possível porque essas empresas possuem suas sedes fora do país, ou seja,
estão sujeitas às legislações dos seus países de origem. Com isso, cria-se uma
facilidade pra o brasileiro fazer apostas online.159
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2.2 Algumas empresas de apostas on-line no mundo
2.2.1 Bookmaker
A Bookmaker é a empresa pioneira e líder em apostas online. Existente desde
1996, ficou reconhecida mundialmente por apostadores e profissionais como “Where
The Line Originates”. É conhecida por ser confiável e ser a mais experiente no
hemisfério ocidental.160
Como forma de remuneração, essa empresa recebe um percentual de todas
as apostas realizadas. Ela tem a responsabilidade de apresentar as remunerações de
cada aposta para o mercado e ao final do evento pagar a remuneração da aposta ao
vencedor.
As duas maiores plataformas Bookmakers do mundo são Britânicas: Bet365 e
a Paddy Power Betfair PLC. A Bet365 Group Ltd, com sede no Reino Unido, é um dos
principais grupos de apostas online do mundo, ela possui mais de dezenove milhões
de clientes em quase duzentos países e, não possui lojas físicas, seu serviço é
exclusivamente online. Essa plataforma é licenciada pelo governo de Gibraltar e
regulamentada pelo Comissário Gibraltar Gambling. A partir disso, obteve um
desenvolvimento tão grande que exibe mais de vinte mil eventos ao vivo por ano e
aceita mais de 25 tipos de moedas para realização de seus pagamentos.161
Em 2016 houve uma fusão da Betfair com a Paddy, o que resultou a Paddy
Power Betfair PLC, sua sede fica em Dublin na Irlanda e possui cerca de13 8.000
funcionários. “Essa plataforma é voltada para um outro tipo de realização de apostas
158 Ibidem.p. 10.
159 Disponível em: https://www.apostasesportivas24.net/guia/historia-das-apostas-e-jogos-de-azarno-brasil/. Acesso em: 27 fev. 2020.
160 Disponível em: https://get.bookmaker.help/hc/en-us/articles/360002267498-About-Us. Acesso
em: 27 fev. 2020.
161 Soares, Igor de Camargos. Set 2019. p.12.
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16211

439

www.conteudojuridico.com.br

esportivas, no qual os usuários operam de maneira semelhante ao mercado de bolsa
de valores, porém a operação ocorre dentro do evento esportivo que ocorre no
momento.”162
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2.2.2 Odds
Os odds são probabilidades dentro de um determinado evento, que pode ser
uma partida de futebol, de vôlei, basquete ou uma corrida de cavalos. É feita uma
análise pelas casas e a partir disso fazem o apontamento da perspectiva do jogo. São
avaliados dados matemáticos, o momento atual das equipes, o ânimo para uma
partida, a existência de lesionados, e todos os fatores externos que, de algum modo,
interferem no resultado final do evento. Portanto, os Odds são os números que
representam essas probabilidades.
3.A REGULAÇÃO DAS APOSTAS ESPORTIVAS NO BRASIL
Em nosso ordenamento jurídico não existia previsão de regulação das apostas
esportivas. Porém, no mês de dezembro de 2018, ainda com Michel Temer na
presidência da república, foi aprovada a Lei 13.756/18. Esta lei regulamenta as
apostas esportivas no Brasil por quota fixa, nessa categoria o apostador sabe, desde
o começo, quanto pode lucrar.
A Lei 13.756/18 apresenta algumas modalidades lotéricas, quais sejam:
I - loteria federal (espécie passiva): loteria em que o apostador
adquire bilhete já numerado, em meio físico (impresso) ou
virtual (eletrônico);
II - loteria de prognósticos numéricos: loteria em que o
apostador tenta prever quais serão os números sorteados no
concurso;
III - loteria de prognóstico específico;
IV - loteria de prognósticos esportivos: loteria em que o
apostador tenta prever o resultado de eventos esportivos; e
V - loteria instantânea exclusiva (Lotex): loteria que apresenta,
de imediato, se o apostador foi ou não agraciado com alguma
premiação.

162 Ibidem. P.13.
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Conforme já citado, a aposta por quota fixa está relacionada a eventos
esportivos, onde o apostador já sabe o quanto pode ganhar em caso de acerto do
prognóstico desde o momento de sua efetivação. A arrecadação das apostas por
quota fixa será destinada ao pagamento do prêmio do vencedor, havendo,
sobretudo, o recolhimento do imposto de renda incidente e a seguridade social para
entidades executoras das unidades escolares públicas de educação infantil, ensinos
fundamental e médio, ao Fundo Nacional da Segurança Social, às entidades
desportivas nas modalidade futebol pela cessão de suas marcas e similares para a
divulgação e execução das apostas e para a cobertura de despesas de custeio e
manutenção do operador da loteria.163
A previsão é que o decreto de regularização seja publicado até o mês de
março de 2020. E, caso isso ocorra, as apostas por cota fixa já poderão ser oferecidas
ainda neste ano para o público em geral.164
Essa iminente regulamentação das apostas esportivas tem movimentado o
mercado das apostas e aumentado o interesse da população. Foram abertas pelo
Governo Federal, duas consultas públicas referente à aposta esportiva e, como
resultado, foram recebidas mais de duas mil sugestões da sociedade. Segundo o
secretário nacional de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria
do Ministério da Economia, “o mercado em geral está ansioso pela regulamentação
e as vantagens que esta medida pode trazer”.165
A União credenciará operadores privados para oferecer o serviço de apostas
esportivas. O trâmite burocrático será conduzido pelo Ministério da Economia,
através da Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e
Loteria. Destarte, regulamentação das apostas esportivas é algo positivo, uma vez
que, a exploração deste mercado movimentará a economia e, ainda, gerará mais
visibilidade para o futebol.
Outro aspecto importante relativo a essa regulamentação diz respeito a
proteção dos consumidores na relação de consumo que existe no mercado dos
jogos.
Essa proteção está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil:

163 Disponível em: http://ibdd.com.br/a-legalizacao-das-apostas-esportivas-e-suas-perspectivasjuridico-economicas-no-cenario-nacional/#_ftn7. Acesso em 27 fev. 2020.
164 Disponível em: https://igamingbrazil.com/legislacao/2020/01/10/regulamentacao-de-apostasesportivas-no-brasil-pode-sair-ate-marco/. Acesso em 27 fev. 2020.
165 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/governo-pretende-regulamentarapostas-esportivas-ate-marco-de-2020,3d404896e453b4f5b46192dc9ed716ab72z27dl5.html. Acesso
em: 27 fev. 2020.
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Art 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
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XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
V - defesa do consumidor;
Sem a regulamentação o Direito do Consumidor fica enfraquecido, pois não
há um mecanismo pelo o qual o apostador possa recorrer caso sofra algum dano.
Isso porque as empresas estão situadas no exterior pelo fato de tal atividade não ser
legalizada no Brasil.
Além desses pontos positivos que a legalização traz, há também pontos
negativos que são as práticas ilegais, fraudes e manipulação de resultado. Deve,
portanto, haver uma preocupação com a integridade do esporte, de modo que as
autoridades governamentais adotem políticas legislativas de prevenção a tais
práticas. É necessário também, estabelecer critérios para tirar desse meio empresas
sem credibilidade.
O governo deverá atrair empresas com operações claras e inibir a atuação de
sites menos estruturados no país. Havendo essa fiscalização severa, o Brasil
encaminhará para uma enorme evolução jurídica e econômica, proporcionando
maiores receitas e investimentos.
4.A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

Manipulação de resultado é conceituado como o ato de fraudar o resultado
de um jogo. E esse é um dos problemas a ser enfrentado no processo regulatório.
Pois, no meio esportivo, os números aumentam cada vez mais em casos de fraudes
e manipulação, e é um problema de vários países e não apenas no Brasil. A maioria
dos casos está vinculada a apostas esportivas feitas de forma ilegal por grupos
criminosos que, dessa forma, se torna bem mais difícil de serem rastreados e
combatidos.
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O futebol, por ser o esporte mais praticado no mundo, é o que mais sofre com
esses casos. Mas as demais modalidades de desporto também são visadas para essa
prática, o que gera uma violação de princípios do esporte, bem como, a falta de
credibilidade nas competições. Uma das causas que ajuda a explicar o crescimento
dos casos de manipulação de resultados esportivos é importância econômica
assumida pela indústria esportiva, isso porque uma parte da movimentação da
indústria do esporte provem do setor de apostas esportivas. Ou seja, muitos
criminosos veem nesse setor uma oportunidade para lavar dinheiro. Além disso, a
proibição das apostas não isenta um determinado país de sofrer com fraudes e
manipulações de resultados, a proibição, nesse caso, só dificultaria as investigações
da ação criminosa. Por outro lado, as apostas regulamentadas são sujeitas aos órgãos
de fiscalização.166
Segundo a Associação Internacional de Integridade nas Apostas, a
manipulação de resultados envolve uma indústria de criminosos em vários esportes.
Houve 37 casos no ano de 2019, o tênis liderou as denúncias, com 17 casos suspeitos.
Diante disso, o tênis resolveu investir em integridade com a participação da TIU órgão que supervisiona o tênis profissional e tem a política de tolerância zero para a
corrupção no meio das apostas.167

4.1 Principais alvos

4.1.1 O Tênis
O Tênis é a modalidade esportiva pioneira em termos de luta contra a
manipulação de partidas e corrupção de jogadores. O tênis é um dos esportes mais
alvejados pelas máfias que operam no lucrativo mercado das apostas.
Pim Verschuuren, pesquisador no instituto de relações internacionais e
estratégicas (IRIS), alerta que o tênis possui “diversos fatores de riscos”.
Primeiramente, por ser um esporte individual, então é mais fácil de ser manipulado,
o segundo ponto é a grande disparidade financeira entre os tenistas, o terceiro é o
fato de ser possível apostar em qualquer acontecimento do jogo. Ademais, são essas
características do tênis que fazem com que o mercado das apostas esportivas pela
internet suba, entretanto, quanto mais específica a aposta for, mais fácil será a
manipulação. “É possível mandar um tenista perder o 5º game, ou alguém no público

166 Soares, Igor de Camargos. Set 2019. p.12.
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16211
167 Disponível em: https://leiemcampo.blogosfera.uol.com.br/2020/01/28/a-manipulacao-deresultados-e-um-inimigo-historico-do-esporte-como-evitar/. Acesso em: 28 fev. 2020.
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pode fazer um sinal para que perca o próximo ponto”, explica Christian Kalb,
especialista em análise de apostas esportivas.168
Segundo Kalb, os quinze dias de disputa de Roland Garros, por exemplo,
geram mais de um bilhão de euros em apostas, enquanto que no conjunto da
temporada de tênis são apostados 200 bilhões de euros, e apenas 15% deste
montante corresponde ao mercado legal. É esse crescimento econômico que faz com
que os corruptos ofereçam aos atletas quantias mais altas do que as premiações dos
torneios, e a partir do momento que em atleta aceita a proposta pela primeira vez,
este se torna refém e passa a ser chantageado pelos fraudadores de resultado, onde
a maioria tem ligação com o crime organizado do leste europeu, da Ásia e da América
do Sul. Contudo, foi diante do reconhecimento dessa fragilidade nessa modalidade
esportiva que o tênis foi o primeiro esporte a colocar em prática mecanismos de
controle de apostas. Mas foi após o caso as suposta participação do tenista Nikolay
Davydenko na manipulação de resultados, em 2007, que as entidades mundiais do
esporte (ITF, ATP, WTA, Grand Slams) resolveram criar Unidade pela integridade do
tênis (TIU).169

4.1.2 O Futebol
Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRS) entre 70% e 85% do valor investido em apostas é na modalidade futebol. Um
caso de manipulação analisado pela pesquisa é a Operação Game Over, ocorrida em
2016, que prendeu sete pessoas em quatro estados, todas acusadas de manipular
resultados do Campeonato Paulista de futebol e nos torneios estaduais de Rio
Grande do Norte, Maranhão e Ceará, nas divisões de acesso (A2 e A3). Vale frisar que
os chefes da quadrilha eram asiáticos. "Eles não têm nem a necessidade de vir ao
Brasil. Acabam enviando emissários que, geralmente, são pessoas com boa circulação
no meio esportivo. Ex-atletas, ex-técnicos, amigos de jogadores. São pessoas que
darão credibilidade à oferta dos apostadores", detalha Felippe Marchetti, responsável
pelo estudo, primeiro do gênero na América do Sul.170
Nos últimos anos, vários escândalos relacionados a
manipulação de resultados no futebol foram revelados, o que
evidencia que esse problema continua sendo uma constante na
modalidade. De acordo com a Europol, o serviço de polícia da
Europa, quase 700 partidas de futebol disputadas entre os anos
168 Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160119/tenis-alvopredileto-das-mafias-apostas-ilegais/335346. Acesso em: 06 março. 2020.
169 Idem.
170 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2019-10/regulamentacao-deapostas-esportivas-amplia-preocupacao-com-resultados. Acesso em: 28 fev. 2020.
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de 2008 e 2011, sendo 380 destas no continente europeu,
foram investigadas sob a suspeita de terem tido seus
resultados adulterados, incluindo partidas da Liga dos
Campeões da Europa e das Eliminatórias da Copa do Mundo. A
razão por trás da manipulação é o fato do futebol ser por ampla
vantagem o esporte mais popular nas casas de apostas mundo
afora. Segundo o consultor em apostas esportivas, Joe
Saumarez Smith, as apostas na modalidade movimentam
bilhões de dólares atualmente, o que acaba atraindo o
interesse de grupos dedicados a manipulação de resultados.
Além disso, o fato de serem disputadas centenas de partidas
de futebol a cada semana, considerando apenas as ligas mais
importantes de cada país, também é um fator que dificulta a
identificação da fraude, e acaba favorecendo a ação desses
grupos. Vale destacar que qualquer aposta feita com o
conhecimento de que um resultado foi manipulado, é ilegal, e
os cassinos têm o direito de cancelá-la caso isso seja
comprovado.

4.2 “A Máfia da Loteria Esportiva”
O futebol brasileiro já esteve envolvido em duas “máfias” de loteria, a mais
antiga ocorreu em 1982 quando a Revista Placar revelou o “Esquema da Loteca”. A
Polícia Federal descobriu o esquema de fraude de fraude nas Loterias da Caixa
Econômica Federal, onde, de acordo com as acusações oficiais, envolvia o ex-jogador
do Corinthians e Palmeiras, Edílson Capetinha. O esquema fraudulento também
envolvia apostadores que sabiam da trama, havia muita gente envolvida nos
resultados dos jogos que estavam na cartela da Loteca. De acordo com a Revista,
jogadores, árbitros, dirigentes e técnicos de futebol estavam envolvidos, além disso,
Flávio Moreira, que era chefe do setor de loterias da Sport Press, organizava os testes
escolhendo alguns jogos que interessavam ao esquema, encaminhando-os para
Brasília, onde as loterias eram administradas. Esses jogos escolhidos eram
manipulados e os envolvidos sabiam quais seriam os resultados, e a partir disso,
faziam a aposta certa e recebiam o dinheiro do prêmio. Contudo, Polícia Federal, em
dezembro de 2005, concluiu o inquérito da Máfia da Loteria Esportiva, onde, dos 125
acusados, 20 foram indiciadas, os demais se livraram por insuficiência de provas.
Entre os indiciados estava Ary Gil Cahet, Manoel Rodrigues Mansur, Roque Antônio,
Pereira Pires, Leon Barg e Aziz Abdalla Domingos, ademais, os jogadores do Vasco
Adeir Pinheiro e Sérgio Pereira também se envolveram na trama, eles foram acusados
de tentar manipular o resultado da partida Desportiva X Ordem e Progresso em 1981,
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onde, ofereceram suborno de 300 mil cruzeiros para o goleiro Rogério deixar passar
algumas bolas.171
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4.3 “A Máfia do Apito”
Em 2005 houve o segundo caso de máfia de loteria esportiva, um dos casos
mais famosos de manipulação de resultados, o chamado escândalo da Máfia do
Apito. Nesse escândalo, 11 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, apitados por
Edílson Pereira de Carvalho, acabaram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD). O árbitro foi acusado de ter influenciado essas partidas para
beneficiar apostadores. Porém, os casos mais comuns atualmente, envolvem torneios
de divisões inferiores, de pouca visibilidade. O estudo realizado pela UFRGS aponta
ainda um levantamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de 2016,
indicando que 82,4% dos jogadores profissionais do país recebem até R$ 1 mil por
mês, e os apostadores pagavam cerca de US$ 20 mil para um jogo ser manipulado,
ou seja, um valor muito elevado para um time clube pequeno. Com isso, identificouse dois tipos de alvos dos manipuladores: o primeiro tipo é o de atletas experientes,
por estarem mais próximos do fim da carreira não se importam muito com uma
possível; o segundo tipo de alvo é daqueles com algum tipo de problema com jogo,
vício ou bebida. Não importando se são jogadores ou não, pois nesse rol, inclui-se
também dirigentes e árbitros. Logo, esse tipo de pessoa está muito mais vulnerável
tanto financeira como psicologicamente.
Wilson Raj Perumal, o empresário de Cingapura que que foi acusado e
posteriormente preso por estar vinculado a uma rede internacional de manipulação
de resultados, em uma entrevista à CNN, concedeu alguns detalhes sobre como esse
esquema de fraude acontece. Segundo ele, tudo começa com a abordagem de um
dos jogadores da equipe que é utilizado para reunir um grupo de atletas que esteja
disposto a cooperar com o esquema de manipulação, onde os principais alvos são
goleiro e os zagueiros, mas também pode ser qualquer jogador. Após a cooperação
de pelo menos quatro jogadores, por exemplo, esse esquema se torna difícil de ser
descoberto, uma vez que, não há apenas um atleta específico cometendo erros e
atitudes suspeitas, e sim um grupo, e isso divide as atenções. De acordo com
Perumal, os árbitros são um alvo estratégico dos grupos que fraudam resultados, isso
porque esses profissionais têm um salário bem abaixo da indústria bilionária do
futebol.172

171 Disponível em: https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,loterias-caixa---edilsoncapetinha---fraude,1759896. Acesso em: 05 março de 2020.
172 Disponível em: https://br.royalvegascasino.com/blog/entenda-como-acontece-manipulacaoresultados-no-futebol/. Acesso em: 04 março. 2020.
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O volume de apostas em jogos de futebol no Brasil tem se multiplicado, os
valores movimentam cerca de R$ 100 milhões em jogos da série A. Essas apostas são
realizadas em casas virtuais onde o jogo é legalizado, e é nesse momento em que
valores altos são oferecidos aos atletas para que favoreçam os resultados dos
apostadores. Essas máfias agem, também, aliciando ex-atletas e árbitros, que já
atuaram em mercados emergentes e voltam a atuar no Brasil, a maioria destes são
jogadores de defesa. Diante desse histórico, a Federação Paulista, mantém um banco
de dados o nome de quase 400 atletas só do estado que já participaram de jogos
suspeitos, e caso disputem novas partidas que de algum modo estejam sob suspeita
de manipulação, a Policia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça Desportiva
serão informados.173
No Rio de Janeiro também houve atuação de suspeitos em fraudar resultados.
Os clubes envolvidos eram pequenos, onde os atletas recebiam um baixo salário, e
este fato fez com que a competição fosse facilmente fraudada, de modo que, os
dirigentes e atletas concordaram em receber propina em troca de entregar o jogo.
Os suspeitos quando confrontados a respeito da fraude se disseram inocentes, e a
Federação de esportes do Rio de Janeiro pediu uma investigação do caso.174
Ademais, em 2018 houve um caso parecido na Paraíba, onde o esquema
envolvia árbitros e dirigentes do futebol. Com o trabalho realizado pela polícia civil,
foram monitorados mais de 115 telefonemas e cerca de 100 mil mensagens, após
isso contatou-se que o maior beneficiário desse esquema foi o Botafogo paraibano.
A polícia civil chegou a interceptar gravações nas quais o vice-presidente do
Botafogo-PB negociava com o árbitro José Renato Soares, presidente da comissão
de arbitragem da FPF, e todos os documentos apreendidos, bem como, todas as
provas levantadas foram suficientes para comprovar que havia corrupção no futebol
da Paraíba.175
O Estatuto do Torcedor prevê punição para quem oferece ou aceita vantagem
ou promessa de vantagem para si ou para outrem baseada na alteração de resultado
de competição esportiva, a pena é de 2 a 6 anos e multa.176
Art. 41-C. Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem
ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para
173 Disponível em: https://globoesporte.globo.com/programas/esporteespetacular/noticia/investigacao-revela-esquema-de-manipulacao-de-resultados-em-jogos.ghtml.
Acesso em: 28 fev. 2020.
174 Disponível em: https://br.blastingnews.com/esporte/2020/01/revelado-esquema-demanipulacao-de-resultados-no-futebol-do-rio-003056595.html. Acesso em 28 fev. 2020.
175 Idem.
176 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+41B+do+Estatuto+do+Torcedor++Lei+10671%2F03. Acesso em: 28 fev. 2020.
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qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o
resultado de competição esportiva ou evento a ela associado:
(Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015)
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Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. (Incluído pela
Lei nº 12.299, de 2010).
Art. 41-D. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não
patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma
competição desportiva ou evento a ela associado: (Redação
dada pela Lei nº 13.155, de 2015)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. (Incluído pela
Lei nº 12.299, de 2010).
Art. 41-E. Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se
fraude, de qualquer forma, o resultado de competição
esportiva ou evento a ela associado: (Redação dada pela Lei nº
13.155, de 2015)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. (Incluído pela
Lei nº 12.299, de 2010).

5.A REGULAÇÃO DAS APOSTAS ESPORTIVAS, POR SI SÓ, ERRADICA O
PROBLEMA DA MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS?
O fato é que a regulamentação não vai acabar definitivamente com o
problema das fraudes nas apostas, mas vai reduzir significativamente os números,
uma vez que, a legalização do mercado ajudará a melhorar a comunicação entre
casas de apostas, federações, ligas e polícia. Além da punição na esfera criminal para
quem incorre em tais práticas, é necessário a criação de meios de fiscalização capazes
de monitorar, prevenir e coibir tais práticas fraudulentas. Com isso, é necessário
ainda, que o poder público contrate equipe especializada para tal atividade, além de
investir em tecnologia.

Um outro ponto importante para evitar fraudes nas apostas, é a necessidade
de criação de uma agência regulatória, assim como em outros países. Essa agência
atuará em parceria com outros operadores e até mesmo apostadores, a fim de
encontrar vestígios fraudulentos. É fundamental o Brasil basear-se em países
lograram êxito nesta temática, um exemplo é a adoção do modelo de livre mercado,
ou permissão, para a concessão de licenças aos operadores, modelo adotado pelo
Reino Unido. Seguindo esse modelo, várias empresas concorrem no mercado para
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adquirir a licença, isso se torna uma vantagem para o governo que arrecadará e
também para os apostadores que terão mais concorrência.177

•

Que a estrutura regulatória das apostas abranja disposições sobre integridade,
esportiva, que inclui a prevenção de conflitos de interesse.

•

A criação de uma plataforma nacional para proteger a integridade esportiva,
e a obrigatoriedade de que as principais partes interessadas estejam
envolvidas. São elas: autoridades reguladoras, todos os ministérios relevantes,
federações e organizações nacionais importantes do esporte, operadores de
apostas legais e licenciadas, autoridades policiais, promotores de justiça e
judiciário.

•

A criação de disposições criminais, esportivas e sanções administrativas para
atletas (acompanhadas de proteção a denunciantes).

•

A criação de programas de educação e prevenção, direcionados a atletas de
todos os segmentos esportivos.

•

A cooperação e coordenação em nível nacional e internacional com órgãos de
integridade global, como GLMS (Global Lottery Monitoring System).

•

Disposições concretas contra apostas esportivas ilegais.
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Segundo Ludovico Calvi, especialista em apostas esportivas e presidente do
GLMS, sistema de monitoramento que visa prevenir, detectar e analisar atividades
irregulares de apostas, para combater as manipulações, é necessário a
implementação de algumas ações como:178

Para Calvi, a maneira mais eficaz de um governo ser eficiente na luta contra
essas fraudes seria ratificar e implementar a Convenção do Conselho da Europa sobre
a manipulação de competições esportivas.
Para Alexandre Manoe, Secretário de Planejamento, Energia e Loteria, a Lei
13.756/2018 ainda precisaria de três mudanças estruturantes: i) alteração nos
percentuais de distribuição dos recursos arrecadados (premiação, governo e
operador), o que permitiria estabelecer uma tributação no Gross Gaming Revenue
alinhada ao que se pratica nos principais mercados globais; ii) inclusão de itens
177 Soares, Igor de Camargos. Set 2019. p.39.
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16211
178 Disponível em: https://www.gamesbras.com/apostas-online/2019/9/3/o-codigo-de-conduta-daglms-poderia-ser-uma-referncia-para-regulao-das-apostas-no-brasil-14157.html. Acesso em: 28 fev.
2020.
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penais que contemplem a criminalização e a tipificação de conduta, inibindo, assim,
lavagem de dinheiro, manipulação de resultados e fraudes; e iii) definição do destino
dos prêmios prescritos, omissos na referida lei.179
Segundo o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD), Paulo Schmitt, é fundamental uma postura adequada dos dirigentes e
autoridades para enfrentar esse problema, mesmo havendo uma legislação
relativamente adequada (Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Código disciplinar
FIFA, do COI, Estatuto do Torcedor, etc.). Por isso a necessidade de se aplicar várias
medidas preventivas dentro de uma "política de integridade" para aumentar o grau
de confiança na imprevisibilidade dos resultados. Para Schmitt, haverá a morte do
futebol e das demais modalidades esportivas se não houver ações conjuntas entre
entidades desportivas, policiais e judiciárias que objetivam livrar atletas e o sistema
de apostas de eventuais fraudes. Ademais, caso essas medidas preventivas não sejam
implementadas, a regulamentação das apostas esportivas abrirá espaço para um
total descontrole, onde a corrupção pode ser um caminho mais fácil para a lavagem
de dinheiro e fraudes, tornando o Brasil um paraíso para manipuladores e
acobertados pela lei e regulação do setor.180
6.O COMPLIANCE ESPORTIVO COMO FORMA DE PREVENIR A MANIPULAÇÃO
DE RESULTADOS.

6.1 Conceito de Compliance e algumas de suas atribuições.
Compliance é um termo da língua inglesa que significa ato de cumprir uma
norma/ordem. Esse termo foi traduzido em diversos países e hoje é usado
universalmente, além disso, o referido termo é usado em várias áreas, seja jurídica,
econômica, administrativa, da saúde e até mesmo na área esportiva. De um modo
geral, compliance pode ser definido como o ato de cumprir e de estar em
conformidade com a legalidade no que se refere à atividade de uma organização,
visando a identificação de problemas e diminuição de riscos.181
As principais atribuições deste modelo são: Identificar os riscos enfrentados
pela organização e orientar a organização sobre eles (identificação); desenvolver e
implementar mecanismos de controle para proteger a organização dos riscos
identificados (prevenção); monitorar e reportar sobre a efetividade dos controles na
administração da exposição a tais riscos (monitoramento e detecção); resolver
179 Disponível em: https://www.gamesbras.com/legislao/2019/12/17/secretario-alexandre-manoelresponde-tudo-sobre-regulamentao-das-apostas-esportivas-15533.html. Acesso em: 29 fev. 2020.
180 Disponível em: http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2016/07/procurador-do-stjddefende-acoes-preventivas-contra-mafia-das-apostas.html. Acesso em: 06 março. 2020.
181 Disponível em: https://jus.com.br/artigos/73157/compliance-esportivo. Acesso em 29 fev. 2020.
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dificuldades e ocorrências de não conformidade caso e conforme ocorram (resolução
de problemas); orientar as áreas de negócios da organização sobre as regras/normas
e controle.182
Esse sistema é uma ferramenta fundamental para a criação de um ambiente
corporativo confiável, e confiança é algo muito importante na prevenção de uma
crise, uma vez que, confiança significa ter um bom relacionamento. Ademais,
empresas que investem na melhoria de relacionamento com seus stakeholders têm
a atuação facilitada em tempos de turbulência.183
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Além disso, por meio desse programa, os agentes reforçam seu compromisso
com os valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da
legislação e com a mudança na cultura corporativa. Quando os colaboradores de
uma empresa começam a entender a importância de se fazer a coisa certa o
compliance começa trazer resultados positivos, isso porque os próprios
colaboradores podem apresentar motivações e graus de tolerância a riscos, pois uma
das funções deste programa é ditar valores e objetivos comuns que garantem sua
observância permanente. Diante disso, o referido instituto pode abranger diversas
áreas afetas às atividades dos agentes econômicos como corrupção, governança,
fiscal, ambiental, dentre outras.184
Portanto, organizações de todos os portes podem se beneficiar de um
programa de compliance, mas os riscos variam de acordo com seu porte, posição no
mercado de trabalho, setor de atividades, objetivos, etc. Por isso, não há apenas um
modelo de aplicação desse programa, ou seja, cada programa deve respeitar as
peculiaridades de cada indústria. Com isso, esse sistema beneficia também
investidores, consumidores e parceiros comerciais, pois garante que os mercados
permaneçam competitivos, previne infrações, danos e a perda de valor da
empresa.185

6.2 Benefícios do programa de compliance
De acordo com o Guia Programas de Compliance (2016), os benefícios do
programa de compliance nas organizações são seis, são eles:

182 Disponível em: https://administradores.com.br/noticias/afinal-o-que-significa-compliance.
Acesso em 29 fev. 2020.
183 MENDES, Francisco Schertel; CARVALHO, Vinícius Marques de. Compliance: concorrência e
combate à corrupção. São Paulo: Trevisan Editora, 2017.
184 Guia Programas de Compliance. Orientações sobre estruturação e benefícios da adoção dos
programas de compliance concorrencial. p. 09. 2016.
185 Ibidem. P.10
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6.2.1 Prevenção de riscos
O programa de compliance identifica, mitiga e remedia os riscos de violação
da lei, e no direito concorrencial, a LDC prevê diversos tipos de penas em caso de
infração à ordem econômica, além de multa. Um exemplo dessas penalidades é a
publicação da decisão condenatória em jornal de grande circulação, proibição de
contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação por até cinco
anos, inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor,
recomendação de licença compulsória de direito de propriedade intelectual de
titularidade do infrator, negativa de parcelamento de tributos federais e
cancelamento de incentivos fiscais ou subsídios públicos, a cisão de sociedade,
transferência de controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade,
e proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de
pessoa jurídica por até 5 (cinco) anos. Além dos prejuízos financeiros, há também o
impacto negativo sobre as pessoas físicas envolvidas, que podem ser impedidas de
exercer função de direção em outras empresas e responsabilizadas criminalmente.

6.2.2 Identificação antecipada de problemas
Este programa promove conscientização acerca das condutas indesejadas, e
com isso, permite a identificação de violações à lei de forma mais rápida, favorecendo
assim, a resposta imediata da organização.
Uma das vantagens dessa identificação rápida das infrações diz respeito à
maior possibilidade de firmar acordos com as autoridades, que podem implicar
redução de pena ou até mesmo imunidade na esfera criminal para pessoas físicas.

6.2.3 Reconhecimento de ilicitudes em outras organizações
A conscientização promovida pelos programas de compliance permite que os
funcionários identifiquem sinais de que outras organizações, como concorrentes,
fornecedores, distribuidores ou clientes, possam estar infringindo a lei.
Essa identificação torna-se relevante na medida em que relacionar-se com
terceiros que violam a legislação pode ser prejudicial para um agente econômico
quando da análise das infrações. Por isso, é muito importante ser capaz de agir no
caso de identificação de condutas ilícitas de terceiros com quem as trocas são
intensas, para que assim, não restem dúvidas sobre a boa-fé da companhia.

6.2.4 Benefício reputacional
Ações afirmativas à conformidade com a lei são benefícios para a reputação
da organização e sua atratividade para fins promocionais, de recrutamento e de
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retenção de colaboradores. Com essas afirmações a tendência é o aumento da
satisfação e do comprometimento no trabalho, além do senso de pertencimento e
identificação com o grupo.
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Ademais, o comprometimento com a observância das leis gera confiança em
investidores, parceiros comerciais, clientes e consumidores que valorizam
organizações que se comprometem e que operam de forma ética. Por isso, violações
à lei geram questionamentos sobre a ética e o modelo de negócios da entidade
envolvida, trazendo com isso, possíveis impactos econômicos relacionados ao dano
à reputação, esses impactos podem levar não apenas a perdas financeiras, mas
também de oportunidades de negócios.
Por esses motivos, organizações que têm programas de compliance instalados
são cada dia mais atraentes como parceiros de negócios e como boas instituições
para se trabalhar.

6.2.5 Conscientização dos funcionários
Quando os funcionários estão cientes das regras a serem aplicadas, eles ficam
em melhor posição para fazer negócios sem receio de violar as leis. Nesse caso,
quando estiverem diante de dúvidas poderão procurar assistência caso identifiquem
possíveis questões concorrencialmente sensíveis. Essas questões aparecem com
frequência em negociações comerciais.
Portanto, programas de compliance bem elaborados e devidamente
implementados permitem aos colaboradores tomar decisões com mais confiança,
pois o medo de violar leis, principalmente quando há risco de de persecução penal,
pode intimidar os colaboradores e, consequentemente, desestimular.

6.2.6 Redução de custos e contingências
O programa de compliance pode evitar também que as empresas incorram
em custos e contingências com investigações, multas, publicidade negativa,
interrupção das atividades, inexequibilidade dos contratos ou cláusulas ilegais,
indenizações, etc. Além disso, podem incorrer em despesas judiciais e
administrativas, e adicionalmente ao processo administrativo, as empresas podem
ter que responder civil e criminalmente pela infração cometida.
Posto isso, os efeitos dos danos à reputação podem ser sentidos antes mesmo
do resultado do processo, isso porque, há o reflexo em perda de clientes,
oportunidades de negócios e investimentos, mesmo estando ainda sob investigação.

6.3 O início do compliance no âmbito esportivo
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Foi nos Estados Unidos em meados do século XX que surgiram as primeiras
referencias de compliance. Mas foi no fim da década de 70 que ele passou a ter
relevância nos EUA, chegando à importância que possui nos dias de hoje. Contudo,
desde sempre esse programa se desenvolve como reflexo dos grandes escândalos
financeiros, por isso há uma aplicação muito vasta no plano jurídico. Já no âmbito do
esporte, as primeiras referências surgiram no século XXI, também em decorrência de
vários escândalos nos Jogos Olímpicos, Campeonatos mundial de futebol,
manipulação de resultados e até mesmo relacionado a uso de doping por atletas.
Tem -se como exemplo de sua aplicação a inclusão do compliance no Comitê de
Auditoria da FIFA em março de 2012 que teve como função “assegurar a integridade
e confiabilidade da contabilidade financeira e revisar o relatório dos auditores
externos a pedido do Comitê Executivo”.186
Na Espanha, o compliance esportivo surgiu após revisões no Código Penal
Espanhol, essas modificações incidiram no regime de responsabilidade criminal das
pessoas jurídicas referente a fatos cometidos por seus representantes e
colaboradores, incorrendo assim, em uma previsão de um regime especial de isenção
dessa responsabilidade. Por isso, passaram a ser adotados modelos de organização
e gestão, e nesses modelos há medidas de prevenção e controle. Diante disso, tais
alterações neste regime de responsabilidade trouxe a implementação de programas
de compliance nas federações, ligas e clubes com atividades desportivas
profissionais.
No Brasil este modelo de programa no desporto profissional é uma realidade;
há vários casos de sua implementação no plano federal e nos clubes. Fazendo uma
breve análise, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve seus últimos 3
presidentes afastados por corrupção, e segundo investigações do FBI, ao todo o
esquema ilegal montado na CBF recebeu o valor aproximado de 120 milhões de reais.
Ademais, cabe salientar que o Coritiba Football Clube foi o primeiro clube a introduzir
um modelo de compliance em clubes de futebol no país, onde o principal objetivo
era a ética na gestão e combate à corrupção.187

6.4 A importância do programa de compliance no esporte
Muitos organismos nacionais e internacionais, juntamente com autoridades
públicas, vêm buscando implementar mecanismos no âmbito das apostas que
previnam ilícitos vinculados à manipulação de resultados. Por isso, é importante a
existência de programas de compliance no âmbito dos esportes, pois sua aplicação
visa prevenir fraudes e qualquer conduta ilícita no esporte.

186 Disponível em: https://jus.com.br/artigos/73157/compliance-esportivo. Acesso em: 29 fev. 2020.
187 Idem.
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Para a aplicação desse desses programas, é necessário o engajamento de
todos os dirigentes de clubes e federações. Esse engajamento, diz respeito, por
exemplo, a investimentos em sistemas internos de prevenção, canal interno de
denúncias, a celebração de termos de cooperação com o poder público, onde a
direção do clube se compromete a encaminhar aos órgãos públicos quaisquer
informações de irregularidades nas apostas. É valioso também que, em um programa
de compliance, o clube e/ou a federação criem um Código de Ética e Conduta, nesse
código haverá a política de integridade e transparência do clube, bem como, a
previsão de condutas vedadas e de medidas disciplinares para quem violar o Código.
Ademais, é imperioso conhecer com profundidade a que busca prevenir a
manipulação de resultados, para que assim, os colaboradores, atletas e diretores
possam se adequar às leis vigentes.188
Segundo o relatório da FIFA, em 2017 houve movimentação de 6,3 bilhões de
dólares, um crescimento de 32,7% em relação ao ano anterior, e segundo dados da
consultoria Delloite, 25 bilhões de euros na Europa, mais de 112 bilhões de reais. No
mais, de acordo com o Banco Mundial, o futebol já tem mais receita do que o PIB de
95 países. Foi diante desse crescimento financeiro que Confederação Brasileira de
Futebol se envolveu em casos de suborno, corrupção e sonegação fiscal, e isso é
negativo, pois prejudica a marca, que perde credibilidade e também receita. Os
números na receita seriam melhores se não tivessem sofrido com as denúncias
envolvendo diretores da Confederação. E é nessa etapa que entra o compliance, pois
para o combate da corrupção e retomada da reputação das instituições e seus
representantes são necessários investimentos neste programa e em uma boa
governança. Logo, como disse Paul McNulty, ex-procurador, Geral dos Estados
Unidos, quando questionado sobre os valores a serem investidos em um programa
de compliance, ele respondeu: “Se você acha que o compliance é caro, experimente
o não-compliance”.189

6.5 A operação Lava Jato e o Compliance
Foi após a criação da lei anticorrupção brasileira Lei 12.846/2013,
regulamentada pelo Decreto 8.420/2015 que esse tema passou a ter maior
visibilidade no Brasil.
Iniciada em março de 2014, a Operação Lava Jato é a maior iniciativa de
combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Com a investigação
perante a Justiça Federal em Curitiba de quatro organizações criminosas lideradas
188 Disponível em: https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/560231539/complianceesportivo-como-prevenir-a-manipulacao-de-resultados-e-apostas. Acesso em: 29 fev.2020.
189 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/286774/a-retomada-da-integridade-noesporte-compliance. Acesso em: 29 fev. 2020.
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por doleiros, a Lava Jato já apontou irregularidades na Petrobrás, bem como,
contratos excessivos como o da construção da usina nuclear Angra 3. Atualmente,
possui ampliação no Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal, além de
inquéritos criminais junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
a fim de apurar fatos atribuídos a pessoas com prerrogativa de função, há também
equipes da operação atuando nos Tribunais Regionais Federais das 2ª (RJ/ES) e 4ª
(RS/SC/PR) Regiões. “Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres
públicos esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e
política dos suspeitos de participar dos esquemas de corrupção investigados.”190

Diante disso, as investigações da Lava Jato colocaram o setor privado sob
pressão para ser mais transparente e adotar programas anticorrupção, foi assim que
as empresas resolveram investir em compliance.
Após a aplicação desse programa, dados levantados por uma pesquisa
realizada pela ONG, apontaram que empresas como a JBS, Odebrecht e Petrobras
tiveram notas acima da média na avaliação, e esta é a primeira vez que a ONG avalia
apenas empresas brasileiras. Vale ressaltar que a classificação das companhias é de
acordo com a divulgação de programas de anticorrupção e de suas estruturas
organizacionais, e que o estudo da Transparência Internacional não mostra se essas
empresas são éticas ou corruptas, ele apenas avalia a transparência delas quanto a
suas políticas de com bate à corrupção e à estrutura interna.
Cerca de cem empresas foram analisadas, e apenas um terço teve seu nível de
transparência corporativa classificado como bom ou ótimo, a nota média das
empresas é de 5,7 numa escala de zero a dez. O ponto mais mal avaliado no estudo
foi o de monitoramento do programa anticorrupção, onde dos mais de cem bancos
e empresas analisados, apenas 39 demonstraram acompanhar e adequar sua política
de combate à corrupção. Outro ponto fraco das instituições avaliadas diz respeito à
transparência quanto à política de doações eleitorais, 48 delas não dispõem
informações sobre esse tema. Já no que se refere à estrutura organizacional, a nota
média foi 48%, sendo que 22 zeraram em todos os requisitos avaliados neste item.
Logo, esse fator é negativo, pois fica difícil monitorar empresas e investigar casos de
corrupção sem conhecer as estruturas societárias entre empresas controladoras e
suas subsidiárias, um exemplo claro disso são os donos da J&F, os irmãos Joesley e
Wesley Batista, que controlavam, além da JBS, diversas outras empresas, como
Havaianas e Vigor na época das delações. Portanto, todas essas medidas avaliadas
pela Transparência Internacional são apenas o começo para colocar as empresas
brasileiras em consonância com as melhores práticas internacionais nessas áreas.
190 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso/entenda-o-caso.
Acesso em: 01 março. 2020.
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“Esse tipo de transparência precisa ser cobrado das empresas. Negócios
transparentes podem ser fiscalizados com mais facilidade, monitorados com mais
eficiência e cobrados com mais precisão", conclui a organização.191
E foram esses crimes e escândalos políticos descobertos pela Operação Lava
Jato que colaboraram para o aumento da implantação do compliance nas empresas
brasileiras.
AGÊNCIA

MUNDIAL

CONTRA

A

MANIPULAÇÃO
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7.MODELOS DE
RESULTADOS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já possui um departamento de
aplicação das normas de Compliance e Governança, e segundo o Diretor desse
departamento, André Megale, houveram mudanças relevantes na confederação.
Apontou ainda que, o objetivo geral desse programa é manter um ambiente de
conformidade com as normas e proteger a entidade. A elaboração do Código de
Ética e Conduta do Futebol Brasileiro e a produção de uma cartilha para auxiliar as
entidades a construir ou aperfeiçoar políticas e instrumentos destinados à prevenção,
detecção e remediação de atos lesivos ao seu negócio está entre os resultados
alcançados pela Diretoria de Governança e Conformidade da CBF.192
A Federação Paulista de Futebol (FPF) também criou um Departamento de
Governança e Compliance, que tem como objetivos controlar e garantir o
cumprimento de leis e regulamentos internos e externos, além de atuar pela
transparência da entidade. Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos,
esse departamento é imprescindível para uma entidade que administra o esporte,
além de outras ações já colocadas em prática na FPF, como o novo Estatuto,
participação de atletas em discussões, auditorias externas e todo o processo de
profissionalização da entidade.193
Foi em decorrência de tanta corrupção e má gestão no meio esportivo, que o
Brasil resolveu se aliar a parceiros e assim criar o chamado Pacto Pelo Esporte, que é
resultado da parceria Atletas e parceiros.
O Pacto pelo Esporte é um acordo voluntário entre empresas patrocinadoras
do esporte nacional pelo esporte nacional. “O objetivo é fornecer ferramentas de
autorregulamentação que definam boas práticas em governança, integridade e
191 Disponível em : https://www.dw.com/pt-br/sob-press%C3%A3o-empresas-envolvidas-na-lavajato-investem-em-transpar%C3%AAncia/a-42363085. Acesso em: 01 março. 2020.
192 Disponível em: https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/compliance-como-funciona-nacbf. Acesso em: 01 março. 2020.
193 Disponível em: http://www.fpf.org.br/Noticias/Detalhe.aspx?Noticia=2264. Acesso em: 01 março.
2020.
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transparência, para a efetivação dos patrocínios feitos pelas empresas às entidades.”
Esse acordo é uma aposta para a melhoria do esporte de alto rendimento no Brasil,
pois pretende-se aumentar os patrocínios às entidades e ao esporte, além da
credibilidade. A ideia da criação desse Pacto surgiu a partir da necessidade de revisão
das regras de compliance para os patrocínios das empresas às entidades esportivas.
O ponto de partida para essa criação foi a aprovação do Artigo 18-A da Lei Pelé, que
criou várias regras com condição para o repasse de verbas públicas, como limite de
mandato de dirigentes, participação de atletas na eleição para cargos de direção,
transparência de documentos e contas na gestão, entre outras. Ademais, a Lei
Anticorrupção impulsionou o movimento que busca transparência dos investimentos
privados ao setor esportivo e exige gestão eficiente das entidades esportivas.194
Mesmo com todas essas criações, os esforços da polícia e da FIFA para
extinguir esse problema, os casos de corrupção continuam presentes, principalmente
no futebol brasileiro.
Segundo Declan Hill, autor do livro “The Insider's Guide to
Match-Fixing in Football”, a corrupção está presente em todas
as esferas da sociedade, inclusive no esporte, e apesar de
reduzida, ela dificilmente será eliminada. Atualmente, o grande
desafio para diminuir o impacto da manipulação de resultados
é combater de frente as grandes redes internacionais de
corrupção, um fenômeno relativamente recente no futebol,
tendo em vista que no passado os grupos de estelionatários do
esporte costumavam agir somente em esfera nacional. Para ter
sucesso nessa empreitada, Hill acredita que o ideal seria
estabelecer uma agência internacional e independente
dedicada a combater a corrupção no esporte, assim como a
Agência Mundial Antidoping (do inglês, World Anti-Doping
Agency) foi criada em 1999 com foco exclusivo no controle do
doping. No momento, sem uma entidade direcionada a esse
tema, o problema cabe a FIFA, que já tem outras dezenas de
atribuições.

Portanto, seguindo o posicionamento de Declan Hill, o ideal seria estabelecer
uma agência internacional e independente dedicada a combater a corrupção no
esporte, assim como a Agência Mundial Antidoping (World Anti-Doping Agency).

7.1 Agência Mundial Antidoping (World Anti-Doping Agency)

194 Disponível em: http://www.pactopeloesporte.org.br/o-pacto. Acesso em: 02 março. 2020.
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Foi após os eventos que abalaram o mundo do ciclismo em 1998, que o
Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu convocar uma Conferência Mundial
sobre Doping, reunindo todas as partes envolvidas na luta contra o doping.
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Criada em 1999, a Agência Mundial Antidopagem (WADA) é uma agência
independente internacional composta e financiada igualmente pelo movimento
esportivo e pelos governos do mundo. Tem como suas principais atividades a
pesquisa científica, educação, desenvolvimento de capacidades antidopagem e
monitoramento do Código Mundial Antidopagem. Seu principal objetivo é a busca
por um mundo onde os atletas possa competir em um ambiente esportivo livre de
doping. Em fevereiro de 1999, em Lausanne na Suíça, foi realizada a Primeira
Conferência Mundial sobre Doping no Esporte, e nessa conferência foi produzido um
documento que previa a criação de uma agência internacional antidopagem
independente, que começaria a ser operacionalizada já no ano 2000, nas Olimpíadas
de Sydney. Então a WADA foi criada como uma fundação sob a iniciativa do COI, e
obteve apoio e a participação de organizações intergovernamentais, governos,
autoridades públicas e outros órgãos públicos e privados que combatem o doping
no esporte.195
As principais áreas em que foi encarregada de supervisionar as atividades são:
•

Monitoramento de conformidade com o código: Supervisionar a aceitação,
implementação e conformidade do Código, o documento principal que reúne
políticas, regras e regulamentos antidopagem em todo o mundo.

•

Educação: Métodos preventivos, como programas de educação com base em
valores, direcionados a jovens atletas, treinadores, médicos, treinamentos e
pais sobre os perigos e consequências do doping, bem como as implicações
legais e sociais, são cada vez mais predominantes nos programas antidoping.

•

Ciência e Medicina: Pesquisa científica, publicando a Lista anual de
Substâncias e Métodos Proibidos e gerenciando a acreditação laboratorial, as
Isenções de Uso Terapêutico (TUEs) e o Passaporte Biológico do Atleta (ABP).

•

Coordenação antidopagem: Coordenar as atividades antidopagem
globalmente através do Sistema Central de Administração e Administração
Antidopagem da câmara (ADAMS).

•

Desenvolvimento Global Antidopagem: Por meio de seu programa da
Organização Regional Antidopagem (RADO), a WADA está desenvolvendo

195 Disponível em: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do. Acesso em: 02 março. 2020.
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uma cultura esportiva limpa em partes do mundo antes intocadas pelos
programas antidopagem.
•

Alcance dos Atletas: Engajando-se com atletas, sua comitiva e todos os
envolvidos no esporte no cenário mundial, o programa de divulgação de
atletas da WADA visa aumentar a conscientização e garantir que os atletas
estejam envolvidos e façam parte da solução.

•

Cooperação com a aplicação da lei: Trabalhando em estreita colaboração com
o governo, as forças policiais e as Organizações Antidopagem (ADOs), a fim
de facilitar a coleta de evidências e o compartilhamento de informações.

•

Outras iniciativas: Realização de uma ampla gama de outras atividades,
incluindo Missões de Observadores Independentes em grandes eventos
esportivos.

O relatório da Wada revela que ocorreram quase 1600 violações do
regulamento antidoping em 2016, entre os envolvidos estão atletas de 117
nacionalidades e de 112 modalidades esportivas. Foram 229.514 amostras coletadas
e testadas pelos laboratórios aprovados em 2016, que resultaram em 1.595 casos de
violações das regras antidoping, onde maioria das amostras contaminadas foram
fornecidas por atletas homens (79%). O país com mais casos confirmados foi a Itália,
com 147, seguida pela França (86), os Estados Unidos (76) e a Austrália (75), por fim,
a Rússia, que protagonizou um escândalo de doping sem precedentes e com apoio
do Estado, ficou apenas na sexta posição deste ranking, com 69 casos, empatada
com a Índia. Das modalidades esportivas a que teve maior número foi o
bodybuilding, com 183 casos, seguido pelo ciclismo (165), levantamento de peso
(116) e o futebol (79), o rúgbi (56), a natação (35) e o boxe (35).196
Este levantamento mostra que o trabalho realizado pela organização tem sido
eficiente. Ademais, o relatório aponta que além dos resultados “positivos”, houve
casos derivados de investigações e inteligência baseada em evidências em 248
violações cometidas por atletas e 21 pelo Pessoal de Apoio ao Atleta (ASP).
Outro modelo de agência internacional e independente dedicada a combater
a corrupção no esporte é a agência de compliance no esporte chamada I Trust Sport.

7.2 I Trust Sport
Fundada por Rowland Jack, I Trust Sport é uma agência de governança e
conformidade esportiva fundada em Londres em 2013, que se dedica a melhorar a
196 Disponível em: https://istoe.com.br/wada-revela-que-ocorreram-quase-1600-violacoes-doregulamento-antidoping-em-2016/. Acesso em: 02 março. 2020.
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governança internacional do esporte por meio da colaboração. I Trust Sport trabalha
com federações, patrocinadores, indivíduos e outras entidades no esporte em
projetos para trazer uma mudança genuína.

▪

Federações e órgãos diretivos: há disponível uma ferramenta de avaliação da
governança em federações internacionais simples e objetiva.

▪

Patrocinadores: ajuda os patrocinadores a exercer uma influência significativa
e responsável sobre a governança nas organizações que apoiam, a fim de
proteger o seu investimento.

▪

Instituições: pesquisa e desenvolvimento de trabalho na área da governança
de esportes

▪

Outras organizações: está aberta à colaboração com diversas outras
organizações esportivas.

▪

Pessoas físicas: apoia os indivíduos que buscam melhorias nas organizações
esportivas com as quais estão envolvidas.
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Esta agência presta serviço a diferentes tipos de clientes, alguns exemplos são:

Em relação, especificamente, à manipulação de partidas, a I Trust Sport tem
algumas prioridades para o combate desse problema, são elas: mais cooperação
internacional e compartilhamento de informações entre os governos, órgãos de
execução da lei, organismos esportivos e a indústria dos jogos de azar; a ratificação
e a implementação formais como forma de acelerar o progresso em diversas áreas
prioritárias; aplicação de uma boa governança geral para erradicar o problema dos
resultados combinados, tanto aqueles relacionados aos jogos de azar quanto os
incidentes motivados por objetivos esportivos; o monitoramento na maioria das
grandes ligas e esportes para verificar por padrões de apostas suspeitos; a
harmonização das legislações; por fim, a indústria dos jogos de azar deverá pagar
por uma parte significativa dos custos do combate aos resultados combinados.197
Ademais, a I Trust Sport possui uma vasta experiência. Em 2017 e 2018
conduziu mais de 100 revisões de governança das Federações Olímpicas
Internacionais. Em 2019, foi contratada para conduzir análises de governança para
um grupo de mais de 50 Federações Internacionais não Olímpicas, e até o momento,
assumiu o trabalho para clientes do Reino Unido, Suíça, Alemanha, Dinamarca,
Noruega, França, Espanha, Áustria, China e EUA. Além disso, já realizou pesquisas
sobre governança esportiva para organizações como o Conselho da Europa e a
197 Disponível em: https://www.itrustsport.com/pt/sports-governance/tackling-sports-corruption.
Acesso em 03 março. 2020.
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Rowland Jack,
também ajudou a desenvolver o Code for Sports Governance no Reino Unido.198
Observa-se que vários esportes a nível internacional e nacional criaram suas
próprias equipes de integridade, outro exemplo é a Tennis Integrity Unit, fundado
em 2008, que recebeu a tarefa de combater a corrupção ligada aos jogos de azar.
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7.3 Tennis Integrity Unit
A Tennis Integrity Unit (TIU), com sede em Londres, é o órgão anticorrupção
que cobre todos os profissionais de tênis do mundo. É responsável por aplicar a
política de tolerância zero do esporte em relação à corrupção relacionada às apostas,
e utiliza três prioridades estratégicas principais: 1- impedir que a corrupção ocorra; 2
- investigação e processo de infratores; 3 - oferecer educação anticorrupção para que
atores e partes interessadas reconheçam e denunciem atividades corrompidas. A TIU
é uma organização operacionalmente independente, subordinada a um Conselho
Fiscal independente, é totalmente financiada pelas sete principais partes interessadas
do esporte - a Federação Internacional de Tênis, ATP, WTA, Aberto da Austrália,
Aberto da França, Wimbledon e Aberto dos EUA. Com criação em 2008, o tênis foi
um dos primeiros esportes a estabelecer seu próprio órgão anticorrupção. Nesse
programa, as pessoas cobertas devem conceder à TIU o direito de entrevistar e obter,
com consentimento, telefones, tablets, lap tops e registros financeiros de suspeitos.
As investigações são abertas a qualquer momento e os infratores estão sujeitos a
proibições e multas ao longo da vida de até US$ 250.000, pois um de seus principais
focos é tornar o mais difícil possível que os supostos corruptos acessem jogadores e
torneios. Todos os jogadores devem concluir um programa online de proteção da
integridade do tênis, que explica as técnicas de preparação e o processo de denúncia
de abordagens corruptas.199
Em 2010 o primeiro jogador é sancionado sob o código, por não reportar uma
abordagem corrompida, e em 2011 Daniel Koellerer é o primeiro jogador banido por
toda a vida, por delitos de manipulação de resultados.
Há também o caso do brasileiro de 31 anos, João Olavo Soares de Souza,
atualmente classificado em 742 em ATP, que foi suspenso provisoriamente do tênis
profissional desde março de 2019. O tenista brasileiro recebeu uma proibição vitalícia
junto com uma multa de US $ 200.000 após ser condenado por vários delitos de
manipulação de resultados e corrupção associada. As investigações concluíram que
o jogador cometeu inúmeras violações do Programa Anticorrupção de Tênis (TACP),
além de repetidos incidentes de manipulação de resultados nos torneios ATP
198 Disponível em: https://www.itrustsport.com/pt/our-experience. Acesso em: 03 março de 2020.
199 Disponível em: https://www.tennisintegrityunit.com/about-tiu. Acesso em: 03 março.2020.
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Challenger e ITF Futures, realizados no Brasil, México, Estados Unidos e República
Tcheca. Ademais, não ficou constatado apenas manipulação de resultados, também
se constatou-se que o jogador tinha: falha ao relatar abordagens corrompida; falhou
em cooperar totalmente com a TIU, incluindo a destruição de evidências; solicitou
que outros jogadores não usassem os melhores esforços. Diante disso, em janeiro de
2020, o caso foi analisado pelo Prof. Richard H. McLaren, Auditor Independente
Anticorrupção, em uma audiência disciplinar realizada em Londres. E com a decisão
de impor uma proibição vitalícia, o jogador estará permanentemente inelegível para
competir ou participar de qualquer evento sancionado, organizado ou reconhecido
pelos órgãos dirigentes do esporte.200
Outro caso é de mais um jogador brasileiro, classificado em 373 ATP em
duplas, também multado em US $ 125.000 e ordenado a pagar ganhos ilícitos de US$
12.000. O tenista brasileiro Diego Matos foi banido do tênis profissional por toda a
vida e multado em US $ 125.000 após ser condenado por vários delitos de
manipulação de resultados. Nas investigações foi apurado que o tenista planejou o
resultado de 10 partidas de tênis disputadas durante 2018 em torneios da ITF no
Brasil, Sri Lanka, Equador, Portugal e Espanha, além disso, não cooperou com uma
investigação da Unidade de Integridade do Tênis, se recusou a cumprir totalmente
os pedidos de fornecimento de seu telefone celular para exames forenses e não
forneceu registros financeiros. Contudo, atualmente o brasileiro está
permanentemente proibido de competir ou participar de qualquer evento
sancionado, organizado ou reconhecido pelos órgãos dirigentes do esporte.
8.A EFETIVA APLICAÇÃO DO COMPLIANCE NO MUNDO DAS APOSTAS
ESPORTIVAS.

8.1 Criação de uma Agência de Compliance Esportiva no Brasil
No Brasil, há a necessidade de criação de uma agência anticorrupção
independente, subordinado a um conselho fiscal independente, a fim de combater a
manipulação de resultado nas apostas esportivas. Esse órgão atuaria nos moldes da
Agência Mundial de Antidoping e da Tennis Integrity Unit (TIU). Essa agência utilizaria
como parâmetro o modelo Tennis Integrity Unit (TIU), aplicando assim, três
parâmetros básicos:
A prevenção, onde o órgão colaborará para impedir que supostos corruptos
obtenham acesso a áreas de torneios apenas para jogadores, criando protocolos e
regras para esse acesso. Um desses protocolos padrão incluem o compartilhamento
200 Disponível em: https://www.tennisintegrityunit.com/media-releases/lifetime-ban-and-200000fine-joao-olavo-soares-de-souza-after-conviction-match-fixing-charges. Acesso em: 03 de março.
2020.
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global de uma lista de indivíduos considerados inadequados para receber
credenciais. As regras também impedem a transmissão não autorizada de dados de
pontuação dos torneios.
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A investigação, na qual qualquer Pessoa Coberta pode ser entrevistada, e com
o consentimento, o órgão pode ter acesso a telefones celulares, tablets, laptops e
registros financeiros, além disso, as investigações podem ser abertas a qualquer
momento, em qualquer parte do mundo.
A educação, onde todos os jogadores completam um programa obrigatório
de proteção de integridade. Esse programa inclui técnicas de preparação e relatórios
corretos de abordagens, além de receberem materiais educacionais.
A aplicação do programa de compliance será uma estratéria para erradicar o
problema dos resultados combinados. Havendo, portanto, nesse programa, o
monitoramento no esporte, a fim de verificar padrões de apostas suspeitos, por fim,
assim como na I Trust Sport, a indústria dos jogos de azar deverá pagar por uma
parte significativa dos custos do combate aos resultados combinados.

8.2 O uso da tecnologia na prevenção de fraudes em apostas esportivas
8.2.1 Modalidades esportivas que usam a tecnologia como aliada.
Não restam dúvidas de que além de todos os parâmetros a serem adotados
na luta contra a fraude nas apostas, é necessário uso da tecnologia para monitorar e
garantir a integridade no esporte e o futuro do mercado de apostas esportivas.
Com a aproximação da regulamentação das apostas esportivas no Brasil,
houve a entrada da Genius Sportes no país, sediada em Londres, é líder global em
tecnologia de dados esportivos.
A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em janeiro de 2020, anunciou a
parceria com a Genius Sports, cujo acordo visa proteger as competições organizadas
pela entidade das ameaças de manipulação de resultados e da corrupção relacionada
às apostas. A parceria permite que a Genius Sports analise as apostas globais em
todas as competições da CBV, sinalizando automaticamente movimentos suspeitos.
Além disso, a CBV concede à fornecedora de tecnologia direitos exclusivos de
apostas no exterior para controlar a coleta e a distribuição de seus dados oficiais. A
empresa também fornecerá licenças para as comissões técnicas das seleções
brasileiras utilizarem o “DataVolley”, programa usado para a coleta dos dados das
estatísticas dos jogos de voleibol. O desafio utilizará 17 câmeras de alta velocidade,
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para que assim seja possível detectar as principais faltas e falhas, garantindo a
precisão das decisões dos árbitros.201
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A Liga Nacional de Basquete (LNB), objetivando combater a manipulação de
resultados e a corrupção relacionada às apostas, também fez parceria com a Genius
Sports. Uma das primeiras estratégias aplicadas foi o monitoramento de todas as
apostas relacionadas a jogos da competição de basquete nacional. Sobretudo, junto
ao Ministério da Economia no processo de criação de uma estrutura regulamentada
para apostas esportivas no Brasil, a LNB indicou a Genius Sports como seu parceiro
exclusivo de integridade, portanto, o acordo firmado entre estes permite que a
Genius Sports monitore, analise e avalie os movimentos de probabilidades em tempo
real em todos os jogos da LNB, fornecendo visibilidade sobre a atividade e
inteligência de apostas globais para iniciar investigações eficazes de integridade.202

8.3 A tecnologia como aliada do Futebol Brasileiro
Tendo em vista que o futebol é uma das modalidades esportivas mais visada
pelos corruptos, devido seu crescimento econômico nos últimos anos e a maior parte
do valor investido em apostas é nessa modalidade.
Faz-se necessário, portanto, a inclusão do futebol brasileiro nessa parceria
contra fraude em apostas, usando assim a tecnologia.
Durante uma conferência de imprensa em São Paulo, Chris Dougan, diretor de
comunicação da Genius Sports Group, anunciou suas novas parcerias no Brasil, e
disse que a marca agora pretende entrar fortemente no país, afirmou ainda, que
poderia até montar um escritório no Brasil, mas para isso seria imprescindível que as
apostas esportivas fossem reguladas no país. “Estamos negociando com a
Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e temos intenção de trabalhar com a maior
quantidade de entidades do Brasil. Queremos entrar fortemente no país", disse
Fernando Martinez, representante na América do Sul da Genius Sports.203
Mark Locke, CEO do Genius Sports Group, afirmou:
Por meio de tecnologia avançada e uma estratégia eficaz de
integridade, todos os esportes podem se envolver de maneira
201 Disponível em: http://news.geniussports.com/brazilian-volleyball-confederation-launches-newdigital-and-integrity-strategy-alongside-genius-sports/. Acesso em: 07 março. 2020.
202 Disponível em: https://www.gazetaesportiva.com/mais-esportes/basquete/lnb-anuncia-parceriapara-combater-a-manipulacao-de-resultados-e-apostas-corruptas/. Acesso em: 07 de março. 2020.
203 Disponível em: https://web.gamesbras.com/apostas-online/2019/10/1/genius-sports-ampliaseu-acordo-com-liga-de-basquete-poderia-montar-um-escritorio-no-brasil-14526.html. Acesso em:
07 março. 2020.
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proativa com o setor de apostas regulamentado e legal para
gerar novas receitas e expandir sua audiência global. O LNB
está adotando medidas comprovadas para proteger a
integridade de suas competições e estamos orgulhosos de
expandir nossa parceria com eles em um momento tão
importante para o esporte brasileiro.204
Um modelo a ser seguido é a Futball-Bundesliga, uma liga profissional de
futebol da Alemanha, sendo a liga mais lucrativa da Europa.

Em 2019, a Associação Alemã de Futebol fechou parceria com a Genius Sports
para evitar manipulação de resultados e corrupção relacionada às apostas, e a partir
da temporada 2019-20, a Genius Sports analisará os movimentos das probabilidades
globais e automaticamente sinalizará atividades de apostas potencialmente
suspeitas. A estratégia abrange jogos internacionais alemães, a Bundesliga e sua
segunda divisão (a 2. Bundesliga) e abrange o futebol masculino, feminino e
juvenil.205
Por isso, é importante que o futebol também feche parceria com essa empresa
de tecnologia que objetiva a integridade esportiva, bem como, o monitoramento de
todas as apostas relacionadas a jogos, até porque é a única modalidade de loteria
esportiva legalizada até o momento no Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho foi apresentada a Lei 13.756/18, lei que regulamenta as
Loterias Esportivas no Brasil. Foi discutido a respeito de seus pontos positivos e
negativos, bem como, as expectativas no âmbito das apostas esportivas quanto a sua
entrada em vigor.
Retratou a modalidade de apostas esportivas on-line e como sua legalização
pode contribuir para a arrecadação de receitas e para a economia de um modo geral.
Isso porque, mesmo não sendo um mercado legalizado, os sites com hospedagem
no exterior oferecem jogos a brasileiros sem qualquer regulamentação e controle.
204 Idem.
205 No original “The German Football Association plans to work with Genius Sports to prevent
match fixing and betting-related corruption. Starting with the 2019-20 season, Genius Sports will
analyze global odds movements and will automatically flag potentially suspicious betting activity.
The partnership covers German international matches, the Bundesliga and its second division (the 2.
Bundesliga), and spans men’s, women’s, and youth soccer. Genius Sports most recently established a
similar integrity program with the LPGA Tour.”Disponível em:
https://www.sporttechie.com/bundesliga-genius-sports-soccer-integrity-fanduel-pennsylvaniamobile-betting/. Acesso em: 07 março.2020.
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Esclareceu o que é a manipulação de resultados e como esse problema pode
ser enfrentado no processo regulatório. Exemplificou-se a manipulação de resultados
e fraudes em apostas esportivas através de casos mundiais e nacionais que
envolveram o Tênis e o Futebol, onde, essas duas modalidades esportivas são os
principais alvos de corruptos. O Tênis por ser um esporte individual e pelos altos
valores levantados em apostas, pois são apostados cerca de 200 bilhões de euros no
conjunto de uma temporada de tênis.
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O Futebol também é um dos principais alvos porque segundo pesquisa
realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) entre 70% e 85%
do valor investido em apostas é nessa modalidade. Por isso, o volume de apostas em
jogos de futebol no Brasil tem se multiplicado, os valores movimentam cerca de R$
100 milhões em jogos da série A.
Dessa forma, a entrada em vigor da Lei 13.756/18 contribuirá
significativamente para a erradicação de fraudes em apostas esportivas, além de
proteger os apostadores no que diz respeito à relação de consumo.
A regulação das apostas esportivas, por si só, erradica o problema da
manipulação de resultados? Essa pergunta foi respondida no decorrer desta
monografia, de modo a indicar exemplos de países em que esta modalidade de
apostas é legalizada.
A regulamentação não acabará definitivamente com o problema das fraudes
nas apostas, mas vai reduzir significativamente os números, uma vez que, a
legalização do mercado ajudará a melhorar a comunicação entre casas de apostas,
federações, ligas e polícia. Ademais, faz-se necessário a criação de meios de
fiscalização capazes de monitorar, prevenir e coibir tais práticas fraudulentas. Com
isso, é importante que o poder público contrate equipe especializada para essas
atividades, além de investir em tecnologia.
Contudo, esta obra apresentou o Compliance, e mostrou que a aplicação
desse programa pode ser usada no combate e na prevenção à manipulação de
resultados. Indicou ainda, algumas instituições globais que também já adotaram esse
programa, frisando a importância do país se basear em países que lograram êxito
nesta temática.
Sendo assim, foram citados modelos de agência internacional e independente
dedicada a combater a corrupção no esporte, como a World Anti-Doping Agency,
empresa de compliance que monitora, previne e educa. A I Trust Sport, agência de
governança e conformidade esportiva que se dedica a melhorar a governança
internacional do esporte por meio da colaboração. Por fim, a Tennis Integrity Unit
(TIU), órgão anticorrupção que cobre todos os profissionais de tênis do mundo; é
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responsável por aplicar a política de tolerância zero do esporte em relação à
corrupção relacionada às apostas.
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Foi analisado a necessidade do uso da tecnologia como forma de monitorar e
garantir a integridade no esporte e o futuro do mercado de apostas esportivas.
Portanto, conclui-se que, conforme os exemplos citados existentes no mundo,
é necessário a criação de uma agência de compliance, um órgão anticorrupção,
independente, a fim de combater a manipulação de resultado nas apostas esportivas.
Não basta apenas que haja uma regulação, é essencial que se crie mecanismos de
detecção e prevenção de fraudes. Havendo, portanto, nesse programa, o
monitoramento no esporte, a fim de verificar padrões de apostas suspeitos. Contudo,
a prevenção será uma estratégia para abolir esse problema no Brasil.
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Resumo: O presente artigo possui como objetivo central analisar o processo de
implementação das Lawtechs, Legaltechs e Inteligência Artificial no ecossistema
jurídico brasileiro. Busca-se demonstrar como a adoção dos respectivos mecanismos
tecnológicos contribuem e conferem maior agilidade, facilidade e qualidade nas
tomadas de decisões, de modo a garantir a constitucionalidade da duração razoável
do processo, bem como o descongestionando do Poder Judiciário. Ainda, cumprese tratar da aplicabilidade tanto no setor público, quanto no privado, ressaltando as
demais diferenciações dos serviços implantados de modo a acervar a resolução de
diversas questões presentes no cenário jurídico brasileiro. O percurso metodológico
adotado é de natureza qualitativa com pesquisa do tipo bibliográfica, com base nos
estudos realizados por Di Pietro, Machado e Alves (2019), Felisdório e Silva (2018),
Feferbaum e Silva (2018), Fernandes e Carvalho (2018) dentre outros. Conclui-se que
o acolhimento de tais recursos no sistema jurídico oferece maior eficiência e baixo
custo em comparação aos métodos tradicionais de solução litigiosa, facilitando a
potencialização do serviço profissional do direito, de modo a diminuir a repetição de
procedimentos que podem ser realizados por meio de sistemas tecnológicos.
Palavras-chave: Inteligência Artificial. Lawtechs. Legaltechs. Startups. Tecnologia
Jurídica.
Abstract: The main objective of this article is to analyze the process of implementing
Lawtechs, Legaltechs and Artificial Intelligence in the Brazilian legal ecosystem. It
seeks to demonstrate how the adoption of the respective technological mechanisms
contribute to and provide greater agility, ease and quality in decision making, in order
to guarantee the constitutionality of the reasonable duration of the process, as well
as relieving the Judiciary. Still, it is necessary to deal with applicability in both the
public and private sectors, highlighting the other differentiations of the services
implemented in order to preserve the resolution of several issues present in the
Brazilian legal scenario. The methodological path adopted is of a qualitative nature
with bibliographic research, based on the studies carried out by Di Pietro, Machado
and Alves (2019), Felisdório and Silva (2018), Feferbaum and Silva (2018), Fernandes
and Carvalho (2018), among others. It is concluded that the reception of such
resources in the legal system offers more efficiency and low cost in comparison to
traditional methods of litigious solution, facilitating the enhancement of the
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professional service of the law, in order to reduce the repetition of procedures that
can be performed through technological systems.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Reflexões Teóricas Sobre Tecnologia e Direito. 3.
Evolução Legislativa da Informatização no Sistema Judiciário Brasileiro. 4. Lawtechs,
Legaltechs e Inteligência Artificial: 4.1. Aplicabilidade no Setor Público; 4.2.
Aplicabilidade no Setor Privado. 5. Desafios Contemporâneos, Implementação e o
uso da Tecnologia. 6. Conclusão. 7. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Este artigo possui o propósito de discorrer sobre a aplicação de recursos
tecnológicos no cenário jurídico brasileiro. Tais mecanismos são capazes de
classificar, apresentar perspectivas, demonstrar resultados práticos, sugerir ações ou
tomadas de decisões e ainda arquivar fontes de informações jurídicas, de maneira a
otimizar o trabalho realizado. No entanto, questiona-se se as ferramentas
tecnológicas podem efetivamente serem aplicadas respeitando o devido processo
legal e o acesso de forma igualitária para aqueles que possuem menor possibilidade
de anexação e utilização.
Também pretende-se analisar o desenvolvimento nos setores público e
privado ressaltando e conceituando as Legaltechs, Lawtechs e Inteligência Artificial
por meio da apresentação das principais facilidades e dificuldades diante da adoção
do emprego de tais ferramentas tecnológicas. O tema abordado neste artigo
configura-se relevante no campo de pesquisa acadêmica, assim como possui
importante reflexo no cenário jurisdicional uma vez que trata de evoluções
tecnológicas que atuem ativamente no desenvolvimento de atividades essenciais
visto que busca compreender as formas de resolução de demandas judiciais que
estão transformando de acordo com as novas necessidades da sociedade e do
sistema jurídico brasileiro, para dar continuidade aos devidos procedimentos legais
de forma ágil e segura.
O presente estudo está organizado em quatro seções. O primeiro tópico
aborda as discussões teóricas e conceituais sobre Inteligência Artificial, Lawtechs e
Legaltechs discorrendo ainda sobre a automação de sistemas judiciais e os impactos
que possuem nas atividades exercidas por profissionais operadores do direito. O
segundo contextualiza a evolução legislativa da informatização ao longo da história
por meio da apresentação de normativas criadas e como tais influenciaram no
processo de implementação e discussão sobre medidas que visem adotar sistemas
que auxiliem as atividades judiciárias. Na terceira seção será analisada a
caracterização de Lawteches, Legaltechs e Inteligência Artificial, seus principais
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diferenciais e como essas ferramentas são inclusas nos procedimentos jurídicos
público e privado, em consonância com as normas vigentes.
Por fim, na última seção, destaca-se os principais desafios com a
implementação dos referidos mecanismos tecnológicos, como o confronto ao
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); a garantia ao
devido processo constitucional e aos direitos fundamentais dos cidadãos; a
relativização do ius postulandi dos advogados pelo emprego de máquinas, além dos
demais problemas de adaptação e dificuldade ao acesso.
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2 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE TECNOLOGIA E DIREITO
Di Pietro, Machado e Alves (2019) consideram que o universo jurisdicional
segue uma onda de transformação digital, com tendências ligadas a implantação da
inteligência artificial, como mecanismo para otimizar a celeridade processual e
efetivar direitos e garantias constitucionais, elevando a eficiência do Poder Judiciário.
Cabe ressaltar, segundo o entendimento de Fernandes e Carvalho (2018), a
necessidade de observação das alterações jurídicas decorrentes da evolução
tecnológica:
Os tempos têm demonstrado que o tao falado “juridiques” nao
apenas está ultrapassado, como vem sendo paulatinamente
substituído pela linguagem da tecnologia, que ocupa espacos
jurídicos – dos tribunais aos governos – me- diante a
capacitacao de operadores do direito e, inclusive, a formacao
de de- senvolvedores de tecnologia jurídica, com currículos
interdisciplinares e mentes voltadas a resolucao de problemas
de maneira criativa, engenhosa e profunda (FERNANDES e
CARVALHO, 2018, p. 298).
O desenvolvimento de mecanismos tecnológicos que influenciem em
operações nos procedimentos jurídicos é necessário conceituar, inicialmente, a
Inteligência Artificial, definida por John McCarthy como a ciência e engenharia que
produz máquinas inteligentes.

A inteligência artificial tende a ser frutífera para a verificação do
tempo médio de tramitação de determinadas causas,
auxiliando escritórios e advogados a traçar probabilidades para
os clientes. O uso da inteligência artificial, ainda, tende a
desvendar a inclinação de julgadores e relatores porque, a
partir da análise de conteúdo realizada com o auxílio
de softwares como o NVivo e o Litigation Analytics, é possível
compreender estrategicamente quais foram as argumentações
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jurídicas mais exitosas, o que permite o desenho mais real de
estratégias para cada caso (ANDRADE, ROSA e PINTO, 2020,
p.3).
A Inteligência Artificial vem substituindo demandas advocatícias como
pesquisas jurídicas, investigação, serviços de autoatendimento analise de contratos,
gestão de processos em plataformas virtuais entre outros otimizando assim
processos repetitivos e priorizando a possibilidade de operadores do direito
pouparem tempo com processos repetitivos (REIS, MIRANDA e DAMY, 2019). A
tecnologia da informação e o desenvolvimento de sistemas capazes de proporcionar
a solução de demandas que tornem possível a superação de desafios como a lentidão
para a análise processual e otimização do tempo dos operadores do direito oferece
uma importante evolução ao cenário jurídico.
Nessa linha tecnológica, ressaltam-se as Lawtechs que segundo a Associação
Brasileira de Lawtechs e Legaltechs – AL2B (2020) discorre da junção das palavras lei
e tecnologia associado a empresas, em sua maioria startups, que desenvolvem
métodos aplicáveis ao universo jurídico.
A LawTech possibilita a coleta de informações úteis, a pesquisa
jurisprudencial selecionada com maior eficiência, a conexão de
correspondentes com contratantes e a automatizar a confecção
de minutas de contratos e peças processuais. No Brasil, a
LawTech tem seu campo de atuação desde consulta processual
até inteligência artificial para a gestão de processos jurídicos,
por meio de plataformas que imprimem contornos mais sólidos
à tecnologia associada ao direito (HEYMANN apud MENDES,
2018, p. 4).
A atividade exercida pelas Lawtechs possibilita a coleta de informações úteis
no desempenho não tão somente dos advogados, mas todos os operadores do
Direito que necessitam de auxilio nas atividades exercidas em escritórios e órgãos
públicos de forma geral sendo focado no oferecimento de produtos e segmentos de
serviço para o mercado jurídico (HEYMANN, 2018).
Ainda, dentro do cenário tecnológico é necessário apontar as Legaltechs ou
no português, tecnologia jurídica, as quais se referem a plataformas, serviços de
tecnologia da informação e software que tornam mais eficientes as atividades
desempenhadas em escritórios de advocacia auxiliando os profissionais nos
processos de due diligence e pesquisas (HOGEMANN, 2018).
O uso de plataformas de consulta baseadas em legal tech pode
ser útil para conferir uma previsibilidade mínima quanto à
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inclinação de uma corte ou turma em decisões colegiadas, uma
vez que é possível identificar padrões de comportamento a
partir da análise estatística das decisões anteriores (ANDRADE,
ROSA e PINTO, 2020, p.3).
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Quando se trata das Lawtechs e Legaltechs, sua ascensão é um indicativo de
processos mais amplos das transformações no cenário jurídico, com o objetivo de
reduzir determinados custos e eliminar etapas dentro das possibilidades, como
pesquisas de legislação, elaboração de documentos e desenvolvimento de
algoritmos que organizem a prática de atividades repetitivas (FEFERBAUM e SILVA,
2018).
A automatização da produção de contratos e petições, a análise
computadorizada de riscos em volumes massivos de
documentos, a predição do resultado de decisões judiciais por
algoritmos e o oferecimento de aplicativos como soluções para
problemas jurídicos são algumas das implementações que
denotam o início de um fenômeno novo, que podemos chamar
de profissões jurídicas baseadas em tecnologia (CAMELO,
GOMES, SANTOS, LIMA, AQUINO, SILVEIRA E LUCCAS, 2018,
p.7).

No entanto, Felisdório e Silva (2018) questionam a capacidade que as
máquinas possuem de decisão e articulação de procedimentos judiciais melhores
que humanos, também, sobre como a implementação de instrumentos algoritmos,
possa de fato, tornar tarefas mais eficientes, que resultem em uma melhoria
jurisdicional. Ainda, encontra-se muita resistência na alteração de sistemas,
implementação de novas práticas e adoção de processos que busquem otimizar o
trabalho uma vez que parte dos operadores do direito se demonstra questionados
pela possibilidade da realização de tarefas por meio de maquinas e softwares que
auxiliem o poder Judiciário (LEROY e CORDEIRO, 2017).
Tampouco se trata de "automações legislativas". Em vez disso,
a ideia correta é que as máquinas podem se encarregar de
certos procedimentos que são mecânicos, para que o
advogado possa desfrutar de maior liberdade para um trabalho
mais produtivo, especialmente para o trabalho de criação legal
(LEROY e CORDEIRO apud Ulrich Klug, 2017, p. 15).
Nesse sentido, entende-se que atos a qual sua produção seja automatizada
para prestação jurisdicional podem contribuir de forma positiva desenvolvendo
tarefas que sejam beneficiárias as atividades realizadas no processo jurídico bem
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como ser aliada capacidade humana na facilitação de atividades que podem ser
automatizadas sem o comprometimento de atividades realizadas por profissionais
jurídicos.
A automação de procedimentos por meio do processamento de dados
confere a tarefa simples e pré-determinadas em nível igual ou superior à executada
por humanados aceitáveis para determinadas praticas de trabalho como buscas
jurisprudenciais, emissão de notas, realização de pesquisas processuais dentre outros
(VALENTINI, 2017).

À medida que a sociedade se desenvolve, o direito segue esse
fluxo. Assim, se a tecnologia se tornou essencial para a vida,
ganhando status de direito fundamental, não há como o
Judiciário se voltar contra ela. Contudo, é preciso cautela. O
direito lida com casos concretos, nos quais as peculiaridades
das relações humanas destacam-se das previsões e da
inteligência das máquinas (HEYMANN, 2017, p. 16).
Na medida em que os serviços tecnológicos são implementados, o cenário
jurídico se transforma em diversos aspectos inserindo uma atuação mais eficiente e
lucrativa, de modo que o profissional deve se adequar ao sistema utilizado, mas não
considerando de toda forma descartável as atividades exercidas fundamentalmente
por humanos uma vez que, operadores do direito são essenciais para a continuidade
de atividades judiciais (DANTAS e JUNIOR, 2019).
Apesar do surgimento de softwares e tecnologias voltadas para
o campo jurídico, a figura do advogado ainda é necessária para
alimentar com conhecimento esses sistemas. É fundamental
refletir que os profissionais da área são figuras essenciais para
auxiliar nos problemas jurídicos que surgem a partir do
desenvolvimento dessas novas ideias e modelos de negócios.
Esse novo desafio exige do advogado e do estudioso do Direito
que se adaptem e se preparem para as mudanças na tecnologia
(MACIEL e TUBÚRCIO, 2019, p.89).
As diversas abordagens teóricas de colaboração foram apresentadas visando
demonstrar os diversos pontos à disposição para maior agilidade de atividades que
aperfeiçoem as demandas a serviço do Direito, priorizando e respeitando os direitos
e garantias dos cidadãos brasileiros, mas compreendendo que a evolução de
mecanismos que visem adequar a metodologia adotada no ambiente jurídico é
fundamental para que o direito caminhe juntamente com a evolução social e
tecnológica.
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3 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA INFORMATIZAÇÃO NO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO
Na década de 1970, impulsionados pelo sucesso do primeiro kit de
microcomputador do mundo, o Altair 8800, o programador Paul Gardner Allen
associado ao estudante à época de Harvard, Willian Harry Gates mais conhecido
como Bill Gates, consolidaram juntos como principal objetivo fabricar uma versão
popular e básica do Altair, então fundaram a Microsoft a qual se tornou a companhia
mais bem avaliada de softwares (FILHO, 2007).
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Ainda, outro grande sucesso no que diz respeito aos microcomputadores
pessoais que revolucionaram a tecnologia e a forma das pessoas utilizam essas,
foram os lançamentos da empresa Apple, nascida em 1976, e fundada por Steve Jobs
e Stephen Wozniac e que contribui para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das
máquinas como computadores pessoais (FILHO, 2007).
A década de 1980 se caracterizou pelo aperfeiçoamento de softwares que se
tornaram extremamente utilizados para organização e práticas cotidianas que
facilitam o controle de dados como, por exemplo, planilhas, editores de textos dentre
outros que contribuíram para o desenvolvimento de padrões que são capazes de
executar em programas tarefas elaboradas (FILHO, 2007).
Com o surgimento das potentes e pioneiras empresas de tecnologia, voltadas
exclusivamente para inovações tecnológicas, as mudanças começaram a ser
noticiadas e adquiridas de forma gradativa pela sociedade. Novos costumes,
comportamentos e outros fatores sociais começaram a serem desenvolvidos,
fazendo com que o direito tenha que se amoldar para se adaptar, se mantendo
sempre eficaz na busca da resolução de eventuais conflitos (FILHO, 2007).
Com isso, o legislador incorporou tecnologia e novos projetos, leis e atos
normativos foram surgindo ao longo dos anos, buscando a devida adaptação
tecnológica e principalmente celeridade nos procedimentos jurídicos, por meio do
entendimento que o Poder Judiciário necessita de tal suporte, gerando assim, a
constante e irrefreável união entre a tecnologia a tecnologia e o Direito.
Umas das medidas consideradas percussoras na adoção de tecnologias no
sistema de processo judicial advêm Lei n° 8.245/1991, conhecida popularmente
como Lei do Inquilinato, a qual prevê no seu artigo 58 a possibilidade de citação,
intimação ou notificação por meio da utilização de telex ou fac-simile desde que
previsto contratualmente e tratando-se o inquilino de pessoa jurídica ou firma.
Em 1994, a Lei n° 8.950 possui um importante marco no que diz respeito à
implementação da internet como meio que permitia o pedido de recursos,
apresentação de documentos e outras ações que traziam maior agilidade no
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andamento processual pela possibilidade de compartilhamento de demandas
judiciais utilizando-se a navegação via internet.
Ressalta-se que outras leis relevantes contribuíram para o acolhimento de
sistemas tecnológicos do Poder Judiciário como, por exemplo, a Lei n° 9.099/95 e
ainda a Lei n°10.259/01 que tratam sobre o estabelecimento de Juizados Especiais, o
sistema (e-proc) referente a pratica de atos processuais em formato eletrônico
dispensando a obrigatoriedade da utilização de papeis e posteriormente permitindo
a realização de atos processuais por meio idôneo de comunicação.

Posteriormente, a admissão por via eletrônica para a remessa de peças
processuais à distância ficando disposição das partes quanto aos magistrados
promulgada em 1999 pela Lei n° 9.800, popularmente conhecida como Lei do Fax
admitiu a transmissão de dados durante atos processuais, adquirindo a transferência
por meio de equipamentos capazes de transmitir imagens, como o fax.
Ainda em 2001, a instituição da Medida Provisória n° 2.200 instituiu a
infraestrutura de Chaves Públicas – ICP Brasil, e dá outras providências no sentido de
legalizar a assinatura digital no país, garantindo a autenticidade, integridade e
validade jurídica. A instituição da medida além das medidas de segurança reconhece
a importância fundamental da seguridade no comércio eletrônico atendendo-se a
necessidade de confiabilidade no mio virtual para que empresas e fornecedores
realizem suas transações de forma segura nesse ambiente.
A Lei Federal n° 11.280/2006 trouxe inovação no sentido de instituir que no
âmbito da respectiva jurisdição, os tribunais poderiam disciplinar a pratica de
comunicação oficial de atos processuais por meios eletrônicos, desde que atendido
os requisitos de autenticidade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura
de Chaves Públicas.
Alguns meses depois, a Lei n° 11.382 de 2006, foi editada incluindo
modificações importantes no então Código de Processo Civil no que diz respeito ao
processo de execução cível incorporando os institutos de penhora online (art. 655A) e leilão online (art. 689-A). Ainda no mesmo ano, a lei n° 11.419/2006 conhecida
como Lei do Processo Eletrônico a qual oficializou a informatização do processo.
Inicialmente, o processo judicial eletrônico recebeu várias denominações
como e-Proc, e-SAJ, e-DOC, eDOC2, e-Themis, Projudi, Sisdoc, Pet V2, dentre outros,
unificado pelo Conselho Nacional de Justiça disposto na Resolução n° 185/2013 e
acolhendo a nomenclatura de Processo Judicial Eletrônico – PJE, proveniente da
Resolução n° 281/2019.
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Dessa forma, entende-se que ao longo da evolução histórica, houve uma
busca para a efetivação de medidas que agilizem e facilitem o andamento de
procedimentos das diversas demandas processuais, na qual, tal evolução e
transformação devem e irão continuar acompanhado as possibilidades e necessidade
do sistema jurídico brasileiro, se pautando na busca efetiva do devido processo legal
e das garantias constitucionais.
4 LAWTECHS, LEGALTECHS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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Considerando o desenvolvimento de tecnologias e adaptação da sociedade
ao modo de uso das inovações tecnológicas é necessário entender o impacto na
atuação jurídica juntamente com a criação de estratégicas que visem aprimorar os
juristas para um mercado automatizado e mais competitivo (MACIEL e TIBÚRCIO,
2017).
Segundo a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs – AB2L (2020), a
necessidade de adoção do trabalho remoto pela Justiça Brasileira em decorrência da
pandemia da Covid-19 demonstrou de forma abrangente como a adaptação ao
trabalho realizado via home office utilizando sistemas virtuais sem prejuízo às
atribuições ressalta como a estrutura de trabalho é possível por meio da
transformação digital do judiciário brasileiro.

Para, além disso, as tecnologias trazem consigo ferramentas
para um óbvio e crescente melhoramento na qualidade da
pesquisa jurídica, e implicam a afetação indireta da advocacia
contenciosa, na medida em que se torna possível prever o
desfecho de determinados temas com um índice de acerto
significativo; o que faz imperiosa a constatação de que, em
muitos aspectos, as transformações tecnológicas vêm como
ferramenta de aperfeiçoamento e não como mero elemento de
substituição da força intelectual de trabalho (FELIPE e
PERROTA, 2018, p. 12).
O mercado jurídico possui ferramentas a qual possuem como objetivo auxiliar
os advogados em seus escritórios entre eles a Jurimetria ( software jurídico para
calcular probabilidade de ganho de tese de acordo com decisões dos tribunais), o
Big Data (sistema que armazena informações processuais) e a própria Inteligência
Artificial com uma série de algoritmos matemáticos que permite as máquinas
desenvolverem raciocínio similar ao humano para determinação de atividades
(CASTRO, 2018).
Nesse contexto, a tecnologia não se trata de uma ferramenta com o propósito
de realizar a substituição da figura do advogado, mas de expandir suas atividades
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fazendo com que processos repetitivos sejam realizados de forma automática por
sistemas habilitados como softwares e plataformas capazes de se adequar as
necessidades da gestão judiciária e da sociedade (CASTRO, 2018).
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4.1 Aplicabilidade no setor público
A tecnologia e suas utilizações não são centrais somente na produção e
circulação de informações sobre o funcionamento judiciário, mas também na gestão
administrativa para estatísticas judiciais permitindo a instituição e planejamento
estratégico voltado a melhorias do serviço prestado jurisdicional (OLIVEIRA e
CUNHA, 2020).
O sistema judiciário brasileiro é assoberbado, com milhões de
demandas judiciais em trâmite perante os mais diversos
tribunais. Na maioria das localidades, talvez em todas, a
quantidade de pessoas envolvidas na movimentação
processual e atuação nas ações judiciais é insuficiente diante
de uma demanda exorbitante de serviço (REUSING, SILVA E
SILVA, 2019, p. 37).
Diante do panorama, surge a necessidade de dispositivos que possam atender
as demandas do Poder Público e os agentes envolvidos para aperfeiçoar e auxiliar a
prestação jurídica ofertada a sociedade, surgindo assim a tecnologia como
alternativa para implementação de procedimentos e tramitação de processos mais
ágeis (REUSING, SILVA E SILVA, 2019).
A utilização da Inteligência Artificial enquanto método facilitador no Direito
pode ser identificada com a implementação do processo eletrônico q qual substituiu
documentos produzidos nos fóruns brasileiros como processos, recursos e inquéritos
somente com a inserção digital gerou economia do dinheiro publico e maior
agilidade no manuseio de demandas (PORTO, 2019).
Além disso, os sistemas poder auxiliar para resolução de demandas do
judiciário como reclamações, classificação adequada dos processos, elaboração de
relatórios dos processos, identificação de fraudes, identificação de demandas de
massa, avaliações de risco, auxilio ao magistrado a jurisprudências aplicadas a cada
caso, servidores que possuem menor carga de trabalho, auxilio na elaboração de
minutas de despachos, decisões e sentenças dentre outros (PORTO, 2019).
4.2 Aplicabilidade no setor privado
De acordo com levantamento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB, o Brasil é um dos países que possuem o maior número de advogados no
mundo tendo em 2016 um milhão de profissionais, tendo no uso de tecnologias uma
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forma de transformação e aceleramento de tarefas que anteriormente demandavam
muito tempo dos profissionais (LIMA, 2019).
No contexto que os profissionais precisam se adaptar as tecnologias e
sistemas que estão sendo implementados no setor jurídico como um todo, é
necessário se atentaras novas demandas e a própria organização nos novos
processos que vem sendo adotados para a manutenção do sistema judiciário
(BAPTISTA e COSTA, 2019).
Assim, vídeo chamadas, documentos via e-mail e ferramentas como
WhatsApp se tornaram comuns ao dia a dia da advocacia sendo essencial a adoção
de tecnologias para controle de tarefas comuns aos escritórios de advocacia como
atendimento, controle de prazos, cadastros mais precisos dos clientes e
encaminhamento de dados (BAPTISTA e COSTA, 2019).
Além disso, outra justificativa para adoção de tecnologias é a economia, tendo
as empresas gasto em média 2% de todo o seu lucro com litígios e encontrando em
softwares como a FINCH Soluções, software voltado para auxilio de advogados,
resoluções para demandas que necessitam de alto custo e que podem ser mais
econômicos implementando tecnologia (FILHO, 2019).
Ainda, existem empresas digitais especializadas em desenvolver atendimento
online de clientes oferecendo ainda conteúdo jurídico, materiais e e-books que
buscam facilitar o trabalho de advogados de forma autônoma na busca por
facilidades que sejam capazes de tornar esses profissionais independentes
atendendo as demandas de qualquer lugar como, por exemplo, a PROJURIS empresa
digital especializada em prestação de serviços advocatícios (PROJURIS, 2020).
Nova era trouxe para o mundo do Direito soluções, facilidades e
principalmente novos desafios que antes eram quase que
inconcebíveis por se tratarem de algo futurista ou fora da
realidade. Cabe ao advogado se manter atualizado,
acompanhando todas as mudanças e se utilizar das
ferramentas disponíveis para que continue a exercer seu papel,
fazendo cumprir a lei (FILHO, 2019,p. 19).
As adaptações que são vistas no cenário jurídico, especificamente dentro do
trabalho desenvolvido no setor privado, demonstra que a adaptação vem sendo
realizada em todos os âmbitos da advocacia de forma a buscar além da agilidade
direcionamento do trabalho na busca por ferramentas que tornem a tramitação de
processos mais rápida e aperfeiçoem o trabalho dos advogados (BAPTISTA e COSTA,
2019).
4.DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS, IMPLEMENTAÇÃO E USO DA TECNOLOGIA
A informatização e o processo de implementação já se tratam de um tema
amplamente discutido em diversas áreas e que com a abrangência de tecnológicas
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como a Inteligência Artificial juntamente com a possibilidade de aprendizagem das
maquinas se tornou um tema desafiador no que diz respeito a sua compreensão e
entendimento dos efeitos que possuiria no mercado jurídico do futuro (RINALDI,
2019).
O direito digital juntamente com impactos, oportunidades e inovações de
mercado dado o rápido avanço da tecnologia desafia dimensões multidisciplinares e
possui relevância internacional devido à velocidade, demanda e conhecimento de
que o amanhã não será o mesmo que o hoje e que as informações são administradas
cada vez de uma forma mais rápida (RINALDI, 2019).
O mundo vem vivenciando grandes mudanças impulsionadas
pela Tecnologia da Informação e não há mais como o Direito
manter-se à parte dessas transformações, não se inserir nesse
contexto de mutações. Mas, mais que isso, diante dessas
profundas, contínuas e rápidas mudanças que se vêm
assistindo da vida, da sociedade, do mundo, o Direito passa a
ter o grande desafio de mudar também e na velocidade, no
tempo necessários (RINALDI, 2019, p. 27).
Segundo Peck (2016), o direito precisa se simplificar e aprender como ser
eficiente nas relações de prestação social e no atendimento as demandas mais
complexas mesmo existindo o entendimento de que quando se trata de processos
jurídicos ainda é existente a dificuldade de alterações.
Em contraponto, a informação assumindo tarefas repetitivas os trabalhos
desenvolvidos em escritórios tendem a mudar com ou sem a aprovação dos
profissionais surgindo assim no mercado profissionais diferentes dos advogados
tradicionais, por exemplo, como o advogado especialista em programação de
competências em computadores o legal analist com o objetivo de desenvolver
soluções para o Direito (RINALDI, 2019).
Ainda a inserção no uso das maquinas e na rápida informação faz com que
principalmente se tratando de escritórios e serviços prestados os clientes procurem
cada vez uma maior agilidade na resolução de conflitos e possibilidade de contato
com aqueles que representam suas demandas, sendo um importante reflexo de
como a informatização dos processos vem definido a forma com os profissionais
precisam administrar suas demandas otimizando os processos (PECK, 2016).
A implementação tecnológica reflete em outros procedimentos diários no
setor jurídico como a manutenção de documentos que apesar de essenciais para a
tomada de decisões vem sendo manipulados de diferentes formas para que se
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aperfeiçoe espaço e a utilização de papeis tanto em escritórios quanto em tribunais
(SOUZA e REZENDE, 2019).
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Assim, a realidade nos demonstra que hoje se faz necessário
estar incluído digitalmente. Da mesma forma, as organizações
estão substituindo o papel pelo armazenamento eletrônico de
documentos em redes, permitindo cada vez mais agilidade na
obtenção da informação. Os documentos tradicionais, apostos
em papel, não mais correspondem às necessidades de rapidez
na circulação das informações. São evidentes as suas
limitações, no que se refere a simples conservação,
transmissibilidade ou segurança. (SOUZA e REZENDE, 2019,
p.189).
As práticas proporcionadas pelas tecnologias ainda possibilitam a
recuperação de documentos com qualidade, facilidade de acesso e colaboração da
equipe, extensão de possibilidades como banco de testes para consulta e
antecipação de prazos processuais para acompanhamento (SOUZA e REZENDE,
2019).
As possibilidades que são advindas com os processos de implementação de
tecnologias são diversas para as necessidades dos profissionais mesmo que ainda
entre os principais desafios com a chegada de novos meio de comunicação e
manipulação de dados seja a resistência dos profissionais em entender que a
qualidade de serviço e as demandas não serão prejudicadas pelos processos (SOUZA
e REZENDE, 2019).
No entanto, é visto que aos meios jurídicos que não se adaptarem as novas
tecnológicas tendem a ficar ultrapassados e não conseguirem obter um
acompanhamento adequado às novas necessidades do mercado e dos clientes que
buscar maior agilidade transparência dentro dos processos que movem (SOUZA e
REZENDE, 2019).
Quanto à validade e segurança dos documentos e processos que são
adotados o tema tem sido bastante discutido com a constante busca de forma de
proteção de dados e procedimentos mais seguros para atender o sigilo necessário
nas relações entre advogado cliente e processos movidos sob proteção de
informações (SOUZA e REZENDE, 2019).
Dessa forma, entende-se que a virtualização da justiça já teve início e não ira
retroceder apresentando esse avanço inúmeras vantagens e desafios, mas apesar do
desconforto com as alterações para resolução de demandas por meio do uso de
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máquinas é essencial à busca dos profissionais para um fazer jurídico com maior
qualidade (SOUZA e REZENDE, 2019).
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6 CONCLUSÃO
O advento das legaltechs, lawtechs e inteligência artificial refletem um cenário
em âmbito do direito a qual as soluções tecnológicas serão cada vez mais comuns
nas demandas em escritórios e setores públicos buscando a diminuição de gastos e
facilitações dos procedimentos processuais que são considerados repetitivos e
substituíveis por facilitadores tecnológicos.
Também, é notável que os seguintes mecanismos não possuem como intuito
extinguir os profissionais que atuam na área, mas criar meios de aperfeiçoar o tempo
e práticas que até então foram consideradas imprescindíveis para a atividade de
exercer o Direito, mas podem ser executadas por computadores.
Destaca-se que os avanços surgiram juntamente com o entendimento do uso
da tecnologia a serviço do direito cumpre a ideia de administrar as demandas dos
profissionais na realização de seu trabalho, mas sendo importante a estes a busca
por conhecimento e constante evolução para estar atualizados aos novos
procedimentos que vem surgindo com o tempo.
As máquinas e softwares apesar de rápidas são inseridas de forma gradativa
para que haja adaptação e entendimento dos profissionais acerca do meio de
trabalho que deve realizar com a percepção de que tais procedimentos economizam
tempo, dinheiro e menor desgaste em atividades complementares.
O congestionamento existente no sistema judiciário brasileiro pode ser
apontado como um grande problema que ocasiona a demora do julgamento de
ações e um acumulo de pedidos em larga escala não podendo assim inviabilizar
alternativas que proponham facilitar e aumentar a agilidade de tais procedimentos.
Assim, sugere-se para pesquisas futuras o entendimento acerca dos reflexos
já existentes no contexto judiciário após a adoção de medidas tecnológicas para
permitir maior agilidade e rapidez na busca por diminuir o alto número de processos
para julgamento com base em ferramentas de tecnologia.
Dessa forma, conclui-se que a tecnologia a serviço do direito possui uma
grande importância aumentando a agilidade, diminuindo as demandas repetitivas
dos profissionais e desafogando o poder judiciário com ações que podem
usualmente ser administradas por sistemas inteligentes e que colaboram para que o
direito esteja sempre em parâmetro adequado às inovações que surgem com o
avançar da sociedade.
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REQUISITOS LEGAIS E CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA CONSTITUIÇÃO DO
CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
HEITOR JOSÉ FIDELIS ALMEIDA DE SOUZA
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RESUMO: A prática forense revela que a interpretação de alguns requisitos legais
necessários para que um contrato de mútuo financeiro possa ser objeto de ação de
execução de título extrajudicial pode causar algumas dúvidas e incertezas nos
operadores do direito e também nas partes. Este artigo terá como objetivo apontar
todas as cautelas necessárias na elaboração do contrato para garantir sua
executividade em juízo.
Há séculos o contrato é uma ferramenta utilizada por particulares e agentes
públicos para formalizar acordos de vontade, nos quais duas ou mais partes
contraem direitos e obrigações entre si206. A grande importância dos contratos é
preservar as declarações feitas pelas partes, pormenorizar as obrigações assumidas
e, na medida do possível, garantir que sejam cumpridas.
Quando se fala em garantia do cumprimento das obrigações assumidas,
especialmente nos casos de mútuo financeiro (empréstimos de pecúnia), exsurge a
questão da executividade do contrato, isto é, a possibilidade de se ingressar com
uma ação de execução de título extrajudicial em face do devedor inadimplente.
Ao contrário da ação de cobrança, regida pelo procedimento comum, o
processo de execução tem contraditório abreviado e – ao menos em tese – é mais
célere do que a ação de cobrança, na qual o contraditório é exercido em sua
plenitude, com contestação, réplica, especificação de provas, etc. Ademais, o
processo executivo facilita o acesso do credor a diversos mecanismos constritivos,
tais como o arresto de bens e a penhora online, o que certamente confere maior
eficácia no bloqueio e acesso ao patrimônio do devedor com o objetivo de satisfação
da dívida.
No entanto, para que um contrato de mútuo financeiro se revista da qualidade
de título executivo extrajudicial, o Código de Processo Civil (“CPC”) exige o
preenchimento de alguns requisitos. É sobre estes requisitos que o presente artigo
se aprofundará. Pois bem. De um lado, temos os requisitos gerais, aplicáveis a todos
os títulos executivos extrajudiciais e estabelecidos pelo art. 783 do CPC, segundo o
qual “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de
obrigação certa, líquida e exigível”.

206 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos típicos e atípicos. 3ª Ed. São Paulo: Atlas,
2009, pp. 08-09.
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O requisito da certeza diz respeito à existência de uma obrigação que se origina
a partir do título executivo (contrato)207. Sem a certeza da existência da obrigação,
sequer é possível avaliar sua liquidez e/ou exigibilidade. Exatamente por isto, as
partes devem ter muita cautela na redação das cláusulas contratuais para estipular
com clareza quais obrigações estão sendo assumidas (v.g., quantia emprestada, taxa
de juros, multa contratual, prazo e forma para pagamento). Vale mencionar que,
mesmo não estando expressamente mencionada no contrato, a obrigação
preencherá o requisito da certeza quando da leitura do título for possível extrair sua
existência.

Todavia, para não correr riscos, recomenda-se que as obrigações sejam sempre
muito bem delineadas no contrato, evitando-se que a certeza sobre sua existência
fique à mercê de interpretações diversas.
Já a liquidez se refere à materialização da obrigação, ou seja, seu objeto.
Portanto, a obrigação será líquida quando for possível determinar seu objeto (v.g.,
montante pecuniário determinado). Pertinente mencionar que, segundo o parágrafo
único do art. 786 do CPC “A necessidade de simples operações aritméticas para
apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
Finalmente, a exigibilidade é verificada a partir da data de vencimento da
obrigação, de modo que a obrigação ainda não vencida não é passível de ser objeto
de processo executivo208. Outrossim, tampouco é exigível a obrigação que se funda
em objeto ou causa ilícita como, por exemplo, as dívidas contraídas em jogos de
azar209. Isto porque o art. 814 do Código Civil (“CC”) preceitua que “ As dívidas de

jogo ou de aposta não obrigam a pagamento”.

Ainda em relação à exigibilidade, o art. 787 do CPC preceitua que “Se o devedor

não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do
credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de
extinção do processo”. Deste modo, recomenda-se que o credor sempre armazene
com zelo o comprovante e/ou recibo de que o devedor efetivamente recebeu a
quantia mutuada.

De outra banda, o art. 784, IV do CPC prescreve que o “ documento particular
assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas” reveste-se de executividade.
Assim, além de preencher os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, o contrato
207 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v. 3. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.
29.
208 STJ. AgInt nos EDcl no REsp n.1.538.579/PE, 3ª Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j. em 01.05.2017.
209 GOMES, Orlando. Contratos. 26ª Ed., atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco
Paulo De Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 526-530.
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de mútuo deverá estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O texto da
legislação parece muito claro; entretanto, a prática forense revela algumas questões
que podem causar polêmica no momento de eventual execução do contrato.
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Em primeiro lugar, seria necessário o reconhecimento de firma das assinaturas
do devedor e das testemunhas? A legislação processual civil não faz menção alguma
a esta necessidade. Assim, não se trata de requisito essencial. Não obstante, o
devedor poderá alegar a inexistência de título executivo (CPC, art. 917, VI) com base
na falsidade das assinaturas. Pontue-se que a falsidade da assinatura do devedor
torna nulo o contrato; e a falsidade das assinaturas das testemunhas não anula o
contrato (posto que não é elemento essencial210), mas desnatura sua propriedade
de título executivo.
Discussões sobre a autenticidade das assinaturas podem atrasar sobremaneira
o curso do processo de execução; ou até mesmo frustrá-lo por completo. Assim,
embora não seja estritamente necessário, recomenda-se que o credor promova o
reconhecimento das firmas, evitando-se que sua autenticidade seja alvo de
impugnação pelo devedor.
Outra questão que frequentemente causa dúvidas nos operadores do direito e
nas partes diz respeito à necessidade, ou não, de as testemunhas terem assinado o
contrato na mesma data em que o instrumento foi assinado pelo devedor. O Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”) tem jurisprudência consolidada no sentido de que as
testemunhas são meramente instrumentárias, isto é, atestam a existência do título e
não são requisito essencial para concretização do negócio jurídico (v.g., mútuo
financeiro). Exatamente por isto, as testemunhas podem assinar o contrato em
momento posterior ao devedor, sem que tal fato impeça a formação do título
executivo extrajudicial. Confira-se trecho de julgado do STJ sobre o tema:
“O fato das testemunhas do documento particular não estarem

presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma
vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato
de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas
meramente instrumentárias.”211
Por fim, também é motivo de incerteza quem pode ser testemunha. Com efeito,
o art. 228 do Código Civil prevê que não podem ser admitidos como testemunhas os
menores de dezesseis anos; o interessado no litígio, amigo íntimo ou o inimigo

210 Princípio da conservação dos contratos: art. 184 do Código Civil.
211 STJ. REsp n. 541.267/RJ, 4ª Turma, Min. Rel. Jorge Scartezzini, j. em 20.09.2005.
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capital das partes; e os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais,
até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade.
Contudo, o dispositivo supramencionado diz respeito às testemunhas
judiciárias, impedidas de prestar depoimento em juízo; e não às testemunhas
instrumentárias, que são aquelas que apenas assinam o contrato a fim de revesti-lo
das formalidades legais do art. 784, IV, do CPC, conferindo-lhe executividade. Deste
modo, qualquer pessoa que goze de capacidade civil (via de regra212, os maiores de
dezoito anos) poderá servir como testemunha instrumentária em contratos
particulares, independentemente das restrições impostas no art. 228 do Código Civil.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo
(“TJSP”):
“Embargos do devedor – Ação de execução por quantia certa fundada

em “instrumento particular de confissão de dívida” – Obrigação
resultante de negociação comercial – Contrato subscrito por duas
testemunhas, familiares (genitor e irmão) da exequente – Irrelevância –
Impedimento que é de testemunhas para depor e não de testemunhas
instrumentárias – Alegação de inexistência de título extrajudicial e
excesso de execução – Título executivo só por si considerado – Exegese
do art. 585, inciso II, do CPC, atual art. 784, inciso III, do CPC de 2015 –
Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade ínsitos no título – Excesso
inocorrente – Mora “ex re” – Juros de mora legais, devidos em razão do
inadimplemento de obrigação positiva e líquida (arts. 394, 395 e 397,
“caput”, do Código Civil) – Correção monetária segundo a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, de aplicação cogente sobre débitos
judiciais, que é um “minus” e não um “plus” – Sentença mantida –
Recurso desprovido.”213
Em conclusão, pontua-se que a formação de um título executivo extrajudicial a
partir de um contrato de mútuo deve obedecer rigorosamente aos requisitos formais
elencados na legislação processual. Assim, embora seja plenamente viável às partes
redigir e firmar um contrato de mútuo – existindo, inclusive, muitos modelos
disponíveis na internet – é sempre recomendável que o instrumento seja redigido

212 Via de regra, as pessoas plenamente capazes para práticar os atos da vida civil (v.g., assinar
documentos na condição de testemunha instrumentária) são aquelas maiores de dezoito anos, nos
termos do caput do art. 5º do Código Civil. No entanto, é importante mencionar que os maiores de
dezesseis anos e menores de dezoito anos também gozarão de capacidade civil completa (e, portanto,
poderão assinar documentos na condição de testemunha instrumentária) quando preencherem os
requisitos elencados pelo parágrafo único do art. 5º do Código Civil.
213 TJSP. Apelação Cível n. 1022116-18.2015.8.26.0564, Des. Rel. Cerqueira Leite, j. em 13.07.2018.
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e/ou revisado por um advogado com experiência no assunto, evitando-se problemas
futuros caso seja necessário executar o contrato em juízo.
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A FUNÇÃO LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO E SUA INTERFERÊNCIA
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Resumo: A capacidade legislativa atribuída ao Poder Executivo, produto das
concessões constitucionais, atualmente, muito têm suscitado debates infindáveis
acerca de sua real legitimidade, em virtude dos cada vez mais habitais abusos
exercidos pelo Poder Executivo, na utilização de prerrogativas atípicas a sua função,
especialmente, no que tange à sua capacidade legiferante, em oposição ao princípio
consolidado de Tripartição dos Poderes do Estado Brasileiro, porquanto um estado
democrático de direito. Sendo assim, o presente estudo, frente à utilização excessiva
de prerrogativas atípicas à sua função, por parte do Poder Executivo, pretendeu
estudar os limites e a legalidade dessa atuação, quanto à possibilidade de usurpação
de competências. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, mediante a análise
crítica dos dispositivos que permitem a atividade legislativa pelos detentores da
prerrogativa Executiva, além das responsabilidades ou não que lhes incumbe no
processo, além de apresentar os requisitos para a adoção de tal instituto, bem como
dos reflexos positivos e negativos. Por fim, ao analisar o referido instituto, foi possível
verificar as distinções entre modelos adotados no direito estrangeiro e a forma como
é procedido no Brasil através das Medidas Provisórias. Também tornou possível,
questionar-se acerca da responsabilidade dos representantes frente à Constituição,
diante dessa prerrogativa de legislar em casos extraordinários, de maneira a sugerir
que se possa utilizar o instituto de forma correta e respeitosa ao princípio que lhe
originou, consagrado por Montesquieu.
Palavras-chave: Interferência. Poder Executivo. Trâmites Legislativos.
Abstract: The legislative capacity attributed to the Executive Power, a product of
constitutional concessions, has, today, raised a lot of endless debates about its real
legitimacy, due to the increasingly habitual abuses exercised by the Executive Power,
in the use of atypical prerogatives to its function, especially, with regard to its
legitimating capacity, in opposition to the consolidated principle of Tripartition of the
Powers of the Brazilian State, as a democratic state of law. Thus, the present study, in
view of the excessive use of atypical prerogatives to its function, by the Executive
Power, intended to study the limits and legality of this performance, regarding the
possibility of usurpation of competences. To this end, a bibliographic search was
used, through the critical analysis of the devices that allow legislative activity by the
holders of the Executive prerogative, in addition to the responsibilities or not that
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they have in the process, besides presenting the requirements for the adoption of
such institute as well as positive and negative reflexes. Finally, when analyzing the
institute, it was possible to verify the distinctions between models adopted in foreign
law and the way it is done in Brazil through the Provisional Measures. It also made it
possible to question the representatives' responsibility vis-à-vis the Constitution,
given this prerogative of legislating in extraordinary cases, in order to suggest that
the institute can be used correctly and respectful of the principle that originated it,
enshrined by Montesquieu.
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Keywords: Interference. Executive power. Legislative Procedures.
Sumário: 1 Introdução; 2 A teoria tripartite e as atribuições de cada Poder; 2.1 Da
teoria tripartite; 2.2 Funções típicas e atípicas dos poderes; 2.3 Competências
Originárias do Poder Executivo; 2.4 Funções atípicas do Poder Executivo; 3 A função
legislativa do Poder Executivo e sua interferência abusiva nos trâmites legislativos;
3.1 A questão da usurpação de competências pelo Poder Executivo na esfera
legislativa; Considerações finais; Referências bibliográficas
Introdução
A organização política do Brasil, enquanto um Estado Democrático de Direito,
está baseada na concepção histórica tripartite de Montesquieu, cuja qual defende a
divisão de três níveis de poder: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder
Judiciário. Esses poderes atuam de maneira independente e harmônica, devendo se
equilibrar e se fiscalizar nos níveis federal, estadual e municipal.
Portanto, conforme prediz a teoria tripartite, cada um desses poderes é
dotado de autonomia, porém, dependentes entre si, de modo que nenhum deles
sobressaia sobre os demais, já que, a descentralização do poder é fundamental para
que haja uma democracia, de fato.
Muito embora suas atividades, por vezes, se confundam, cada Poder possui
funções exclusivas. Por exemplo, embora o Executivo e Legislativo julguem, a função
jurisdicional cabe somente ao Judiciário. Ou ainda, o Executivo e Judiciário podem
exercer atividade normativa, porém, a função legislativa é exclusiva do Poder
Legislativo.
Assim, o Poder Executivo é liderado pelo Presidente da República, na esfera
federal, pelos governadores, a nível estadual e pelos prefeitos, no âmbito municipal.
São deles as funções de observar as necessidades da coletividade e atendê-las
conforme ordena a Constituição e demais leis, propondo planos e ações para cultura,
segurança, saúde, infraestrutura, educação e programas sociais.
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No entanto, com a evolução do Estado moderno, tem-se observado que a
concepção da tripartição de poderes se tornou insuficiente para corresponder às
necessidades de controle democrático do exercício do poder, incutindo em
prerrogativas duvidosas, como o fato de o Presidente indicar membros do Judiciário
e a sua participação excessiva na atividade normativa, com o número de Medidas
Provisórias iniciadas pelo Presidente.
Importa destacar que tais procedimentos parecem colocar em risco a teoria
dos feios e contrapesos, restando evidente que, gradativamente, a interferência do
Poder Executivo acaba por causar uma insegurança, seja constitucional ou
democrática.
Diante do presente exposto, este estudo teve por objetivo analisar a função
legislativa do Poder Executivo e sua interferência abusiva nos trâmites legislativos,
por meio de pesquisa bibliográfica, destinada à explanação das atribuições e funções
de cada Poder, no intuito de analisar a frequente extrapolação de competências
exercida pelo Poder Executivo na esfera legislativa.
2 A teoria tripartite e as atribuições de cada Poder

2.1 Da teoria tripartite – Separação dos Poderes
A Constituição Federal de 1988, assegurando em nível de cláusula pétrea, e
visando, principalmente, evitar que um dos Poderes usurpe as funções de outro,
consolidou a "separação" dos Poderes do Estado, tornando-os independentes e
harmônicos entre si (Artigo 2º, CF/88), é o que chamamos de "Sistema de Freios e
Contrapesos".
No entanto, antes de prosseguir com os efeitos pretendidos nesse estudo,
primeiramente, cabe estabelecer o conceito de “Poder”, enquanto poder político ou
poder estatal incumbido de coordenar e impor regras e limites em função dos fins
pretendidos pelo Estado. Esse “Poder” (poder político) será, portanto, um poder
soberano, pautado na soberania do Estado que, por conseguinte, acarreta
simultaneamente na soberania interna e externa do Estado.

O primeiro delineamento do modelo contemporânea da tripartição dos
poderes foi deixado pelo filósofo inglês John Locke (1632-1704) que, adotando como
parâmetro a Grã-Bretanha de sua época, dividiu o poder do Estado em três ramos
distintos: o Legislativo, o Executivo e o Federativo, cabendo ao primeiro, pois,
idealizar as leis e transmitir a execução da justiça. O Executivo, por sua vez,
desmembrava-se em dois ramos de atuação: o Poder Executivo propriamente dito, e
o Federativo, que dizia respeito às relações exteriores com outros Estados, nações ou
pessoas do cenário internacional (MACHADO, 2020, p. 422-423).
500

www.conteudojuridico.com.br

No entanto, foi Montesquieu, em sua obra “O Espírito das Leis”, que celebrizou
a fórmula da tripartição dos poderes. Segundo ele, “existem em cada Estado três
espécies de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem
do direito das gentes, e1o poder executivo daquelas que dependem do direito civil”,
em sua reconhecida obra “De L’Espirit dês Lois”. (MONTESQUIEU, 2012, p. 190-191).
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Assim, o referido filósofo, distinguia, na “Constituição da Inglaterra” a
prevalência de três poderes, atribuindo-lhes, individualmente, funções originais,
únicas e inconfundíveis. Mesmo admitindo que estas funções fossem confiadas a um
só órgão, preconizava, porém, que fosse o Estado separado em três partes, cada qual
contando com sua função previamente determinada.
Assim, o grande avanço trazido por Montesquieu não foi a identificação do
exercício de três funções estatais. De fato, partindo desse pressuposto aristotélico, o
grande pensador francês inovou dizendo que tais funções estariam intimamente
conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Cada função
corresponderia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos únicas do soberano
(LENZA, 2011, p. 397).
Assim, a tripartição de “Poderes”, gestada por Aristóteles e desenvolvida por
Montesquieu, defende que o Estado apresenta diferentes funções que podem ser
aglutinadas em três espécies, onde cada uma delas deve ser executada por um órgão
(ou Poder) específico, tendo em vista se tratar, o Poder estatal, de um poder “uno e
indivisível, cujo exercício é realizado meio da legislação, administração e jurisdição”
(NERY JUNIOR, NERY, 2013, p. 195).
Nesse sentido, o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil é
claro quanto à tripartição dos poderes ao afirmar que: “São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”
(BRASIL, 1998, p. 01).
Conforme as palavras de José Afonso da Silva (SILVA, 2015, p. 109), três são as
“características fundamentais do poder político: unicidade, indivisibilidade e
indelegabilidade”, sendo, pois, o poder estatal, uno, indivisível e indelegável, pois os
três órgãos harmônicos e independentes que os exercem retiram a sua existência e
validade de um mesmo lugar, a Constituição Federal, de 1988, que é a Lei Máxima
de um Estado.
Estes predicativos do poder indicados pela doutrina são decorrências das
características dispostas positivamente na Constituição: harmonia e independência,
pois estas últimas “indicam, como princípio, que cada um deles projeta uma esfera
própria de atuação, cuja demarcação tem por fonte a própria norma constitucional”
(ARAUJO, NUNES JÚNIOR, 2013, p. 145).
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As características acima abordadas se refletem nas finalidades e nos objetivos
que se buscam alcançar com a tripartição do exercício do poder estatal. A divisão do
poder, primariamente, é necessária, pois “para que não se possa abusar do poder, é
preciso que, pela disposição das coisas, poder refreie o poder” (MONTESQUIEU,
2012, p. 190). Portanto, o principal objetivo da desconcentração do poder é garantir
que aqueles que o exercem não o façam de forma excessiva ou abusiva.
Isso significa que não existem “Poderes” distintos e independentes, mas sim
um único poder que se apresenta e se desenvolve de três formas distintas e sob a
responsabilidade de três órgãos diferentes. Nas palavras do ilustre doutrinador José
Afonso da Silva:
A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em dois elementos:
(a) especialização funcional, significando que cada órgão é
especializado no exercício de uma função; assim, às
assembleias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a
função Legislativa; ao Executivo, a função executiva; ao
Judiciário, a função jurisdicional; (b) independência orgânica,
significando que, além da especialização funcional, é
necessário que cada órgão seja efetivamente independente
dos outros, o que postula ausência de meios de subordinação.
Trata-se, pois, como se vê, de uma forma de organização
jurídica das manifestações do Poder. (SILVA, 2015, p. 111)
A independência dos poderes significa que a investidura e a permanência das
pessoas num dos órgãos não dependem da confiança nem da vontade dos outros,
que, no exercício das atribuições que lhe sejam próprias, não precisam os titulares
consultar os outros nem necessitam de sua autorização, que, na organização dos
respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições
constitucionais e legais.
A harmonia entre os poderes verifica-se pelas normas de cortesia no trato
recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm
direito; a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são
absolutas; há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios
e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade,
enquanto sociedade pautada na igualdade e na fraternidade.
O poder estando distribuído entre as três distintas funções já elencadas, e
exercido pelos órgãos estatais competentes e dotados de autonomia e
independência, é tido pelos partidários do liberalismo político como garantia de
equilíbrio político que evita ou, pelo menos, minimiza os riscos de abuso de poder.
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O Estado que estabelece a separação dos poderes evita o despotismo e assume
feições liberais (LENZA, 2015, p. 595)
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Desse modo, pelo equilíbrio buscado ao se adotar o sistema de freios e
contrapesos, são concedidas a cada divisão do poder, funções atípicas à sua de
origem, tendo o legislativo, muitas vezes, funções executivas e jurisdicionais; e o
executivo, funções legislativas (editar decretos e atos provisórios) e jurisdicionais
(julgar e apreciar defesas e recursos administrativos); e o judiciário, com natureza
atípica legislativa (redigir o regimento interno de seus tribunais) e executiva
(administrar sua estrutura interna, conceder férias aos seus serventuário).

2.2 Funções típicas e atípicas dos Poderes
A divisão de poderes, portanto, é feita através da atribuição de cada uma das
funções governamentais (legislativa, executiva, jurisdicional) a órgãos específicos,
que levam as denominações das respectivas funções; assim, temos o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. É a sistematização jurídica das
manifestações do Poder do Estado.
Para se estruturar a divisão de poderes, utilizam-se como fundamentação dois
elementos: especialização funcional e independência orgânica; esta requer a
independência manifestada pela inexistência de qualquer meio de subordinação, e
aquela, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função.
Dentro dessa visão da separação das atividades estatais, já que não existe a
separação absoluta entre os poderes, temos que eles legislam, administram e julgam,
sendo, porém, que cada um deles, detém o que se chama função típica e atípica. A
função típica é a função preponderante, predominante, ou substancial, referente1à
essência mesma de um determinado poder, tornando-a distinguível e ímpar dentre
os outros poderes. Desse modo, a função típica ou substancial do Poder Legislativo
é a função legislativa, incluindo, ainda, a função de controle externo da administração
pública, enquanto que a do Poder Executivo é a função executiva ou administrativa
e a do Poder Judiciário é a função jurisdicional.
Em síntese, aquela exercida com preponderância é a típica e, a função exercida
secundariamente, é a atípica. A função típica de um órgão é atípica dos outros, sendo
que o aspecto da tipicidade se dá com a preponderância.
Na concepção de Maurílio Maldonado:
Como1fruto do desenvolvimento do princípio da separação
dos
poderes,
e,
mesmo
da
concepção1dos
regimes2representativos,
2o
parlamento2passou
a
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se2caracterizar pelo exercício da dupla missão, legislar e
fiscalizar, de modo que hodiernamente, não se nos afigura
correto tratar o dever de fiscalizar do Poder Legislativo
como2exercício2de função2atípica. O poder-dever de controle
de fiscalização conferido2ao2Legislativo foi amplamente
consagrado na2Constituição2de 1988.
Segundo Paulo Vicente e Marcelo Alexandrino (2014, p. 111), na separação de
poderes flexíveis adotada pela Carta Magna de 1988, todos os poderes
desempenhem funções atípicas, isto é, assemelhados às funções típicas de outros
poderes. Assim, tanto o judiciário quanto o legislativo o desempenham, além de suas
funções públicas próprias (Judiciária e Legislativa), funções atípicas administrativas
quando, por exemplo, exercem a gestão de seus bens, pessoal e serviços.
Por exemplo, o Poder Legislativo tem a função principal de elaborar o
regramento jurídico do Estado — é sua função típica — mas, também, administra
seus órgãos, momento em que exerce uma atividade típica do Executivo, podendo,
ainda julgar seus membros, como é o caso do sistema brasileiro, assim como a edição
de medidas provisórias pelo Presidente da República é uma função atípica do Poder
Executivo.
Esta descentralização do poder com a consequente formação de um sistema
de freios e contrapesos busca assegurar três valores essenciais ao Estado: a) liberdade
individual, b) democracia e c) eficiência estatal, de modo que tais freios podem ser
vistos, por exemplo, no Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo, quando o
Presidente da República possui a prerrogativa constitucional de adotar Medidas
Provisórias com força de Lei, sempre que o caso for de relevância e urgência,
devendo, imediatamente, submetê-las ao Congresso Nacional.
Do contrário, agora sobre o Poder Legislativo em relação ao Executivo, é de
competência do Poder Legislativo (e não do Judiciário) julgar crimes cometidos pelo
Presidente e Vice-Presidente da República, inclusive instaurar e dar andamento ao
processo de Impeachment. O Poder Judiciário em relação ao Legislativo, por sua vez,
consiste em submeter deputados e senadores ao julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal.
Destarte, quanto às funções do Poder Legislativo, podemos descrever coo
função substancial, a atribuição de legislar e efetuar a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial da Administração Pública; enquanto que a função atípica
de natureza executiva dispõe acerca de estrutura interna, provimento de cargos,
concessão de férias e licenças aos servidores, e, finalmente, emergindo como função
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atípica de natureza jurisdicional, a prerrogativa do Senado de julgar o Presidente da
República, nos crimes de responsabilidade.
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No que concerne ao Poder Executivo, a distribuição de funções obedece à
seguinte ordem: função típica, mediante à prática de atos de chefia de Estado, chefia
de Governo e atos de Administração; ao passo que a função atípica de natureza
legislativa é caracterizada pelo direito de sanção e de veto que o Presidente da
República dispõe, além da possibilidade de promulgar medidas provisórias com força
de lei; restando, por fim, a função atípica de natureza jurisdicional, na qual o poder
Executivo exerce atividade jurídica, ao apreciar defesas e recursos administrativos.
Por fim, no que diz respeito ao Poder Judiciário, dentre suas funções típicas e
atípicas, temos como a função predominante a jurisdicional, executando o
ordenamento jurídico no concreto e solvendo os litígios que lhes são confiados,
decorrentes da aplicação da lei; enquanto que, por função atípica de natureza
legislativa, advém a elaboração regimento interno de seus Tribunais, tendo, ainda,
por atividade atípica de natureza executiva, a administração organizacional, nos
termos legislativos vigentes, incluindo-se a sua secretaria e serviços auxiliares,
mormente no que compete à concessão de licenças e férias aos magistrados e
serventuários da justiça.

2.3 Competências originárias do Poder Executivo
Conforme visto, anteriormente, ao longo do desenvolver deste estudo,
o Poder Executivo faz parte da composição interna de um sistema de três poderes
adotados, concomitantemente, pela constituição brasileira. Este poder possui a
atribuição de administrar e também governar a nação, cuidado dos assuntos voltados
ao interesse público, através do cumprimento das leis e demais dispositivos legais,
sendo essa, a sua função típica.
Assim, o Poder Executivo exerce a chamada função executiva, que alguns
autores subdividem em função administrativa e função política, ambas estudadas nos
próximos tópicos. Por outro lado, de modo atípico ou acessório, é possível que um
Poder exerça uma função atribuída a outro, como, por exemplo, o julgamento do
chefe do Executivo pelo Legislativo nos crimes de responsabilidade (art. 52, I da
CF/88); quando o poder Executivo exerce o poder regulamentar (art. 84, CF/88) etc.
Da mesma forma, a função administrativa pode ser exercida atipicamente
pelos Poderes Legislativo e Judiciário como, por exemplo, quando realizam licitação,
promovem concursos públicos, concedem licenças a seus servidores etc. Ainda,
pode-se falar da função política, que pode ser exercida de forma atípica pelo
legislativo (cassação de um parlamentar) e pelo judiciário (algumas decisões
internas).
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A função administrativa consiste no dever de o Estado, ou de quem aja em
seu nome, dar cumprimento fiel, no caso concreto, aos comandos normativos, de
maneira geral ou individual, para a realização dos fins públicos, sob regime
prevalente de direito público, por meio de atos e comportamentos controláveis
internamente, bem como externamente pelo Legislativo (com o auxílio do Tribunal
de Contas), atos estes revisáveis pelo Judiciário (PAVIONE, 2019, p. 21).
Portanto, a função administrativa refere-se à atuação ordinária do
administrador público na execução concreta das diretrizes superiores do Estado e
das normas jurídicas que lhes dão suporte, visando sempre ao interesse comum. Em
razão da necessidade de observância da legalidade, a conduta do Administrador será
constantemente fiscalizada e revista, se em desconformidade com os comandos que
deram suporte ao seu agir.
Além disso, αo Poder executivo, também, se relacionada com a ideia de função
política, também chamada de função de governo, mediante a administração superior
dos interesses do Estado, no planoαinterno e externo, com elevado grau de
discricionariedade e independência dasαdecisões, conforme parâmetros fixados na
Constituição. Por esta razão, o controle de decisões políticas por parte do Poder
Judiciário é excepcional e bastante restrito (PAVIONE, 2019, p. 21).
Desse modo, estão inseridas na ideia de governo tanto as decisões que se
relacionam à definição e alinhamento das diretrizes superiores de gestão dos
interesses do Estado, como a definição das políticas públicas que serão
implementadas, quanto os chamados atos de governo, que são situações de grande
conteúdo político, como a declaração de guerra, decretação de estado de sítio,
celebração de tratados internacionais, dentre outros.

2.4 Funções atípicas do Poder Executivo
No presidencialismo brasileiro, uma herança da criação estadunidense confere
ao Presidente da República ampla liberdade para a escolha de Ministros de Estados,
além de poder destitui-los do cargo de maneira ad nutum. Além disso, tem-se que a
escolha dos magistrados que compõem a mais alta corte do judiciário, é uma
indicação política.
A previsão constitucional da possibilidade do VETO do Poder Executivo à
elaboração legislativa é exemplo mais difundido de forma de controle da atividade
típica do Poder Legislativo por parte Executivo. No ordenamento pátrio, temos que:
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará
o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo,
o sancionará.
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§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze
dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará,
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado
Federal os motivos do veto. (...) (BRASIL, 1988, p. 15)
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Verifica-se, assim que, de acordo com a exigência do § 1º, do art. 66, da CF de
1988 – de que o Presidente da República, ao efetuar o veto em determinado projeto
de lei, comunique ao Presidente do Senado Federal, no prazo de 48 horas, os motivos
que o levaram a desse modo proceder –, verifica-se o caráter expresso do veto
brasileiro (a necessidade de manifestação positiva do Executivo) (VASCONCELOS,
2016, p. 07).
Ou seja, inexiste no Direito nacional o chamado veto de bolso, tendo em vista
a necessidade de se atestar a contrariedade ao interesse público – ou da
inoportunidade –, dimensão vinculada a um juízo de valor subjetivo por parte do
Executivo, dos prós e dos contras em relação aos efeitos que a proposta de lei a ser
aprovada pode surtir quando vigente, não havendo parâmetros normativos para
nortear sua deliberação.
Outro exemplo de função atípica do Poder Executivo, em âmbito legislativo,
está previsto no art., 84, da Carta política de 1988, conforme transcrição a seguir:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; (...)
XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do
Tribunal de Contas da União;” (BRASIL, 1988, p. 18)
Verifica-se, assim, que tal premissa, garantida no art. 84, inciso XIV da
Constituição Federal, acaba por criar, um vínculo entre o Presidente e o Ministro
indicado, podendo, por conseguinte, interferir na autonomia ou imparcialidade,
requisito fundamental democrático inerente a todo magistrado na hora de julgar ou
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decidir eventualmente em alguma Ação na Corte que possa impactar alguma
pretensão política ou administrativa do Presidente da República.
Ademais, compete ao Poder Executivo a administração do interesse público e
o governo do povo. Contudo, o Presidente da República tem autoridade para
promulgar uma nova legislação. Um exemplo é a Medida Provisória; uma espécie
normativa que possui força de lei, utilizada em urgências e com prazo determinado
- como indica o artigo 62 da Constituição – de eficácia imediata. Seu procedimento
sequer necessita da aprovação em Congresso Nacional - no entanto não deve ser
rejeitado pela maioria, como geralmente não o é (CALDEIRA, 2017, p. 48-50).
As medidas provisórias, têm vigência temporária de 60 dias, prorrogável uma
vez por igual período, findos os quais perde sua eficácia se não apreciada pelas duas
Casas do Congresso Nacional. Em caso de alteração do texto da medida provisória
na fase de apreciação pelo Legislativo, elaborar-se-á um “projeto de lei de
conversão”, que, se aprovado, vai à sanção do Presidente da República, conforme
estatui o art. 5.º, § 4.º, I, da Resolução do Congresso Nacional n.º 01, de 2002. Nessa
hipótese, obviamente, o Chefe do Executivo poderá vetá-lo total ou parcialmente,
como ocorre em qualquer projeto de lei ordinária.
3 A função legislativa do Poder Executivo e sua interferência abusiva nos
trâmites legislativos
O Estado, como estrutura social, prescinde de vontade real e própria,
manifestando-se, portanto, por meio de seus órgãos que, por sua vez, são supremos
(constitucionais) ou dependentes (administrativos). Aqueles são os a quem incumbe
o exercício do poder político, cujo conjunto se denomina governo ou órgãos
governamentais. Os outros estão em plano hierárquico inferior, cujo conjunto forma
a Administração Pública, considerados de natureza administrativa. Enquanto os
primeiros constituem objeto do Direito Constitucional, os segundos são regidos
pelas normas do Direito Administrativo.
O governo é, destarte, a conjunção de órgãos através dos quais a vontade
estatal é estabelecida, anunciada e efetivada, ou, ainda, a reunião de instituições
supremas às quais é atribuído o exercício das funções do Poder político, que se
manifesta por intermédio do exercício de suas competências, mediante a atuação de
seus respectivos órgãos. exercidas e cumpridas pelos órgãos de governo. Nesse
contexto, importa mencionar que, por conseguinte, o poder político, uno, indivisível
e indelegável, se desdobra, se compondo de várias funções, possibilitando a real
diferenciação das funções, que, fundamentalmente, são três: a legislativa, a executiva
e a jurisdicional.
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Assim, a função legislativa consiste na edição de regras gerais, abstratas,
pessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis. A função executiva lida
com os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis; não estando
restrita à simples execução das leis, como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e
nela entram todos os atos e atos jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal.
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Por isso, é válido afirmar que a função executiva se distingue em função de
governo com atribuições políticas, legislativa e decisórias, em função de administrar
com suas três missões básicas: intervenção, fomento e serviço público. Por fim, a
função jurisdicional tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de
dirimir conflitos de interesse.
No Brasil, muito influenciado pelo modelo Italiano, foi consagrado na
Constituição de 1988 o instituto das Medidas Provisórias. O tema em discussão tratou
do assunto cada vez mais presente em discussões políticas e em questionamentos
de como otimizar o moroso Processo Legislativo brasileiro, para que possa ser
descaracterizada a utilização frequente da Medida Provisória por parte do Poder
Executivo, em respeito à Tripartição de Funções do Poder.
As imputações, pois, do Poder Executivo Brasileiro, encontram previsão legal
no artigo 84 da Constituição Federal, juntamente com prerrogativa de promulgação
de medidas provisórias com força de lei, conforme disposto expressamente no caput
do art. 62, proporcionando-lhe uma considerável influência em comparação com os
demais poderes da república, influência, esta, indesejada, favorecendo uma
usurpação de funções indevidas. Com efeito, o único titular da faculdade de
sancionar e editar medidas provisórias é o Presidente da República, cargo máximo
do Poder Executivo (SOUZA, 2020, p. 02)
Uma vez que as medidas provisórias sancionadas pelo Poder Executivo terão
força de lei de caráter imediato, sendo necessário, portanto, que estejam
condicionadas à observância de requisitos constitucionais de significativo valor e
urgência, como, por exemplo, na indicação dos ministros do Supremo, procedimento
dotado de extraordinária subjetividade.
Diante do pressente exposto, tendo em vista seu caráter emergencial e
indispensável, o esperado seria que a frequência de publicações de medidas
provisórias fosse esporádica. No entanto, o que ocorre, na atualidade, é o extremo
oposto, com o emprego indiscriminada desse recurso legislativo por parte do Poder
Executivo, em plena inobservância aos parâmetros constitucionais, de natureza
excepcional, mesmo face à prescindibilidade de demonstração do caráter urgência e
indispensabilidade da decretação de uma Medida Provisória, por parte do Presidente
da República.
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Nesse sentido, na atuação dos Poderes Executivo e Legislativo, após a
promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de setembro de 2001 a fevereiro de
2007, não se observa rigor para adoção e apreciação das medidas provisórias. O
Poder Executivo considerou urgente e relevante as mais diversas situações, editando
355 medidas provisórias.
De setembro de 2001 a dezembro de 2002, foram editadas 102 medidas
provisórias. No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de janeiro
de 2003 a dezembro de 2006, foram 240. Nesse mesmo período, durante a 52ª
Legislatura, 63% das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados foram
trancadas por medidas provisórias, conforme se observa nos gráficos abaixo,
produzidos por Francisco Cardozo, com base no sistema de informação legislativa da
Câmara dos Deputados.
É inteligível, deste modo, uma usurpação de funções do Poder Executivo em
relação ao Poder Legislativo, de modo que tal prerrogativa concedida ao Poder
Executivo coloca em risco o princípio da Separação dos Poderes, corrompendo,
fatalmente, o Estado de Democrático de Direito assegurado pela nossa Lei Maior.

3.1 A questão da usurpação de competências pelo Poder Executivo na esfera
legislativa
No ordenamento jurídico brasileiro, essa possível extrapolação de
competência atípica do Poder Executivo, tem sido vista como uma questão de
altíssima gravidade, que coloca em risco a manutenção e a sustentabilidade da
democracia. A apropriação institucional pela Presidência da República, de faculdades
que são da esfera legislativa, ao transformar as medidasαprovisóriasαem um
meioαdeαlegislação empregado a esmo, afronta diretamente à Constituição, cuja
qual, ao versar sobre essa modalidade atípica de legislar, definiu, expressamente, seu
caráter extraordinário.
Talαpoder institucional incute em considerável deturpação, deslocando o
âmago da estruturação de leis paraαo executivo, mesmo quando se trata de uma
função clássica, típica, natural do Legislativo, tornando, assim, o Presidente
daαRepública, noαgrande legislador do país,
Nesta senda, essa espécie de vício arbitrário faz com que a República
Federativa do Brasil viva sob o crivo da instabilidade, visto que, as medidas
provisórias, tal como sua denominação sugere, tem caráter transitório, introduzindo,
pois, um elemento normativo volátil. Essaαdeformidadeαinstitucional impacta
duramente no princípio da tripartição dos poderes, enquanto princípio basilar de um
estado democrático de direito, instituído como uma das cláusulas pétreas, no art. 60,
da nossa Constituição.
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Quando o Presidente da República envia projeto de lei solicitando urgência
ou edita medida provisória, acaba por determinar quando e quais matérias serão
avaliadas pelo Poder Legislativo, inferindo a intensa intervenção do Poder Executivo
não apenas no processo legislativo, mas também na atividade e vontade legislativa
e, principalmente, em sua pauta.
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Nesse sentido, inicialmente, idealizadas como normas excepcionais que
afastam, temporariamente, o protagonismo do Congresso Nacional na função
legislativa do Estado, as medidas provisórias passaram a ocupar posição
preponderante na produção normativa brasileira já desde o início da vigência da
Constituição Cidadã.
Os dados disponíveis na doutrina e na Administração Pública apontam para
uma efetiva predominância do Poder Executivo na produção legislativa brasileira, seja
pela edição de medidas provisórias, seja pela iniciativa de outras normas jurídicas
primárias. Ressalva-se um potencial equilíbrio desses Poderes na função legislativa,
ante o exercício legítimo de competências outorgadas pela própria Constituição. A
carência de estudos substanciais sobre o tema, entretanto, não permitem elaborar
uma análise mais aprofundada sobre a matéria.
Considerações finais

A Carta Política de 1988, promulgada pelo Congresso Nacional, investido em
assembleia constituinte, anunciou o Estado Democrático de Direito e ampliou as
competências do Poder Executivo, inclusive no processo legislativo. Buscando
contornar abusos, a Emenda Constitucional nº 32/2001, apesar do aperfeiçoamento
trazido à matéria, trouxe também a possibilidade do Presidente da República, por
meio do uso excessivoαe desproporcional de elevado número projetos de leis com
solicitações de urgência constitucional e medidas provisórias, definir a matéria e a
prioridade de assuntos a ser tratado no parlamento, fato este que coloca em xeque
a autonomia do Poder Legislativo.
Sendo assim, a promulgação da Emenda Constitucional Nº 32, de 2001, apesar
de representar significativa redução dos campos de atuação poderes do Executivo,
não teve a capacidade de devolver ao1Congresso1Nacional o protagonismo na
função legiferante, uma vez que1o mecanismo de1bloqueio de pauta permitiu ao
Presidente continuar a atribuir suas prioridades1ao processo legislativo da União,
influenciando intensamente a agenda legislativa nacional.
Observa-se, assim, queαo Poder Executivo, conforme os fatos expostos ao
longo deste estudo, acaba sendo o grande e central poder da República, visto que
lhe é outorgada uma série de prerrogativas, incluindo-se a1possibilidade1de
indicação de toda a composição da1Suprema Corte Brasileira, bem como,
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ordinariamente, (como vem acontecendo) editar medidas provisórias com
força2de2lei.
A ingerência doαPoder Executivo no Judiciário ocorre a partir do momento
em que a indicação de toda a composição do Supremo Tribunal Federal, enquanto
Corte Suprema do Poder Judiciário pátrio, é empreendida por aquele que seria por
ela julgado nos crimes de responsabilidade, no caso, o próprio Presidente da
República. É, justamente, essa cúpula que irá julgar a constitucionalidade ou não, das
medidas provisórias expedidas pelo Presidente da República, quando esta
constitucionalidade for examinada, de modo que, resumidamente falando, o
responsável pela edição das Medidas Provisórias também irá indicar quem julgará a
constitucionalidade e, consequentemente, a validade das mesmas.
Constata-se, nos dias hodiernos, que o poder legiferante exercido pelo
Presidente, tem se constituído em regra, em vez de ser uma exceção eventual,
devidamente motivada. que deveria ser excepcional e eventual, fazendo com que
este poder, por razões de identidade ideológica e política, acabe sendo favorecido
pelo Guardião Constitucional do Estado, tendo em vista sua indicação, suscetível à
parcialidade e, por conseguinte, à motivações alheias à supremacia do interesse
público.
Por outro lado, existe uma corrente doutrina que considera ser improcedente
tal afirmação, visto que, aos ministros do Supremo Tribunal Federal é conferida as
mesmas garantias concedidas aos juízes de direito, de modo geral, visando
àαobtenção daαsua imparcialidade, comoαa inamovibilidade, irredutibilidade, dentre
outros. Porém, mesmo existindo essas garantias, essas não são incontornáveis, visto
que a mente humana não é incorruptível. A alternativa mais segura seria a instituição
de outra forma de composição do SupremoαTribunalαFederal.
Tais prerrogativas concedidas ao Poder Executivo, portanto, desvirtuam a
separação dos poderesαeαa sua função precípua. Deαacordoαcom as leis da política
de Montesquieu, todo homem que tem o poder éαlevado aαdele abusar, e, para que
isso nãoαocorra, é necessário que o poder freie o poder; sendo tais leis intrínsecas e
indispensáveis ao bom funcionamento deαumaαmáquina estatal saudável. No
entanto, não são estas leis, aqui, observadas, no momento em que a disposição dos
Poderes no Brasil não possibilita oαatendimento à primeira e segunda lei da política
de Montesquieu, ocorrendo, claramente, aαpreponderância de um poder sobre os
outros; e este poder é o Executivo.
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(orientadora)214
RESUMO: A pesquisa traz uma análise quanto à importância das tutelas provisórias
como instrumento célere de acesso a justiça brasileira. Trazendo como objetivo
primordial o rompimento do paradigma de que a justiça está distante de seus
tutelados, voltando-a para o cotidiano e demonstrando como elas podem influenciar
a vida de muitos brasileiros, na efetividade e no acesso de seus direitos. As tutelas
provisórias são na verdade um sistema, que apesar de aparentar muita simplicidade,
nos trazem uma riqueza jurídica que merece destaque, elas são um passo dado para
alcançarmos o ideal de justiça que vive na teoria. Através da análise de situações
verídicas, percebemos o quanto uma tutela pode, a depender da situação, salvar
vidas e ajudar a conquistar sonhos, priorizando sempre a dignidade da pessoa
humana. Considerando a sensibilidade de quem opera o direito surge a preocupação
em não banalizar o mecanismo, estando atentos todos os envolvidos numa relação
jurídica para que elas sejam utilizadas quando houver uma real necessidade. Essa
ferramenta jurídica, que está ligada à celeridade processual, demonstra que o
judiciário adentra a vida das pessoas trazendo impactos positivos, renovando as
expectativas de quem almeja alcançar uma justiça pautada cada vez mais na
responsabilidade social.
Palavras-chave: Tutela. Celeridade. Justiça. Cotidiano. Dignidade.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO – 2. TUTELAS PROVISÓRIAS; 3. A GARANTIA
CONSTITUCIONAL DE ACESSO A UMA JUSTIÇA CÉLERE E TUTELAS PROVISÓRIAS; 4.
O REFLEXO DO USO DAS TUTELAS PROVISÓRIAS NO COTIDIANO DOS BRASILEIROS;
5. NÃO BANALIZAÇÃO DAS TUTELAS PROVISÓRIAS; 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS; 7.
REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
O Direito Processual Civil passou por inúmeras e significativas revoluções ao
longo dos anos e recentemente no ano de 2015 tais mudanças acentuaram-se com
214 Professora orientadora do curso de Direito da Universidade de Gurupi- UnirG ).
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a entrada no novo CPC em vigor, objetivando um processo mais célere e eficaz,
refletindo a nossa sociedade.
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Na era digital, com a necessidade de resposta ágil e eficaz para o nosso
cotidiano, a nova lei processual veio como uma tentativa de atender a essas
expectativas sociais, implicando diretamente no instituto das Tutelas Provisórias, que
é ponto primordial desde trabalho.
As Tutelas Provisórias estão presentes em nossa lei processual há certo tempo,
contudo, o novo CPC trouxe algumas inovações que serão mencionadas no decorrer
desde trabalho e já de antemão ressalta-se que essas mudanças refletem
diretamente no nosso cotidiano, nos fazendo olhar a justiça de forma diferenciada.
Aqui existe uma junção do instituto jurídico das Tutelas Provisórias com a
garantia constitucional de um acesso célere a justiça, adentrando ainda a esfera de
alguns princípios, como o da razoável duração do processo e o princípio da
celeridade processual, sendo esse conjunto trabalhado em prol da necessidade que
os brasileiros têm em receber uma resposta do judiciário, que em alguns casos pode
até mesmo lhe poupar a vida.
Fazendo uma reflexão sobre o judiciário brasileiro, infelizmente nos deparamos
com a morosidade da justiça, ocasionada por diversos fatores, no decorrer da
pesquisa veremos como as tutelas provisórias tem um papel importante no meio
jurídico e em nossas vidas, em uma de suas obras Barbosa Nogueira fez a seguinte
afirmação:
Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e
manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador
contraria o direito escrito das partes, e, assim, as lesa no
patrimônio, honra e liberdade (BARBOSA 1997, p.40).
Com esta afirmação vemos a necessidade que a justiça tem em ser eficaz, não
podendo atrasar-se e por isso as tutelas provisórias podem ser um passo dado para
alcançarmos um ideal de justiça satisfatório, como veremos ao decorrer desse
trabalho.
O presente foi desenvolvido por meio da metodologia de pesquisa
bibliográfica, utilizando-se como objeto de estudo doutrinas, artigos científicos e
notícias amplamente divulgadas em sites jornalísticos, que tratam de informações
referentes às tutelas provisórias.
Expendidas essas considerações iniciais, passa-se ao estudo do tema.
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2. TUTELAS PROVISÓRIAS
Inicialmente é de suma importância apresentar uma breve conceituação das
tutelas provisórias, afinal para entender esse instituto torna-se necessário fazer
algumas considerações inicias e ponderamentos contundentes a respeito do tema.
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As tutelas provisórias nada mais são que mecanismos pensados pelos
legisladores com a intenção de ajudar a mitigar a morosidade da justiça que assola
o país numa escala geral. Ao longo de toda a evolução que as tutelas vieram
enfrentando nota-se que essa tentativa fora acertada, afinal hoje se olharmos pelo
viés desta pesquisa enxergamos este instituto jurídico como um grande passo na
legislação para que os brasileiros possam ser atendidos pelo judiciário em tempo
hábil e satisfatório. Vejamos o que diz a doutrina a respeito delas.
Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro
lugar, às tradicionais medidas de urgência – cautelares
(conservativas) e antecipatórias (satisfativas) –, todas voltadas
para combater o perigo de dano que possa advir do tempo
necessário para cumprimento de todas as etapas do devido
processo legal. (THEODORO JR. 2016, p. 353).
Ao fazer menção do texto do renomado processualista, encontramos o que
chamamos de essência das tutelas provisórias, pois elas agem como um meio de
assegurar efetivação de direitos e até mesmo de resguardá-los, quando nos
deparamos com situações em que estes correm sérios riscos diante da morosidade
de um provimento jurisdicional. O intuito da nova sistemática processual é aplacar
as sérias consequências advindas dessa realidade que infelizmente faz parte do nosso
judiciário.
O Novo Código de Processo Civil procurou trabalhar esses mecanismos de
forma sistêmica, o que ajuda aqueles que operam o direito nas soluções de suas lides.
Com a nova lei processual a nomenclatura Tutelas Provisórias é considerada
gênero, onde as demais se ramificam em espécies. Vejamos o disposto na Legislação
Processual:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental. (BRASIL, Código de Processo Civl, 2015).
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Trabalhando com o conceito que a nossa legislação traz deve-se fazer alguns
ponderamentos a respeito das tutelas provisórias, as quais poderão ser de urgência
ou evidencia como está positivado no CPC, abrindo opções para que o operador do
direito possa escolher qual delas se encaixa na situação que precisa de uma resposta.
Ainda, sobre as disposições trazidas é necessário citar que elas têm natureza
antecipada ou cautelar, contribuindo para que aquele que pleiteia algo na justiça
obtenha êxito, afinal cada caso tem suas peculiaridades, sendo que alguns
necessitam de uma resposta antecipadamente e outros resguardar algo ou algum
direito, necessitando da tutela provisória cautelar.
Diante destas observações mister se faz ressaltar que as tutelas provisórias
apesar de serem mecanismos simples, estão envoltas de todo um sistema pensado
justamente para atender aqueles que precisam do judiciário, remetendo-nos ao
verdadeiro significado deste, que é o de servir a todos, sem qualquer distinção.
Ao fazer uma espécie de unificação sistêmica o legislador conservou a essência
de cada uma delas, contudo dentro das tutelas de urgência, tanto a cautelar, como a
antecipada trazem um requisito comum, o fumus boni iuris e o periculum em mora,
justamente para que se tenha o que chamamos de concretude ou efetividade nas
decisões deste cunho.

Outro apontamento que deve ser feito dentro da esfera das tutelas de urgência
está na natureza cautelar de uma e satisfativa da outra. Na primeira tem-se que esta
traz uma forma de preservar direitos, podendo ser antecedente ou incidental; já a
segunda também chamada de antecipada, objetiva assegurar a efetividade de um
direito material, como está disposto no novo CPC:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo. (BRASIL, Código de Processo Civil, 2015).

Superadas as primeiras conceituações sobre as tutelas urge destacar outro
ponto primordial que as envolve, a efetivação destas.
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar
adequadas para efetivação da tutela provisória.
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Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as
normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no
que couber.
Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar
a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo
claro e preciso. (BRASIL, Código de Processo Civil, 2015).
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Já explorando o que diz a norma, o juiz ao determinar as medidas que entender
adequadas, pode considerar ou desconsiderar a necessidade destas, tendo ainda a
faculdade, de até mesmo adotar medidas diversas das previstas na lei, desde que não
fira parâmetros legais. É muito importante ressaltar que quando falamos em
efetivação das tutelas estamos tratando da execução destas. Quanto a essa
efetivação:
A rigor, mesmo em relação à tutela condenatória, não se pode
admitir que a atuação prática da tutela provisória seja efetivada
nos moldes do cumprimento provisório da sentença, sob pena
de comprometer sua utilidade prática. Se necessário, serão
adotadas medidas diversas das previstas naquelas normas. (...)
Caberá ao juiz, dependendo do conteúdo da tutela provisória,
determinar quais as providências mais adequadas à sua
efetivação. (BEDAQUE. 2016, pag. 497).
Adentrando o que está disposto no artigo 298 do CPC, todas as decisões
inerentes às tutelas devem ser fundamentas, dotadas de motivação clara e precisa.
Observa-se aqui um dever e não uma faculdade que o Juiz tem para que o faça,
obedecendo nesse caso o princípio da motivação das decisões judiciais e das tutelas
provisórias. Ademais, essa motivação é uma garantia constitucional do estado
democrático de direito, enfatizando que o CPC de 2015 trabalha de forma notória a
constitucionalidade, o que afeta de forma positiva a efetivação dessas tutelas.
Como citado outrora o instituto jurídico das tutelas provisórias é fruto de uma
longa evolução e esta trouxe impactos positivos nesse instrumento processual,
fazendo adaptações, ora grandes, ora pequenas, até chegarmos à forma sistêmica e
diferenciada que o legislador moderno tanto buscava.
Ela é uma espécie de tutela diferenciada, em que a cognição do
juiz não é exauriente, mas sumária, fundada ou em
verossimilhança ou em evidência, razão pela qual terá natureza
provisória, podendo ser, a qualquer tempo, revogada ou
modificada. (GONÇALVES. 2017, p. 328).
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Esta é outra peculiaridade das tutelas, ou seja, podem ser modificadas ou
revogadas a qualquer tempo, a depender da situação quando em muitas vezes o
perigo já cessou, ou não tenha mais a necessidade de se prestar uma assistência,
trazendo uma soma de situações e pressupostos que se enquadram nesse quesito.
As tutelas provisórias, conforme o título desta pesquisa são instrumentos que
o legislador utiliza para afastar de algum modo o perigo da morosidade da justiça
no cotidiano dos brasileiros, deixando claro, porém, que elas não são a solução para
toda dificuldade que nós enfrentamos, quando nos referimos à justiça, no sentido de
acesso e rapidez processual, mas podem ser vistas como um grande primeiro passo
e como diretriz para alcançarmos um patamar de justiça ideal.
Para concretizarmos as pontuações feitas a respeito das tutelas provisórias,
tem-se que estas, aliadas a constituição, nos traz um olhar esperançoso de que
outros instrumentos, abarcados de celeridade e eficiência, irão surgir em um futuro
próximo, visando o bem comum dos milhões de cidadãos que necessitam da justiça
cotidianamente.
3. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A UMA JUSTIÇA CÉLERE E
TUTELAS PROVISÓRIAS
Primeiramente, é importante antes de trazermos a relação de Justiça Célere
constitucionalmente garantida com as tutelas provisórias, salientarmos de forma
breve o que é a garantia constitucional.
A palavra garantia remete a ideia de algo seguro, demonstrando com clareza
que alguém a possui. A Constituição brasileira de 1988, ao fazer menção aos direitos
e garantias constitucionais, deixa claro que todos detêm tais garantias, sem fazer
distinção de qualquer natureza, sendo essa uma das maiores premissas da norma
constitucional vigente, qual seja, a igualdade, encontrando previsão no caput do
art.5º da CF, conforme disposto:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. (BRASIL.
Constituição Federal, 1988).
Ao longo do referido artigo encontramos elencados um rol de direitos e
garantias estabelecidos na constituição, sendo os mesmos baseados na dignidade
da pessoa humana, e dentro destes estão o acesso à justiça.
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De forma implícita entende-se que esse acesso precisa ser célere, pois de nada
tem efeito se a justiça chega de forma tardia, podendo inclusive ceifar uma vida por
conta da espera.
O artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal ao prever a razoável duração
do processo e de meios que garantam a celeridade de sua tramitação, remete-nos
aos princípios que foram trabalhados de forma ferrenha pelo legislador processual
moderno.
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Pouco a pouco a essência da Constituição de 1988 vem sendo irradiada para as
novas legislações, trazendo uma norma pautada na dignidade da pessoa humana e
na igualdade. O Novo Código de Processo Civil é um reflexo disso, onde legislador
ao elaborá-lo procurou formas de tornar o processo mais célere, aproximando-se de
um ideal de justiça constitucional.
Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, o que outrora era um princípio
norteador, passa a ser um direito fundamental, no tocante a razoável duração do
processo. Após a publicação da emenda o texto constitucional do art. 5º, inciso
LXXVIII passou a dispor da seguinte forma:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. (BRASIL. Emenda
Constitucional, 2004).
Com essa emenda criou-se então espaço para que os legisladores modernos
buscassem inovações e mecanismos para atender as necessidades dos brasileiros,
obedecendo ao que está disposto no texto constitucional. As tutelas provisórias do
NCPC de 2015 são exemplos claros desta busca, “o que denota o fortalecimento das
tutelas sumárias na legislação processual, sendo fruto da vontade do Estado
Brasileiro em combater o tão famigerado problema da morosidade da justiça’’(
EDUARDO ARAÚJO DE SOUZA, 2016).
O acesso rápido a justiça e a duração razoável de um processo vão além de
uma necessidade ou de uma garantia, ou seja, é a somatória da mensagem trazida
no próprio texto constitucional acerca da dignidade da pessoa humana, afinal de
que adianta a justiça se ela não atende ao necessitado.
A justiça moderna tem como premissa proporcionar uma qualidade de vida
digna aos seus tutelados, seja desde a garantia a uma medicação, até o direito a
receber um benefício previdenciário que em não raros casos será a única fonte de
sobrevivência de quem o pleiteou.
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Ao fazermos a junção do instituto jurídico das tutelas provisórias com a
celeridade processual trazida pela Constituição, aliado a todos os aspectos
apresentados aqui, intenciona-se demonstrar que o mecanismo central do texto
pode ser tornar uma ferramenta forte para que o Estado cumpra com a efetividade
de direitos e garantias fundamentais.
Ressalta-se novamente que as tutelas provisórias não são a solução para todo
o problema da morosidade na justiça brasileira, mas elas têm uma sensibilidade
diferenciada ante a essa problemática, pois através de decisões proferidas por meio
delas tem-se uma grande efetividade e rapidez do que se buscou. Elas são na
verdade um espelho do que a Constituição de 1988 trouxe para a sociedade,
marcando o início de uma legislação cada vez mais pautada na humanidade e na
igualdade, afinal todos em algum momento da vida podem usar deste mecanismo,
estando cobertos pela égide da constitucionalidade.
4. O REFLEXO DO USO DAS TUTELAS PROVISÓRIAS NO COTIDIANO DOS
BRASILEIROS
A justiça ao longo dos anos tem passado por um processo de desmistificação,
haja vista que não tão distante tínhamos a ideia de que ela era algo um tanto
incomum na nossa realidade e de difícil acesso.

Atualmente ainda encontramos muitos obstáculos, mas a julgar por períodos
mais distantes a justiça está cada vez mais próxima e mais presente no cotidiano das
pessoas, tendo a Constituição de 1988, trazido meios que possibilitem essa
aproximação, mesmo que de forma gradativa.
Existe uma grande necessidade de romper com a ideia de que justiça está longe
e inalcançável, sendo que ela deve caminhar lado a lado com a responsabilidade
social e seu acesso não deve ser algo mistificado:
Assim, a expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de
difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades
básicas do sistema jurídico - o sistema pelo qual as pessoas
podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob
os auspícios do Estado. Deste modo, primeiro, o sistema deve
ser igualmente acessível a todos; segundo ele, deve produzir
resultados que sejam individual e socialmente justos.
(CAPELETTI. 1988, p.36).
Como falado outrora, o novo CPC tem reflexos do texto constitucional bem
visíveis, com uma linguagem moderna e mecanismos pensados para atender a todos
os envolvidos numa relação jurídica. A lei que entrou em vigor em 2015 é um marco
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nas normas vigentes e abriu espaço para mudanças que podem trazer impactos
muito positivos para os brasileiros no seu dia a dia.
Com destaque para o tema central deste artigo, as tutelas provisórias do novo
CPC/2015 são um desses instrumentos que merecem um olhar diferenciado entre os
demais, já que por elas inúmeras pessoas podem ter suas vidas transformadas por
uma decisão acertada e célere dos magistrados, sendo elas das mais diferentes
esferas e necessidades possíveis.
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Até hoje é impossível mensurar o valor de uma vida, sendo que a perca de
alguém pode trazer mudanças e danos irreparáveis na estrutura de uma família.
Imagine, por exemplo, a figura de um pai, o qual é o provedor de seu lar, contando
com um pequeno salário, mas deste provém todas as despesas de seus familiares
(filhos menores e esposa) e que por algum evento ocorrido em sua vida é obrigado
a esperar por uma cirurgia de urgência na fila de um hospital público, que se nega a
fazê-la. Caso este pai venha a falecer, toda a vida daqueles que o cercam está
comprometida e condenada a uma situação de penúria em todos os aspectos.
Outra situação muito comum que ocorre no cotidiano dos brasileiros é quando
estes não têm acesso a uma medicação, que pode custar-lhes a vida ou privá-los da
cura e tanto o Estado como o Município não possibilitam esse acesso.

Outro bom exemplo é como salvar a única moradia de uma família humilde, a
qual tem o lar como o único lugar para se abrigar.
São pessoas que precisam de aposentadoria; outros que pleiteiam uma vaga
na universidade e por alguma infelicidade do destino são barrados; outros que ao
nascerem precisam de um tratamento urgente e para fazê-lo é necessário o uso de
UTI área, enfim, são inúmeras as situações que podem ser apresentadas e demandam
atenção especial do judiciário. Tais situações envolvem vidas, relacionam-se com
sonhos e até mesmo com a condição que irá viver uma pessoa ante a solução ou não
do problema.
Diante de todos os exemplos mencionados, as tutelas provisórias podem ser
uma solução muito eficaz e célere aos operadores do direito, sendo que milhares de
advogados espalhados pelo Brasil em algum momento de suas vidas irão fazer uso
desse instrumento para obter um resultado rápido, diante da gravidade da situação
trazida a eles.
Não só na esfera privada, mas nas Defensorias Públicas e em núcleos de
práticas jurídicas de muitas universidades sempre chegarão causas que são de
extrema urgência e que se pleiteadas de maneira correta, fazendo uso das tutelas
provisórias do CPC, o resultado salvará uma vida, atenderá a necessidade de outro,
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contribuirá para a realização de um sonho e proporcionará uma vida digna a
inúmeras pessoas, fazendo com que o ideal de justiça social seja alcançado.
Exemplos como estes mostram que a justiça adentra intimamente a vida dos
brasileiros, havendo uma aproximação real desta com a sociedade e as tutelas trazem
um olhar diferenciado a essas questões, ‘’ Obviamente que a tutela antecipada não
será o remédio único dos problemas da morosidade da justiça, mas certamente
constitui norma humanitária importantíssima em busca da solução de problema que
requer rapidez’’ (MARIA LUCIA FREIRE ROBEDO, 2013).

As tutelas provisórias provam que em um futuro não tão distante a lei poderá
perfeitamente caminhar de forma eficaz, pontual e o acesso à justiça de forma mais
célere, continuará a impactar positivamente a vida dos cidadãos brasileiros.
Para exemplificarmos com casos reais o uso das tutelas provisórias no cotidiano
dos brasileiros, não necessitamos buscar exemplos de longe, o Tocantins conta com
inúmeros casos onde as tutelas foram crucias na vida das pessoas, como veremos
adiante.
Conforme o Site Surgiu Noticias Paraíso ‘’Atuação da DPE em Paraíso adentra
a madrugada e consegue decisão para vaga de UTI para recém-nascida’’.( MARCUS
MESQUITA, 2020).
Segundo o site acima mencionado, na madrugada do dia 19 de setembro de
2020 nascera uma criança, no Hospital Maternidade Dona Regina, que precisaria
utilizar uma UTI neonatal, o mais depressa e urgente possível, pois ela apresentou ao
nascer um quadro de desconforto respiratório e sem ajuda dos aparelhos não
sobreviveria. Ocorre que não havia mais vagas, segundo informou a direção do
hospital, fato que levou os pais procurarem a Defensoria Pública de Paraíso do
Tocantins/TO, a qual ingressou em juízo com uma tutela de urgência, sendo o pedido
acatado pela Justiça no mesmo dia, tendo o Estado providenciado a UTI para a
recém-nascida.
São em casos como estes que a justiça precisa mostrar seu real significado, pois
se não fosse à presteza da Defensoria Pública a criança jamais conseguiria uma UTI
neonatal a tempo e poderia vir a óbito, impactando a vida de seus pais em todas as
esferas possíveis. São por motivos assim que as Tutelas de Provisórias são
instrumentos que merecem um olhar diferenciado, já que podem salvar vidas a
depender da situação.
Em 2015 ocorreu um caso também em Tocantins que merece ser mencionado
nesta pesquisa, segundo o próprio SITE do TJ-TO.
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Conforme o site, ‘’ uma paciente com problemas cardíacos, de 78 anos, que há
cinco anos passou por uma cirurgia para ‘troca valvar com revascularização
miocárdica’ precisou de uma decisão judicial para ter garantido o acesso à medicação
imprescindível para concluir o tratamento. Em processo ajuizado e decidido na
quarta-feira (11/9) o juiz da 1ª Escrivania Cível de Aurora, Jean Fernandes Barbosa de
Castro, concedeu liminar garantido à paciente o direito de receber a medicação do
Governo Estadual dentro de cinco dias “. ( LAILTON COSTA, 2015).
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Graças a uma liminar acertada, a paciente teve acesso a essa medicação que
custava para a mesma um valor relevante, mostrando que o Direito sempre deve
amparar os seus.
São muitos os casos em que as tutelas exercem o papel principal quando se fala
de instrumento célere de acesso a justiça no Brasil. No Tocantins temos inúmeros
relatos de pessoas que necessitam de amparo do judiciário para ter seus direitos
efetivados com mais celeridade e presteza, principalmente quando se fala em saúde
pública.
Por fim, antes de se encerrar as exemplificações com casos reais cita-se o caso
que aconteceu ainda esse ano de 2020 no Hospital Geral de Palmas onde “O
Ministério Público do Tocantins (MPTO) requereu que o Estado seja intimado, para
comprovar o cumprimento de uma decisão liminar na qual foi dado o prazo de cinco
dias para a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a
realização de cirurgia para correção de estenose craniana em uma criança de um ano
e três meses, que está internada no Hospital Geral de Palmas (HGP). A liminar foi
requerida pelo promotor de Justiça Thiago Ribeiro em ação civil pública ajuizada no
dia 10 de fevereiro deste ano’” ( MPE-TO, 2020).
A matéria data de março do recorrente ano e consta que a ação foi ajuizada em
fevereiro, tendo a criança esperado 01(um) mês para que sua cirurgia fosse
providenciada por liminar da Justiça, mostrando aqui o quanto os meios jurídicos são
fundamentais quando se fala em salvar vidas.
O judiciário vive nos bastidores da vida de inúmeras pessoas espalhadas pelo
país, fugindo daquilo que imaginamos, são medicamentos, cirurgias, leitos, e tantos
outros direitos que na maioria das vezes são cobertos pela égide constitucional e as
tutelas servem como forma de acelerar o acesso, garantindo a efetividade destes.
As tutelas provisórias aliadas com celeridade processual garantem que o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, seja todos os dias
defendido, nas mais diferentes esferas do judiciário.
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Ao Estado cabe, o dever de garantir a justiça e direitos da
liberdade individual. E a dignidade é um valor espiritual e moral
intrínseco da pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida,
trazendo consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas,
edificando um mínimo invulnerável que todo status jurídico
deve assegurar. (MORAIS. 2005, p. 16).
Ao fazer menção das sábias palavras do então atual Ministro do STF, como
ficara claro, o Estado tem o dever de garantir a justiça e assegurar meios para que
isso aconteça, não deixando os seus tutelados vulneráveis. As tutelas provisórias são
um passo para que esse caminho seja trilhado, onde a justiça atenda os seus a tempo
e eficazmente, ficando evidenciado que esse instrumento pode parecer algo simples,
mas bate nas portas do judiciário, adentra os lares e fica presentes na vida de quem
delas algum dia necessitou, salvando pessoas, resguardando e garantindo direitos,
bem como ajudando a concretizar sonhos.
5. NÃO BANALIZAÇÃO DAS TUTELAS PROVISÓRIAS
Ao fazer análise de um instrumento jurídico como as tutelas provisórias, é
notório que estas trazem uma série de impactos na vida de quem delas necessita, e
precisamos levar em consideração as consequências jurídicas advindas da concessão
de qualquer uma de suas modalidades.
Ocorre que ao prolatar uma sentença deste cunho, o julgador deve estar atento
a delicadeza e a sensibilidade da problemática em questão, afinal são vidas, sonhos
e necessidades colocadas diante dos seus olhos, esperando para que o melhor
ocorra, denotando-se a grandiosa responsabilidade de quem julga, onde a não
banalização do instituto jurídico deve ser priorizada.
Esta não banalização das tutelas provisórias como ponto principal deste tópico
está atrelada principalmente a superlotação do judiciário. Ao trabalhar com a
hipótese de que todos os dias são decididos inúmeras causas e recebidas outras
novas, o judiciário lota-se de uma maneira que impressiona os olhos e se diante de
tantas questões ocorrerem incontáveis judicializações através das Tutelas provisórias,
estas perderão sua essência.
As tutelas provisórias colocadas como instrumento célere de acesso a justiça
são um salto considerável rumo a um ideal de justiça, afinal elas fazem com que as
decisões sejam rápidas e em grande parte dos casos vêm de encontro com aquilo
que fora pleiteado, contudo, as tutelas trazem certos requisitos que devem ser
cumpridos rigorosamente.
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O legislador moderno ao elaborar esse mecanismo impôs condições para que
as tutelas fossem concedidas e também procurou dar responsabilidade objetiva caso
a outra parte venha sofrer alguma espécie de dano com a obtenção desta, “o novo
CPC apenas confirmou a regra da responsabilidade objetiva para quem obteve o
deferimento da tutela antecipada, logo ocorrendo dano a parte adversa,
independentemente de culpa, o autor terá que arcar com os prejuízos apurados.
Cremos que deve ser como medida de alerta para a não banalização desse tipo de
tutela, e somente ser pleiteada em casos de direito realmente lesado ou em ameaça.’’
(EVERARDO ROSA, 2016 ).

O autor mencionado acima traz no seu texto uma espécie de alerta para a não
banalização das tutelas, ou seja, para que estas não percam sua essência, somente
deve-se pleitear por elas o que realmente seja importante, pois se ocorrer o contrário
e o judiciário começar a receber inúmeros pedidos que talvez não demandem uma
certa urgência esse instrumento perderá sua força.
É importante esclarecer que quando ocorre a judicialização de um fato ou
problema tem-se que existe ali uma real necessidade e possibilidade de ser
apresentado ao judiciário para que este o resolva e todos têm pressa naquilo que
pedem, contudo, existem casos que são de extrema urgência, como os apresentados
anteriormente, principalmente quando lidamos com a vida das pessoas, na qual é
impossível calcular o valor desta.
Quando falamos em não banalização é com intenção de alerta, para que não
percamos a essência desse instrumento, já que as tutelas hoje são mecanismos
fundamentais do processo para que a justiça socorra de forma veemente a quem
dela precisa, tendo um valor inestimável e um passo à frente para o judiciário, mas
devem limitar-se a necessidades concretas.
Contudo, hoje as tutelas ainda seguem o seu curso, atendendo os brasileiros
de forma eficaz e de prontidão, são os operadores do direito, tanto aquele que julga
como aquele que pleiteia algo, que devem estar atentos aos detalhes dos casos que
lhes foram apresentados e primar sempre pelo objetivo maior da justiça, procurando
sempre a não banalização deste tão rico instrumento jurídico.
7. CONCLUSÃO
Diante do que fora explanado no decorrer desta pesquisa ficou demonstrado
que as tutelas são instrumentos de grande importância para que a justiça possa
cumprir com seu papel, corroborando com os ideais que esta possui.
Ao serem feitas as considerações finais, de grande valia se mostra ressaltar,
mesmo que citado ao longo da pesquisa, como as tutelas podem salvar vidas e
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mudar a história das pessoas, demonstrando como o direito está ligado a sociedade
e como ele adentra aos lares e as vidas cotidianas daqueles que dele precisam.
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Verifica-se que as tutelas provisórias são um pequeno passo para alcançarmos
futuramente outros instrumentos que sejam capazes de atender a todos, quebrando
o antigo paradigma de que a justiça está distante dos seus tutelados.
É notório que todo sistema em qualquer esfera ou setor precisa
constantemente de aperfeiçoamentos e mudanças, o que não é diferente com o
judiciário, o qual ainda caminha a passos curtos e gradativos para chegar a um
denominador comum, mas diante de toda proposta aqui explanada as expectativas
para o futuro são otimistas.
Ao trabalhar com as tutelas provisórias como instrumento capaz de atender
alguém em tempo eficaz, abre-se espaço para o surgimento de normas futuras que
conseguirão colocar em pratica o que já existe na teoria quando se fala no ideal de
justiça.
Notadamente o mecanismo aqui trabalhado, como citado em momento
oportuno, não é a solução para toda problemática da morosidade da justiça
brasileira, mas ele consegue atender com presteza o que fora pleiteado.
Diante de toda exposição, a presente pesquisa tem o papel de destacar a
importância das tutelas provisórias para o judiciário, mesmo que pareça um
mecanismo simples, pois elas têm a essência da justiça real, aquela que consegue
olhar os seus com compaixão, cabendo essa grande responsabilidade aqueles que
operam o direito. Hoje elas são o pequeno passo dado e a renovação das boas
expectativas para um direito mais célere e mais justo.
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(orientadora)
RESUMO: Dados estatísticos mostram que o Brasil passa por um aumento da
população idosa, como consequência um aumento também do número de pessoas
idosas vítimas de abandono afetivo ou imaterial. Esse trabalho tem como escopo
avaliar a possibilidade de responsabilizar civilmente os filhos maiores que praticam
abandono afetivo com seus pais idosos. Tem como problemática, portanto, averiguar
se o ordenamento jurídico impõe alguma norma de conduta aos filhos e se ao violar
essa norma estariam presentes todos os elementos da responsabilidade civil com o
condão de fazer nascer o dever de indenizar por danos morais causados ao idoso.
Valendo-se do exame de artigos produzidos sobre o tema, bem como de pesquisas
bibliográficas sobre a responsabilidade civil, este trabalho tem como método
utilizado o hipotético-dedutivo, e como resultado a conclusão de que, estando
presentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil, o
descumprimento do dever de cuidar é apto a gerar a obrigação de indenizar.
Palavras-chave: Dever de cuidar; direito constitucional; direito dos idosos;
indenização.
ABSTRACT: Statistical data show that Brazil is experiencing an increase in the elderly
population, as a consequence also increases the number of elderly people victims of
emotional or immaterial abandonment. The purpose of this work is to evaluate the
possibility of civil liability for older children who practice affective abandonment with
their elderly parents. Therefore, it’s problematic is to sought to ascertain whether the
legal system imposes any standard of conduct on children and if violating this rule
would result in the presence of all elements of civil liability in order to bring forth the
duty to compensate for moral damages caused to the elderly. Based on the
examination of articles produced on the subject, as well as bibliographic research on
civil liability, this work has as method the hypothetical deductive, and results in the
conclusion that if presente the necessary elements to configure civil liability, the noncompliance of the duty to care is able to create obligation to compensate.
Keywords: Constitucional rights; duty to care; elderly rights; indemnification.
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 DOS IDOSOS E DO DIREITO-DEVER DE CUIDAR. 2.1
Da obrigação. 2.2 Da dignidade do idoso e da obrigação de cuidar. 3 DOS
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 3.1 Das classificações. 3.1.1 Quanto a
origem: contratual e extracontratual. 3.1.2 Quanto a presença de culpa:
responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. 3.1.3 Quanto a (i)licitude do
ato. 3.3 Dos elementos. 3.3.1 Da conduta. 3.3.2 Da culpa. 3.3.3 Do nexo de
causalidade. 3.3.4 Do dano. 3.3.4.1 Do dano moral. 3.3.4.2 Da classificação do dano
moral. 3.3.4.3 Da função pedagógica do dano moral. 4 ABANDONO AFETIVO
INVERSO - POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. 4.1 Da
caracterização da ilicitude. 4.2 Da imputação da culpa. 4.3 Do pressuposto específico.
4.4 Da jurisprudência.4.5 Do projeto de lei nº 4.229/2019. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.
REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
A população de idosos no Brasil já alcançou um número considerável, e a
propensão segundo o IBGE e a ONU é que este número continue aumentando,
considerando que o Brasil segue a tendência mundial dos países em
desenvolvimento no que tange ao envelhecimento populacional.
Essa pesquisa se justifica pelo aumento da população de idosos no Estado
brasileiro, como também o consequente aumento do número de pessoas idosas
vítimas de abandono afetivo ou imaterial, onde os filhos deixam de cuidar de seus
pais na velhice. A relevância desse trabalho se revela justamente pela ausência de
maior visibilidade sobre o tema, tendo em vista que, ainda que exista produção
científica sobre o assunto, a jurisprudência aplicada ao trabalho é usada de maneira
analógica, posto que extraída de julgamentos sobre abandono afetivo paterno-filial.
No abandono afetivo, os filhos deixam de prestar condutas de zelo, cuidado
e amparo, comportamentos não mensuráveis economicamente, que são voltados a
garantir e efetivar a dignidade, o respeito e o bem-estar dos idosos. O afeto aqui, é
tratado do ponto de vista objetivo e não se relaciona com o sentimento afetivo ou
amor.
As questões a serem estudadas e respondidas por este trabalho são: “Existe
um dever de prestar afeto aos pais idosos?” “Se sim, em caso de descumprimento
desse dever, cabe responsabilização civil dos filhos para fins de indenização por
danos morais?”
Com base nestes questionamentos, uma suposta resposta para uma das
questões problema é o que diz os artigos 229 e 230 da Constituição Federal e os
artigos 3º e 4º do Estatuto do Idoso que estabelecem o dever de cuidar,
caracterizando no caso de descumprimento o abandono afetivo. Trata-se, de tal
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forma, de afeto do ponto de vista objetivo, atitudes de cuidado e amparo e não de
sentimento de amor e carinho.
Logo, se existe uma obrigação legal de cuidar, o descumprimento dessa
obrigação cria para o idoso abandonado o direito a receber indenização por danos
morais.
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Esse trabalho, realizado por meio do método hipotético-dedutivo, cuja
pesquisa exploratória consiste na análise de obras e artigos científicos, valendo-se
de revisão legal, tem como objetivo perquirir se é, de fato, possível aplicação da
responsabilidade civil nos casos de abandono afetivo inverso.
O primeiro capítulo apontará dados sobre o envelhecimento da população
brasileira e abordará os direitos dos idosos com foco específico na obrigação do
cuidar, constitucionalmente prevista. Esse capítulo esclarecerá os conceitos
pertinentes ao assunto, notadamente no que tange ao afeto, demonstrando o
posicionamento de juristas como Giselda Hironaka, Rodrigo da Cunha Pereira, Nilson
Silva e Cíntia Domingo.
No segundo capítulo, com base nas doutrinas de Flávio Tartuce e Carlos
Roberto Gonçalves, serão apresentados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como as classificações e os elementos, com enfoque nos pontos relevantes à
essa pesquisa.
Por fim, o último capítulo vale-se do método hipotético-dedutivo para
demonstrar que a teoria da responsabilidade civil se aplica ao abandono afetivo
inverso gerando a possibilidade de ressarcimento por dano moral, expondo como se
dá a caracterização da ilicitude e finalizando com a demonstração do posicionamento
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
2 DOS IDODOS E DO DIREITO-DEVER DE CUIDAR
Esse capítulo apontará dados sobre o envelhecimento da população brasileira
e abordará os direitos dos idosos com foco específico na obrigação de cuidar,
constitucionalmente prevista.
O conceito de idoso é bem volátil, são vários fatores que influenciam na
identificação da velhice, como a cultura de determinada sociedade, elementos
biológicos e genéticos, bem como a autopercepção e o comportamento no meio
social.
A maneira de envelhecer é diversamente experimentada pelas
pessoas, e isso varia de acordo com as circunstâncias históricas,

533

www.conteudojuridico.com.br

sociais, econômicas, genéticas, patológicas, ambientais, além
de outras que são vivenciadas pelo sujeito durante o curso da
vida (SILVA; DOMINGO, 2013, p.179).
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Não obstante o ordenamento jurídico adota um critério cronológico para
definir quem é idoso, quando determina que o Estatuto do Idoso é “destinado a
regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos” (artigo 1º da Lei 10.741/03).
É certo que existem vários outros dispositivos legais na legislação brasileira que
dão tratamento especial às pessoas em razão da idade avançada, como a Lei
10.048/2000, que confere prioridade no atendimento de pessoas com mais de 65
anos em repartições públicas, ou a Lei 10.173/01, que concede prioridade na
tramitação de processos que envolvam maiores de 65 anos, ou ainda o Código Penal,
que em seu artigo 65 institui como atenuante de pena o fato de o réu ser maior de
70 anos na data da sentença.
Porém, tais normas são de aplicação limitada ao contexto em que são previstas,
têm por assim dizer, caráter especial, não anulando o conceito geral de idosos
adotado pelo Estatuto, que considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais.
“O Estatuto do Idoso estabelece que o envelhecimento é um direito
personalíssimo, e a proteção à velhice, um direito social.” (SILVA; DOMINGO, 2013,
p. 209), de tal forma, a tutela do envelhecimento digno se impõe tanto ao particular
como ao Estado. Nesse trabalho estuda-se a imposição direcionada aos particulares
- os filhos, e a consequência jurídica do seu desrespeito.
Segundo divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro
de 2018, o Brasil ocupa a 79ª posição no ranking de Índice de desenvolvimento
Humano (IDH), sendo classificado como país de Alto Desenvolvimento Humano,
entretanto o país ainda tem muito a evoluir para atingir o desejado status de Muito
Alto Desenvolvimento Humano (UOL, 2018, s/p).
Contudo, é de se notar que a qualidade de vida das pessoas idosas tem
aumentado, prolongando sua vida e gerando o envelhecimento da população
brasileira.
Vários fatores contribuem para a concretização do fenômeno
do envelhecimento populacional, merecendo destaque as
mudanças ocorridas no papel da família, os avanços alcançados
pela medicina, o aumento da expectativa de vida, a queda da
mortalidade infantil, o aumento da participação dos idosos na
sociedade, a adoção de campanhas de vacinas em massa, a
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queda da taxa de fertilidade, a ruptura da forma tradicional de
se viver, e o novo papel da mulher na sociedade (SILVA;
DOMINGO, 2013, p.168).
“Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil em 2016, tinha a quinta maior
população idosa do mundo, e, em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de
crianças entre zero e 14 anos” (JORNAL DA USP, 2018, s/p.).
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Em setembro de 2018 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou um levantamento exibindo que o país tinha 28 milhões de pessoas idosas
em 2017, (13,5% do total da população) e que em dez anos chegará a 38,5 milhões
(17,4% do total de habitantes).
De fato, os números acima demonstram que o Brasil está seguindo a tendência
mundial de envelhecimento da população: “Em 2042, a projeção do IBGE é de que a
população brasileira atinja 232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos
(24,5%).” (MELLIS, 2018, s/p.)
Como apontado pelo site da ONU Brasil:
O mundo está no centro de uma transição do processo
demográfico única e irreversível que irá resultar em mais
populações idosas em todos os lugares. À medida que taxas de
fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 60 anos ou
mais deve duplicar entre 2007 e 2050, e seu número atual deve
mais que triplicar, alcançando dois bilhões em 2050. Na maioria
dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve
quadruplicar para quase 400 milhões até lá.
Outrossim, é bem lembrada a advertência do artigo “A velhice digna e os
direitos da personalidade”:
Por outro lado, em que pese o envelhecimento populacional
ser encarado como uma grande conquista da civilização
moderna, o mesmo fenômeno gera grandes desafios para os
Estados, sociedades e famílias. Entre eles destaca-se a questão
de como chegar a velhice com dignidade (SILVA; DOMINGO,
2013, p.169).
Sendo assim é de extrema importância que esse grupo de pessoas que cresce
cada vez mais tenha seus direitos tutelados de forma efetiva, o que justifica a
legislação constitucional e infraconstitucional que trata da proteção dos direitos dos
idosos.
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2.1 Da obrigação
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Para se cogitar em responsabilidade civil, cujos elementos serão tratados no
Capítulo 2, é preciso que exista um dever jurídico antecedente, que é a obrigação.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (2016, p. 13):
A obrigação nasce de diversas fontes e deve ser cumprida livre
e espontaneamente. Quando tal não ocorre e sobrevém o
inadimplemento, surge a responsabilidade. Não se confundem,
pois, obrigação e responsabilidade. Esta só surge se o devedor
não cumpre espontaneamente a primeira. A responsabilidade
é, pois, a consequência jurídica patrimonial do
descumprimento da relação obrigacional (GONÇALVES, 2017,
p. 13).
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, deve-se buscar na Lei a
obrigação devida para que, identificado seu descumprimento, tenha lugar a
responsabilização do agente. Pesquisa-se, outrossim, o dever jurídico legal.
A Constituição Federal em seus artigos 229 e 230 impõe aos filhos, à família, a
sociedade e ao Estado, o dever de amparar os idosos de forma a lhes garantir a
dignidade e o bem-estar.
Normas específicas de proteção a grupos mais vulneráveis em nada contrariam
o princípio constitucional da isonomia, em verdade são expoentes deste, em atenção
à igualdade material deve-se tutelar de maneira diversa as pessoas vulneráveis,
dando-lhes mais benefícios para corrigir a desigualdade.
Como já expressou o STF no julgamento da ADI 3.330, na fala do Ministro Ayres
Britto:
A lei existe para, diante desta ou daquela desigualação que se
revele densamente perturbadora da harmonia e do equilíbrio
social, impor uma outra desigualação compensatória. A lei
como instrumento de equilíbrio social.
(...) máxima que Ruy Barbosa interpretou como ideal de tratar
igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e
tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que
se desigualem (BRASIL, 2013).
No que tange às normas de direito internacional (como tratados e convenções),
a velhice digna aparece como um direito social, sendo, portanto, de segunda
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dimensão, impondo aos Estados atuação direcionada para garantir a efetivação
desse direito fundamental.
Como o artigo 17 do Protocolo de San Salvador que adicionou à Convenção
Americana de Direitos Humanos, promulgado pelo Brasil em 1999:
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Toda pessoa tem direito à proteção especial na velhice. Nesse
sentido, os Estados comprometem‑se a adotar de maneira
progressiva as medidas necessárias a fim de pôr em prática este
direito e, especialmente, a:
a.
Proporcionar instalações adequadas, bem como
alimentação e assistência médica especializada às pessoas de
idade avançada que careçam delas e não estejam em condições
de provê-las por seus próprios meios;
b.
Executar programas trabalhistas específicos destinados a
dar às pessoas idosas a possibilidade de realizar atividade
produtiva adequada às suas capacidades, respeitando sua
vocação ou desejos;
c.
Promover a formação de organizações sociais destinadas
a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas.
É importante notar, no entanto, que o direito à velhice digna é na verdade
desdobramento do direito à dignidade da pessoa humana, sendo assim, sua
proteção não se volta apenas para o Estado, mas também a todos os membros da
sociedade. Cabe então, a cada país adotar legislação interna própria de modo que
imponha aos particulares o respeito ao direito de envelhecer com dignidade.
Nesse aspecto, o Brasil está ligeiramente avançado:
Apesar de aparentemente pouco protegido pelas normas de
direito internacional, o tema em questão recebe tratamento
constitucional no Brasil. Nesse sentido, a Carta Magna de 1988
dispõe, no art. 230, que “A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (MAZZUOLI, 2014,
p. 275).
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Ainda em sede de normas constitucionais, o artigo 229 cria para pais e filhos
um dever recíproco de ajuda, amparo e assistência, deixando claro que tal dever
existirá inclusive, senão com primazia, “na velhice, carência ou enfermidade”:
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A Constituição Federal estabelece que: “Artigo 229. Os pais têm o dever de
assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” (Brasil, 1988)
Do mesmo modo, o ordenamento jurídico pátrio andou bem ao criar o Estatuto
do Idoso (Lei 10.741/03), assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos
visam proteger os direitos de membros da sociedade que se encontram em situação
de maior vulnerabilidade, ainda que em momentos tão opostos da vida.
2.2 Da dignidade do idoso e da obrigação de cuidar
Os dispositivos normativos apresentados nesse trabalho redundam na tutela ao
direito fundamental da dignidade da pessoa humana.
Em verdade, a dignidade da pessoa humana é um dos Fundamentos da
República (artigo 1º, III CF), sendo a sua tutela um pilar básico para a concretização
de um Estado Democrático de Direito.
Para Alexandre de Moraes:
A dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos
e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades
humanas. (...) A dignidade é um valor espiritual e moral inerente
à pessoa, que traz consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável
que todo estatuto jurídico deve assegurar (2016, p. 74).
Nas palavras de André de Carvalho Ramos:
Assim, a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e
distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo
tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como
assegura condições materiais mínimas de sobrevivência.
Consiste em atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua
condição humana, não importando qualquer outra condição
referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual,
credo, etc. (2017, p. 75/76).
Ainda, ensinam Silva e Domingo:
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Comumente se diz que toda pessoa, pelo simples fato de
ostentar esse título, possui dignidade, bem como o direito de
ter essa dignidade respeitada. Partindo dessa ideia diversos
doutrinadores se arriscam a conceituar dignidade da pessoa
humana, que não é algo fácil, diga-se de passagem. (2013,
p.182).
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Como se vê, os autores evitam dar contornos mais delineados ao conceito de
dignidade, e o fazem com devida prudência de sorte, pois definir algo tão abstrato e
tão volátil importaria em limitar o real alcance do princípio.
No que tange às obrigações de se cuidar do idoso, em respeito ao art. 5º, II da
Constituição Federal, não se pode obrigar alguém a fazer algo, senão em virtude de
Lei. É ela a “fonte primária ou imediata de obrigações, como constitui fonte principal
de nosso Direito” (Maria Helena Diniz, 2002, p. 44).
Não poderia o ordenamento jurídico pretender impor a alguém normas de
sentimento, obrigando que as pessoas da sociedade nutrissem determinados
sentimentos pelas outras sob pena de não o fazendo cometerem ato ilícito. (Mas
existe o dever de cuidar, previsto legalmente).
Não é, contudo, inexistente no ordenamento jurídico algo do tipo, a
Constituição Colombiana prevê em seu artigo 44, dentre outras coisas, o dever de
‘amar’, senão veja-se:
Artigo 44. São direitos fundamentais das crianças: vida,
integridade física, saúde e seguridade social, alimentação
balanceada, nome e nacionalidade, ter família e não ser separar
dela, o cuidado e o amor, educação e cultura, recreação e livre
expressão de sua opinião. Eles serão protegidos contra todas
as formas de abandono, violência física ou moral, sequestro,
venda, abuso sexual, exploração laboral ou econômica e
trabalho perigoso [...] (COLOMBIA, 1991)215.
Ainda que o amor seja um sentimento louvável, não pode a lei impô-lo a
alguém, é característico do amor a espontaneidade para que seja, de fato, um
sentimento honesto. Aliás, os sentimentos, por sua própria natureza são autônomos,

215 Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
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ou seja, partem do íntimo do ser, de certo que, muitas vezes, nem mesmo o próprio
indivíduo é capaz de controlá-lo.
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O reconhecimento jurídico do afeto na vida dos idosos não se
trata de se impor o amor, afinal, é impossível fazer brotar algo
que nasce naturalmente em qualquer ser humano. A questão
aqui está voltada é para um dever de cuidado de pais para
filhos e destes com os pais (VIEGAS; BARROS, 2016, p. 18).
Se a gênese do amor é incontrolável, o que dizer sobre a fiscalização acerca da
sua existência ou não? É, pois, inviável e ilógico que o Estado se preste a imiscuir-se
no íntimo das pessoas buscando sentimentos amorosos sob pena de não os
encontrando, aplicar sanções.
O Estado é capaz, isso sim, de fiscalizar condutas – comportamentos ou atos
externalizados - que garantem uma aferição mais objetiva e segura dos fatos com a
consequente aplicação justa e eficaz da lei.
Em entrevista dada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), o
advogado Rodrigo da Cunha Pereira, pioneiro na utilização da tese do abandono
afetivo nos tribunais, fala sobre a obrigação existente entre pais e filhos:
“Não se pode obrigar ninguém a amar outrem, mas a relação materno-paternofilial exige compromisso e responsabilidade e, por isso, é fonte de obrigação jurídica”
(PEREIRA, 2016, p. 2).
O que a lei pode fazer, portanto, é impor uma norma de conduta, aferida no
plano material, que neste caso foi imposta pela própria Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar
os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.
O dicionário Aurélio define a palavra “amparar” como: “proteger; resguardar”;
por sua vez “proteção” é conceituado pelo livro “Vocabulário Jurídico”, (DE PLÁCIDO
E SILVA, 2007, p. 1121): “Do latim protectio, de protegere, (cobrir, amparar, abrigar),
entende-se toda espécie de assistência ou de auxílio, prestado às coisas ou às
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pessoas a fim de que se resguardem contra males que lhes possam advir” (Grifos no
original).
Cuidado são atos de zelo e atenção voltados às necessidades extrapatrimoniais
dos idosos, não se trata de obrigação de prestar alimentos – que tem normatização
própria - é imposição para que a família promova atitudes que permitam ao idoso se
manter psicologicamente e moralmente bem durante esta fase da vida.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

São, desta forma, comportamentos, não mensuráveis economicamente,
voltados a garantir e efetivar a dignidade, o respeito e o bem-estar dos idosos.
O uso da palavra “dever” nos dois dispositivos constitucionais supracitados só
reforça que se trata de uma obrigação, que ao ser descumprida dá origem a
responsabilidade civil.
Quando se fala em abandono afetivo deve-se entender o afeto do ponto de
vista objetivo, buscando no comportamento do agente atos de zelo e atenção, dentre
outros que busquem garantir o bem-estar do idoso.
Em seu artigo publicado na Revista do IBDFAM o Juiz Wlademir Paes de Lira,
atual titular da 26ª Vara Cível da Capital Família do Estado de Alagoas, afirma que:
O afeto objetivo, que se pode mensurar juridicamente, é o que
está relacionado com a solidariedade, respeito, assistência,
cuidado, responsabilidade e companheirismo, é, portanto, um
dever recíproco entre os integrantes de um grupo familiar
(LIRA, 2016, p. 5)
Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira (2016, p. 3):
A afetividade no campo jurídico vai além do sentimento, está
diretamente relacionada com a responsabilidade e o cuidado.
Por isso o afeto pode se tornar uma obrigação jurídica e ser
fonte de reponsabilidade civil (PEREIRA, 2016, p. 2).
E completa: “O afeto não é apenas um sentimento, mas sim uma ação. É
cuidado”.
Em sede infraconstitucional o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê norma
semelhante aos dispositivos constitucionais em apreço:
Art. 3o. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
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educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
Aqui, de maneira mais incisiva, pode-se destacar da redação legal que é
obrigação da família assegurar ao idoso a efetivação do direito à cidadania, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
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Por fim, o referido Estatuto dispõe que:

Art. 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e
todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será
punido na forma da lei (BRASIL, 2003).
A interpretação conjunta de todos os dispositivos normativos aqui citados não
deixa dúvidas: existe um dever familiar de cuidar, proteger e amparar os idosos para
lhes garantir um envelhecimento digno com vistas ao seu bem-estar e respeito até o
final da vida.
O arremate final se dá pelo artigo 4º do Estatuto do Idoso que veda qualquer
tipo de negligência, ou seja, não se limita a proibir a negligência material de prestar
alimentos, mas toda negligência, inclusive aquela de caráter afetivo.
A afetividade que gera efeitos jurídicos não é aquela vista
apenas como valor psicológico ou social, mas sim a que invade
a ciência jurídica transcendendo os aspectos exclusivamente
psicológicos e sociológicos; como o ‘respeito e consideração
mútuos’ (art.1.566, V) e a ‘lealdade e respeito’ (art. 1.724), o
afeto e a tolerância são incorporados como valores jurídicos no
âmbito das relações familiares (LIRA, 2016, p. 5).
É irrelevante, portanto, o motivo que compele o indivíduo a amparar seu
familiar idoso - seja o amor, a moral, a religião ou o dever legal - desde que o faça
com o objetivo precípuo de garantir-lhes a dignidade humana e o bem-estar.
3 DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A responsabilidade civil é a sujeição do patrimônio do devedor à reparação de
algum dano que o agente eventualmente causou a outrem por meio de uma ação
ou omissão, com a presença ou não do elemento culpa, a depender de cada caso.

542

www.conteudojuridico.com.br

Trata-se de tema com vasta produção doutrinária de qualidade a respeito e de
extrema importância para o Estado Democrático de Direito, visto que, cuida da
reparação de danos sofridos decorrentes do convívio em sociedade.
A indenização tem como consequência imediata a prestação de uma quantia
em dinheiro, mas seu objetivo mediato é a pacificação social por meio da solução
efetiva dos conflitos.
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Com isso em vista, o presente capítulo busca apresentar os conceitos e
hipóteses de cabimento da responsabilidade civil que interessam ao tema objeto de
pesquisa.
Logo, esse capítulo não se propõe a abordar exaustivamente todos os aspectos
da responsabilidade civil, almeja tão somente demonstrar que o referido instituto
jurídico é aplicável no âmbito do abandono afetivo inverso, posto que tal prática
preenche os requisitos da responsabilidade subjetiva extrapatrimonial decorrente de
dano moral.
Surge a responsabilidade quando alguém descumpre uma obrigação, seja essa
imposta por lei ou por contrato, surgindo para aquele que descumpriu a
consequência patrimonial de indenizar o dano sofrido por aquele a quem a
obrigação interessava:
A responsabilidade é, pois, a consequência jurídica patrimonial
do descumprimento da relação obrigacional (...) Obrigação é
sempre um dever jurídico originário; responsabilidade é um
dever jurídico sucessivo, consequente à violação do primeiro
(GONÇALVES, 2017, p. 13).
A responsabilidade é, de tal maneira, um dever jurídico sucessivo, que nasce em
decorrência do não cumprimento do dever jurídico originário – a obrigação. A
obrigação foi objeto de tópico próprio no capítulo anterior deste trabalho.
3.1 Das classificações

Existem várias espécies de responsabilidade a depender do critério usado para
classificação. As mais importantes para esse trabalho são quanto à sua origem,
quanto à exigência do elemento culpa para sua caracterização e quanto à licitude
dos atos que a originaram.
3.1.1 Quanto à origem: contratual e extracontratual
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A responsabilidade pode ser contratual, quando se deriva de uma quebra de
contrato, ou seja, se houve descumprimento do que foi avençado entre os
contratantes, ou pode ser extracontratual, se o agente viola um dever legal.
Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um
dever legal, e, na contratual, descumpre o avençado, tornandose inadimplente. Nesta, existe uma convenção prévia entre as
partes que não é cumprida. Na responsabilidade
extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e
o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito
(GONÇALVES, 2017, p. 43).
Esta última, também chamada de aquiliana, interessa ao tema, posto que não
exige celebração de vínculo voluntariamente pré-constituído entre os envolvidos, a
responsabilidade civil extrapatrimonial decorre da lei que se impõe coercitivamente,
como reflexo da própria obrigação cogente da qual deriva.
3.1.2 Quanto à presença de culpa: responsabilidade subjetiva e responsabilidade
objetiva
Quanto ao elemento culpa, se a lei exige a sua demonstração por parte daquele
que pleiteia indenização por seus danos se tem a chamada responsabilidade
subjetiva. Se, no entanto, a lei dispensa a prova de culpa do agente para configuração
de dever de indenizar, trata-se então, de responsabilidade objetiva.
O Código Civil brasileiro, malgrado regule um grande número
de casos especiais de responsabilidade objetiva, filiou-se como
regra à teoria “subjetiva”. É o que se pode verificar no art. 186,
que erigiu o dolo e a culpa como fundamentos para a
obrigação de reparar o dano (GONÇALVES, 2017, p. 49).
A regra geral do ordenamento jurídico é, de tal forma, pela necessidade da
demonstração de culpa, sendo assim, só existirão casos de responsabilidade objetiva,
quando a lei expressamente dispensar a comprovação de culpa do agente.

3.1.3 Quanto a (i)licitude do ato
Por fim, a responsabilidade pode ser decorrente de ato ilícito ou lícito. Na
maioria das vezes a responsabilidade extracontratual é decorrente de ilicitude, sendo,
portanto, a regra geral que a responsabilidade civil surja de um ato ilícito.
Segundo Tartuce (2014, p. 234) “a concepção da responsabilidade sempre
esteve relacionada à lesão do direito”, essa lesão é decorrente de uma conduta ilícita,
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com a ressalva do parágrafo acima. A definição legal de ato ilícito se encontra no
artigo 186 do Código Civil. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito”.
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Mas é possível, excepcionalmente, que o agente agindo dentro dos ditames
legais seja responsabilizado por algum dano que venha a causar, como por exemplo,
a responsabilidade decorrente de um ato praticado sob estado de necessidade ou
no exercício de uma atividade perigosa. Caso em que a responsabilidade será
decorrente de ato lícito.
3.3 Dos elementos
Com base no artigo 186 Código Civil, anteriormente citado, a doutrina elenca
quatro elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil: conduta,
culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3.3.1 Da Conduta
Trata-se de conduta humana voluntária praticada na modalidade positiva, ou
seja, uma ação; ou negativa - de omissão/abstenção.
Como já dito, a responsabilidade se cogita a partir de um dever jurídico préexistente, se essa obrigação originária impõe ao agente o dever de se abster de fazer
algo e, no entanto, ele pratica a conduta vedada, comete assim, ato ilícito por ação.
É o que ocorre, por exemplo, quanto ao artigo 5º, inciso X, da Constituição que
estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação”.
Tal norma está impondo a todos o dever de respeitar os direitos da
personalidade elencados no dispositivo, se por ventura um indivíduo expõe imagem
vexatória de outro ao público está configurado o ato ilícito por conduta positiva do
agente, ou seja, a ação de expor a imagem.
Existem ainda as condutas ilícitas cometidas por omissão, elas ocorrem quando
a obrigação originária impõe ao agente a pratica efetiva de uma conduta, e esse,
entretanto, se queda inerte.
O ordenamento jurídico não se presta a impor comportamentos aos membros
de uma sociedade arbitrariamente, em respeito à liberdade individual o legislador só
impõe normas de conduta quando o cumprimento de tais normas se faz
indispensável para o convívio em sociedade ou quando a omissão em se comportar
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de determinada forma puder causar prejuízo a outrem. De tal sorte que a maioria das
condutas ilícitas por omissão se dá pelo não cumprimento de uma norma contratual
que imponha uma obrigação de fazer.
Não obstante, quando se trata de interesses mais valiosos e, portanto, mais
merecedores de tutela, pode a Lei impor uma norma de conduta aos cidadãos – um
dever de agir. A abstenção de praticar o ato que lei ordena, neste caso, ensejaria a
ilicitude por omissão, sendo assim, é perfeitamente possível constatar hipóteses de
atos ilícitos por omissão em sede de responsabilidade extracontratual.

Como ensina Tartuce (2014, p. 259) “percebe-se que a regra é a ação ou a
conduta positiva: já que para configurar a omissão é necessário que exista dever
jurídico de praticar determinado ato, bem como prova de que a conduta não foi
praticada”
Logo, tanto a ação quanto a omissão do agente são condutas aptas a causar
dano e, consequentemente, ensejar o direito à indenização.
3.3.2 Da Culpa
Outro elemento da responsabilidade civil, ou pressuposto do dever de
indenizar, é a culpa do agente, aqui entendida como culpa em sentido amplo, posto
que abrange a culpa nas suas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia,
e também o dolo, “violação intencional do dever jurídico com objetivo de prejudicar
outrem” (TARTUCE, 2014, p. 261).
Importante lembrar que nos casos legalmente previstos de responsabilidade
civil objetiva, a demonstração do elemento culpa é dispensada.
A diferença entre o dolo e culpa se dá, em suma, no que toca a vontade de
produzir ou não o resultado da conduta, se o agente quis desde o início produzir
resultado danoso com seu comportamento, agiu ele com dolo. Se, ao contrário, o
agente agiu voluntariamente na prática de uma conduta, porém devido a uma
quebra não-intencional do dever de cuidado obteve resultado diverso do pretendido
causando danos a outrem, agiu ele com culpa em sentido estrito. “A culpa pode ser
conceituada como sendo a violação de um dever pré-existente, não havendo
intenção de violar o dever jurídico, que acaba sendo violado por outro tipo de
conduta” (TARTUCE, 2014, p. 262).
Como explicado no tópico acima, é preciso que o cidadão lesado que busca a
indenização demonstre que o a agente agiu com culpa, salvo nas hipóteses de
responsabilidade objetiva pela qual a própria lei dispensa tal prova.
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Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 373): “Em qualquer de suas
modalidades, entretanto, a culpa implica a violação de um dever de diligência, ou,
em outras palavras, a violação do dever de previsão de certos fatos ilícitos e de
adoção das medidas capazes de evitá-los”.
Completa Flávio Tartuce:
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Pertinente, mais uma vez, deixar claro que para o Direito Civil
não importa se o autor agiu com dolo ou culpa, sendo a
consequência inicial a mesma, qual seja a imputação do dever
de reparação dos danos ou a indenização dos prejuízos
(TARTUCE, 2014, p. 262).
A culpa em sentido estrito pode ocorrer nas modalidades de negligência,
imprudência ou imperícia.
Se o agente pratica uma ação somada, a quebra do dever de cuidado, incorre
ele em imprudência. Por sua vez, se a falta de cuidado vem acompanhada do
elemento omissão, o caso é de culpa por negligência. E por fim, se a quebra do dever
de cuidado se soma a uma falta de capacidade técnica para desempenhar certa
função, será chamada de imperícia.
3.3.3 Do Nexo de Causalidade
Trata-se de elemento que conecta a ação ou omissão do agente ao dano
sofrido por outrem, sem esse elemento não se pode imputar ao agente o dever de
reparar o dano.
Três teorias buscam explicar como o aplicador do Direito deve interpretar o
nexo causal: a teoria da equivalência das condições, a teoria da causalidade
adequada e a teoria dos danos diretos e imediatos. “Pela teoria da equivalência das
condições, toda e qualquer circunstância que haja concorrido para produzir o dano
é considerada como causa. A sua equivalência resulta de que, suprimida uma delas,
o dano não se verificaria” (GONÇALVES, 2017, p. 414).

Rejeitada pela doutrina, essa teoria não tem aplicação prática, posto que levaria
à uma responsabilização ad infinitum de todos, exemplo clássico seria a possibilidade
de usar essa teoria para fundamentar admissão de um pedido indenizatório contra
os genitores de um assassino, alegando que se os pais não tivessem colocado seu
filho no mundo ele não teria cometido os atos ilícitos.
Pela segunda teoria, da Causalidade Adequada, só pode ser considerada como
causadora do dano para fins de configuração do nexo causal, aquela conduta que
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tenha aptidão de causar o dano. Nas palavras de Tartuce (2014, p. 269) “somente o
fato relevante ou causa necessária para o evento danoso gera responsabilidade civil”.
A aplicação dessa teoria, nos casos concretos ficaria à mercê da
discricionariedade do juiz ao interpretar se o ato tinha ou não potencial lesivo.
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A terceira e última teoria, chamada de Teoria dos Danos Diretos e Imediatos
exige:
(...) entre a conduta e o dano, uma relação de causa e efeito
direta e imediata. É indenizável todo dano que se filia a uma
causa, desde que esta seja necessária, por não existir outra que
explique o mesmo dano. Quer a lei que o dano seja o efeito
direto e imediato da inexecução. (GONÇALVES, 2017, p. 416).
Defensor de que o Código Civil adotou essa teoria, Carlos Roberto Gonçalves
cita o artigo 403 do mesmo, que dispõe que somente os danos decorrentes direta e
imediatamente da inexecução do dever são passíveis de indenização, afastando a
possibilidade de responsabilização do autor do ato ilícito por danos remotos e
indiretos.
Muito embora a doutrina e a jurisprudência ainda tenham opiniões divergentes
acerca da teoria adotada pelo Código, sendo da Causalidade Adequada ou dos
Danos Diretos e Imediatos, fato é que que se faz mister que o julgador apenas
reconheça o dever de indenizar quando ficar demonstrado que o dano sofrido tem
conexão com a conduta do agente de maneira lógica e racional.
Por fim, é importante lembrar que o Código Civil elenca algumas hipóteses
excludentes de responsabilidade civil, são elas: legítima defesa, exercício regular de
um direito, estrito cumprimento do dever legal, culpa exclusiva da vítima, fato de
terceiro, caso fortuito, força maior e a cláusula de não-indenizar.
Com a exceção da última, todas são aplicáveis aos casos de responsabilidade
civil extracontratual, ao passo que na contratual admite-se o afastamento da
responsabilidade civil por cláusula de não-indenizar.
Estando presentes os elementos necessários para seu reconhecimento, operam
a ruptura da conexão entre a conduta e o dano. Não havendo nexo de causalidade
entre a conduta e dano, está consequentemente afastada a responsabilidade do
autor.
3.3.4 Do Dano
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Não há dever de indenizar sem que exista efetivamente um dano sofrido, este
pode ser de cunho patrimonial ou moral.
O ressarcimento por danos materiais busca recompor o patrimônio do lesado,
de tal forma que a indenização deve abranger o dano emergente e o lucro cessante
(TARTUCE, 2014).
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Dano emergente é o que efetivamente se perdeu com o evento do ato ilícito, é
o prejuízo economicamente aferível dos gastos necessários para reestabelecer o
lesado ao status quo ante. Ao passo que, o lucro cessante é uma consideração
razoável do que o lesado deixou de lucrar, considerando o que ganharia em uma
situação de normalidade sem que o evento danoso tivesse ocorrido.
“O dano patrimonial, em toda a sua extensão, há de abranger aquilo que
efetivamente se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar: o dano emergente e o lucro
cessante” (GONÇALVES, 2017, p. 424).
Ou seja, a indenização deve reparar totalmente o dano decorrente do ato ilícito.
3.3.4.1 Do Dano Moral
Já o dano moral não tem como objetivo a recomposição econômica do lesado,
mas sim reparar o dano que foi causado aos seus direitos da personalidade.
Muito se criticou a quantificação da dor e o pagamento de indenização por
dano moral, sob a alegação de que dinheiro nenhum valeria a dignidade humana,
entretanto, se até mesmo os danos sofridos de ordem material em objetos
disponíveis e fungíveis, como carros, são passíveis de indenização, nada mais justo
que tutela semelhante seja dada aos direitos inerentes ao ser humano, quais sejam
os direitos da personalidade.
Ressalte-se que, finalidade do pagamento em pecúnia, neste caso, serve para
apaziguar o sofrimento que a vítima suportou em decorrência do ato ilícito, visa
assim, proporcionar uma compensação entre a dor experimentada e o prazer que
experimentará ao usufruir do valor indenizatório recebido.
Nesse sentido, esclarece Flávio Tartuce (2014, p. 289)
Constituindo o dano moral uma lesão aos direitos da
personalidade (arts. 11 a 21 do CC), para sua reparação não se
requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento,
mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do
prejuízo imaterial.
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E acrescenta: “Desse modo, esclareça-se que não há no dano moral uma
finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim compensação pelos males
suportados” (TARTUCE, 2014, p. 289).
O objetivo do legislador ao impor o dever de compensar a vítima pelos danos
causados não foi o de enriquecê-la, mas sim aliviar-lhe o sofrimento decorrente do
ato ilícito.
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3.3.4.2 Da Classificação do Dano Moral

A doutrina classifica, ainda, o dano moral em dois tipos: o dano moral subjetivo
e o dano moral presumido, também chamado de “in re ipsa”.
Tem-se o dano moral subjetivo quando é necessário que o autor comprove o
dano que sofreu, enquanto que o dano presumido decorre do fundamento de que
algumas condutas ilícitas, por atingirem direitos sensíveis, dispensam a prova do
dano.
É como leciona Tartuce (2014, p. 290):
Em complemento, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça
que, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela
Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos
citados sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se o
prejuízo. Nesse contexto, “sempre que demonstrada a
ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana,
dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para
configuração de dano moral” (STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no seu Informativo n.
513).
No que tange à dignidade da pessoa humana, com aplicação para os outros
direitos constitucionalmente previstos, como exposto no pronunciamento acima,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por se tratar de um
direito fundamental, é desnecessário provar que a lesão causou dano moral, basta
neste caso, provar o evento danoso à dignidade da pessoa humana.
3.3.4.3 Da função pedagógica do dano moral
Por fim é importante notar que a indenização por dano moral tem, além da
função compensatória, também a função pedagógica ou punitiva cuja finalidade é
reprimir o agente causador do dano para que ele não volte a cometer atos ilícitos,
também chamada pela doutrina de “teoria do desestímulo”.
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É como prevê o Enunciado n. 379 do CJF/STJ, ao dizer que: “O art. 944, caput,
do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou
pedagógica da responsabilidade civil”.
Importante é a ressalva feita por Tartuce, ao dizer que não se admite uma
fixação de dano moral puramente punitiva:
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Contudo, deve ser feito o alerta que esse caráter disciplinador,
pedagógico ou educativo (acessório) somente será possível
quando cabível for a reparação (principal). Não há como
atribuir à reparação moral uma natureza punitiva pura, eis que
a última expressão utilizada no art. 927, caput, do CC é
justamente a forma verbal da palavra reparação. A Constituição
Federal, ao tratar do tema, também não utiliza o termo punição
(art. 5.º, V e X) (2014, p. 301).
Por essa dupla função, tem-se que no primeiro aspecto ela busca amenizar a
dor da vítima, e no derradeiro, almeja um efeito preventivo para que o autor do ilícito
não torne a lesionar direitos alheios.
4 ABANDONO AFETIVO INVERSO - POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR
DANOS MORAIS
Tânia da Silva Pereira, em seu artigo sobre abandono afetivo inverso, publicado
na revista jurídica do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), apresenta
dados alarmantes sobre violações de direitos humanos de pessoas idosas:
Mais de 68% das violações – cerca de 77 mil no total em um
período de 3 anos segundo dados do Disque 100 – são
relacionados a negligência e violência psicológica (59,3%). Mais
de 50% dos infratores eram os próprios filhos dos idosos.
Segundo matéria veiculada, em julho de 2018, na Revista “Isto É”, entre 2012 e
2017, a população de idosos no país aumentou 19,5%, ao passo que o número de
pessoas com 60 anos ou mais nos albergues públicos cresceu 33% no mesmo
período. Se forem considerados também os alojamentos privados, o número chega
à 100 mil. Ou seja, são dados preocupantes que revelam que o abandono familiar
cresceu mais do que a expectativa de vida. (Isto É, 2018).
Importante ressaltar que nem todos os idosos que estão em asilos ou
instituições congêneres estão em situação de abandono. Da mesma forma que é
possível que existam idosos que são abandonados em seus lares.
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É possível notar que desde as sociedades antigas o
pensamento social acerca dos idosos mostra-se variável. No
Japão e na China, por exemplo, os idosos foram muito
respeitados, porque lá eles são vistos como verdadeiros
transmissores de tradições, crenças, costumes e valores de suas
comunidades. Em outras sociedades, por seu turno, que
valorizavam a força física e a mocidade, os idosos eram
desprezados e excluídos (SILVA; DOMINGO, 2013, p.202).
Um afastamento do convívio social é natural nessa fase da vida, no entanto,
torna-se situação com mais relevância quando ocorre de maneira demasiadamente
incisiva, privando o idoso por completo do seu bem-estar, que inclui participação
ativa na sociedade e atenção redobrada às suas necessidades.
Todos sabem que o processo de envelhecimento não é fácil.
No entanto, a perda do vigor físico, da beleza, e da juventude,
não pode ser considerada sinônima de perda de prestígio, de
credibilidade e de valor. É exatamente por esse motivo que
muitos idosos acabam se isolando, e são tomados pela
depressão e pelo desânimo. É porque passam realmente a
creditar que o “tempo para eles acabou” (SILVA; DOMINGO,
2013, p. 205).
Infelizmente, devido aos fatores acima citados, aliados às causas culturais e
sociológicas, o afastamento do idoso da participação ativa na sociedade acaba
colocando-o em um limbo de invisibilidade social.
O abandono dos idosos é tão indesejável que existe no Congresso um projeto
de lei que visa deserdar os filhos em caso de abandono afetivo dos pais em asilos,
estabelecimentos de longa permanência ou congêneres.
Segundo a justificação desse Projeto de Lei nº 3145/2015:
Existe hoje um grande contingente de idosos no Brasil,
havendo crescido o número de denúncias sobre casos de maus
tratos e humilhação. Muitos são sujeitos a abandono material
e afetivo sem a mínima satisfação de suas necessidades básicas,
deixando seus descendentes de cumprir com o respectivo
dever de zelo e proteção.
Há proposta que visa alterar os artigos 1.962 e 1.963 do Código Civil para
“permitir a deserdação dos filhos quando eles cometerem abandono afetivo e moral
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em relação a seus pais” (VICENTINHO JÚNIOR, p. 1, 2015), o que só demonstra a
contemporaneidade e necessidade da discussão acerca do tema em questão.
Em que pese o envelhecimento populacional ser encarado
como uma grande conquista da civilização moderna, o mesmo
fenômeno gera grandes desafios para os Estados, sociedades e
famílias. Entre eles destaca-se a questão de como chegar a
velhice com dignidade (SILVA; DOMINGO, 2013, p.169).
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O abandono afetivo é, portanto, uma consequência do despreparo da
sociedade para lidar com a velhice, aliada ao crescente envelhecimento populacional.
4.1 Da caracterização da ilicitude
Como já explicado, o que caracteriza um ato ilícito é seu desrespeito à norma
jurídica. No que tange à responsabilidade civil, aquele que descumpre obrigação
legalmente imposta incorre em ato ilícito.
No contexto desse trabalho já foi abordado qual é a obrigação em discussão: a
de cuidar, amparar e proteger.
Em 2015 foi concluída no âmbito da Organização dos Estados Americanos
(OEA), a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos dos Idosos, ainda
pendente de ratificação pelo Brasil.
A convenção define abandono como sendo “a falta de ação, deliberada ou não,
para atender de maneira integral as necessidades de um idoso, que ponha em risco
sua vida ou sua integridade física, psíquica ou moral” (p. 4, 2015).
Em atenção à umas das modalidades de culpa, é importante trazer também o
conceito que o referido instrumento internacional dá à negligência:
Erro involuntário ou ação não deliberada, incluindo, entre
outros, o descuido, omissão, desamparo e desproteção, que
causa dano ou sofrimento a um idoso, tanto no âmbito público
como privado, quando não forem tomadas as precauções
normais necessárias em conformidade com as circunstâncias
(p. 5, 2015).
Faz-se mister ressaltar que o fato de essa convenção não ter sido ainda
ratificada, não inviabiliza a discussão. A indexação dos referidos conceitos serve tão
somente para trazer novas conceituações dos institutos pertinentes e para
demonstrar que a preocupação com o abandono afetivo de idosos já alcançou nível
internacional.
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De fato, a fundamentação para a identificação de ato ilícito se dará mediante
aferição da conduta do agente comparada com o que prevê os artigos, 229 e 230 da
Constituição Federal e os artigos 3º e 4º do Estatuto do Idoso.
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Ao fim, a ilicitude no caso de abandono afetivo se concretizará com a violação
da dignidade da pessoa humana, que a falta de cuidado, atenção e amparo causam
danos psíquicos e morais que lesam a referida dignidade inerente a todos.
Portanto, a ilicitude do ato de abandono está na omissão de cuidar, na frieza e
no distanciamento e não na ausência de sentimento amoroso, mas sim ante a
omissão em agir para garantir o bem-estar, observa-se, de tal forma, a conduta
exteriorizada pelo agente e não suas íntimas convicções.
4.2 Da imputação da culpa
Em decorrência da responsabilização subjetiva, ou seja, mediante culpa, esta
deve ser imputada somente a quem culposamente abandonou. Se o afastamento
entre um filho e seu pai se deu por culpa deste último, não caberá responsabilização
daquele por abandono afetivo.
Exemplo recorrente é o dos pais que expulsam os filhos de casa quando se
assumem homossexuais, ou, no caso das mulheres, quando engravidam.

Ora não pode o pai dar causa ao distanciamento entre ele e o filho expulso e,
anos depois, ir à justiça alegar que foi abandonado, isso porque foi a sua conduta a
causadora do afastamento, eliminando o elemento culpa da conduta do filho,
desaparecendo, de tal forma, o dever deste em indenizar.
Isso porque neste caso estar-se-ia diante de uma excludente de
responsabilidade civil, posto que há ruptura do nexo de causalidade:
Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da
vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso,
deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o
prejuízo experimentado pela vítima. (...) Não há liame de
causalidade entre o seu ato e o prejuízo da vítima
(GONÇALVES, 2017, p. 547).
Neste caso, o agente não foi negligente, simplesmente foi rejeitado, impedido
de manter o contato familiar, e esse rompimento do laço afetivo afasta a
possibilidade de aplicação da responsabilidade civil.

554

www.conteudojuridico.com.br

O mesmo raciocínio pode ser aplicado nos casos em que o filho não conhece a
identidade do seu pai, se por motivos alheios a sua vontade ele não teve contado
com o pai não é possível imputar-lhe a culpa por abandono.
4.3 Do pressuposto específico
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A professora Giselda Hironaka (2007, p. 3), em artigo sobre abandono afetivo,
adverte que “pouco importa discutir ou levantar, aqui, as circunstâncias múltiplas que
possam ter dado origem a relação paterno/materno-filial. O que cumpre perquirir é
a existência efetiva de uma relação paterno-filial.”
Com efeito, com o estabelecimento efetivo de um vínculo de
afetividade será mais fácil configurar o dano decorrente da
cessação do contato e da convivência entre pais e filhos, na
exata medida em que se conseguir demonstrar e comprovar
que a sensação de dano foi nociva (HIRONAKA, 2007, p. 7).
Nesse sentido, já houve decisão proferida em 2017 pela Terceira Turma do STJ
no AREsp 1.071.160/SP: “alegada ocorrência de abandono afetivo antes do
reconhecimento da paternidade. Não caracterização de ilícito. Precedentes".
Ora, para abandonar algo é preciso que antes o agente tenha o tido, se não
havia relação entre o suposto abandonado e o agente não houve abandono,
tampouco estará presente o elemento culpa. Sendo assim, não caberá a pretensão
indenizatória.
4.4 Da jurisprudência
A importância da jurisprudência é que ela apresenta a concretização dos
direitos abstratamente previstos com o julgamento de casos reais, dando contornos
mais concretos às circunstâncias envolvidas pelo tema em questão.
Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Junior (2015, p. 75). “No direito
positivo contemporâneo, a força da jurisprudência como fonte normativa deixou de
ser especulação doutrinária e assumiu corpo dentro da própria ordem jurídica
legislada.” E finaliza dizendo que “sem dúvida, o vigente sistema processual brasileiro
elevou a jurisprudência à categoria de fonte de direito” (2015, p. 80).
Há quem não ache que seja possível aplicação da responsabilidade civil por
abandono afetivo inverso. Giselda Hironaka em seu artigo sobre responsabilidade
civil no caso abandono afetivo inverso traz posição de Isabel P. da Costa, segundo a
qual:
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O dano vinculado ao fato de abandono afetivo e o consequente
dever de indenizar não podem se configurar em face dos
adultos, na medida em que estes já teriam sua personalidade
totalmente conformada: “No caso do afeto, a cobrança da
reciprocidade pura e simples não é conveniente, pois os filhos
não têm o dever de fornecer as condições para formar a
personalidade dos pais, por impossibilidade absoluta” (2007, p.
08).
Para chegar a tal conclusão Isabel se limitou a observar o abandono sob um
aspecto raso: o da formação da personalidade. Entretanto, a motivação de fundo que
leva ao direito à indenização é a violação da dignidade da pessoa humana.
É bem verdade que o abandono afetivo viola o direito ao desenvolvimento
saudável da personalidade da criança. Ao passo que o abandono afetivo inverso viola
o envelhecimento digno. Mas a fundamentação precípua da indenização nestes
casos está na consequência que tais violações têm, ou seja, em ambos os casos
ocorre desrespeito à dignidade da pessoa humana.
As limitações físicas, a perda de vitalidade, e não raras vezes os problemas da
mente e a dependência econômica, são nada menos do que dificuldades inerentes à
velhice, que colocam o idoso em situação de vulnerabilidade equiparável à das
crianças sendo, portanto, aplicável a eles a mesma lógica dos julgamentos referentes
ao abandono afetivo
São, de fato, duas situações de vulnerabilidade que se encontram em
momentos opostos da vida, uma no início, quando criança, e uma no fim, quando
idoso. Mas ambos, por se tratarem de violações contra direitos fundamentais, são na
verdade, duas faces da mesma moeda, e por isso, com a devida diferenciação feita
acima, é perfeitamente possível aplicar analogicamente jurisprudência concernente
ao abandono afetivo comum à sua modalidade inversa.
O presente apontamento se fez necessário visto que é escassa a jurisprudência
relativa ao abandono afetivo na sua modalidade inversa, ou seja, quando os filhos
abandonam os pais.
Essa constatação, entretanto, não causa nenhum prejuízo da análise
jurisprudencial sobre o tema, isso porque os requisitos da responsabilidade civil e os
fundamentos usados para reconhecer a possibilidade de ressarcimento são os
mesmos para as modalidades de abandono afetivo, o que mudam são apenas os
polos ativo e passivo da ação.
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Logo, pode-se concluir que os artigos 229 e 230 da Constituição Federal são
análogos ao artigo 277 §6º da CF, estes tutelando a proteção integral das crianças e
aqueles protegendo os dos idosos.
De tal forma, os argumentos usados para conceder ou não a indenização no
caso de filho que intenta ação contra os pais, podem e devem ser interpretados
analogicamente no caso de pais idosos que pleiteiam o ressarcimento contra os
filhos.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Inicialmente é possível identificar dificuldade em encontrar posicionamento do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema, isso porque quando foi instado a se
manifestar sobre o abandono afetivo, proferiu decisão esquiva dizendo que a análise
do cabimento de responsabilidade civil não é matéria constitucional e, sendo assim,
não cabendo ao Supremo Tribunal Federal decidir:
A análise da indenização por danos morais por
responsabilidade prevista no Código Civil, no caso, reside no
âmbito da legislação infraconstitucional. Alegada ofensa à
Constituição Federal, se existente, seria de forma indireta,
reflexa. (BRASIL, 2009, p. 1).
E em relação ao dever de cuidado previsto na Constituição Federal, completou
dizendo que a reparação por descumprimento desse dever depende da análise fática
e probatória. Ora, da interpretação lógica desse provimento jurisdicional pode-se
extrair que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de reparação por
danos morais nos casos de descumprimento do artigo 229, ou seja, abandono
afetivo, se presentes no caso concreto elementos da responsabilidade civil.
A ponderação do dever familiar firmado no art. 229 da
Constituição Federal com a garantia constitucional da
reparação por danos morais pressupõe o reexame do conjunto
fático-probatório, já debatido pelas instâncias ordinárias e
exaurido pelo Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2009, p. 1).
Já o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.557.978/DF
em novembro de 2015, que versava sobre abandono afetivo, proferiu a seguinte
decisão:
Para que se configure a responsabilidade civil, no caso,
subjetiva, deve-se ficar devidamente comprovada a conduta
omissiva ou comissiva do pai em relação ao dever jurídico de
convivência com o filho (ato ilícito), o trauma psicológico
sofrido (dano à personalidade), e, sobretudo, o nexo causal
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entre o ato ilícito e o dano, nos termos do art. 186 do CC/2002.
Considerando a dificuldade de se visualizar a forma como se
caracteriza o ato ilícito passível de indenização, notadamente
na hipótese de abandono afetivo, todos os elementos devem
estar claros e conectados (BRASIL, 2015 p. 1).
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Após, em 2016, no julgamento do REsp 1.493.125/SP, o Superior Tribunal de
Justiça seguiu o mesmo entendimento:
A possibilidade de compensação pecuniária a título de danos
morais e materiais por abandono afetivo exige detalhada
demonstração do ilícito civil (art. 186 do Código Civil) cujas
especificidades ultrapassem, sobremaneira, o mero dissabor,
para que os sentimentos não sejam mercantilizados e para que
não se fomente a propositura de ações judiciais motivadas
unicamente pelo interesse econômico-financeiro (BRASIL,
2016, p. 1).
Foi nos autos do REsp. 1.159.242/SP que a Ministra Nancy Andrighi proferiu a
máxima “Amar é faculdade, cuidar é dever”. Tal frase, curta, mas cheia de conteúdo,
derruba as afirmações de que indenização por abandono afetivo é tutela de
sentimento.
Civil e Processual Civil. Família. Abandono afetivo.
Compensação por dano moral. Possibilidade. 1. Inexistem
restrições legais à aplicação das regras concernentes à
responsabilidade civil e o consequente dever de
indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como
valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções
e termos que manifestam suas diversas desinências, como se
observa do art. 227 da CF/1988. 3. Comprovar que a imposição
legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se
reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de
omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação,
educação e companhia – de cuidado –, importa em vulneração
da imposição legal, exsurgindo, daí a possibilidade de se
pleitear compensação por danos morais por abandono
psicológico. (BRASIL, 2012, p. 1).
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De tal forma a Corte Superior responsável pela unificação da jurisprudência
infraconstitucional tem fortes precedentes no sentido de que é possível indenização
por abandono afetivo.
Assim, é de se concluir que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça
endossa a tese de que, se preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, o
abandono afetivo pode ensejar indenização compensatória. Bem como assim
também já sinalizou o STF no excerto citado.
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Durante a pesquisa deste trabalho notou-se uma ausência de julgados
específicos que tivessem como objeto responsabilidade civil por abandono afetivo
inverso. Existem, de fato, ações indenizatórias desse tipo propostas por filhos contra
um dos pais, entretanto, não foi possível encontrar o inverso, ou seja, um julgado
que tivesse um idoso no polo ativo.
A ausência de processos com esse objeto não significa que os idosos não
sofrem com a negligência decorrente da falta de cuidado, de fato, dados do Governo
Federal mostram que em 2018 as violações contra idosos mais denunciadas foram
as de negligências (38% das denúncias). (Brasil, 2019).
Ocorre que, com a idade avançada os idosos acabam por ficar menos
independentes, precisando cada vez mais dos filhos para lhes ajudar a superar as
dificuldades e limitações inerentes ao envelhecimento.
Não é razoável, portanto, presumir que um idoso em tal situação de
dependência do filho irá propor ação contra este, de tal forma que as limitações a
que está sujeito o afastam da busca por seus direitos, o que pode explicar a falta de
ações que versem sobre responsabilidade civil por abandono afetivo inverso.
4.5 Do projeto de lei nº 4.229/2019
Em 2019 o Senador Lasier Martins apresentou ao Senado Federal um projeto
de lei com o objetivo de alterar o Estatuto do Idoso para acrescentar os seguintes
artigos:

Art. 42-A. A pessoa idosa tem direito à manutenção dos
vínculos afetivos com a família e dos vínculos sociais com a
comunidade, em ambientes que garantam o envelhecimento
saudável.
Art. 42-B. Aos filhos incumbe o dever de cuidado, amparo e
proteção da pessoa idosa.
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Parágrafo único. A violação do dever previsto no caput deste
artigo constitui ato ilícito e sujeita o infrator à responsabilização
civil por abandono afetivo, nos termos do art. 927 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”
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Como se pode ver o artigo 42-B do previsto no projeto visa reproduzir na
legislação infraconstitucional um dever já elencado na Constituição Federal, como
meio de reafirmar os direitos dos idosos.
Importante frisar que a propositura desse projeto de lei não é indicativa de que
no atual cenário jurídico não há normas que permitam a responsabilização civil de
quem comete o abandono afetivo. Pelo contrário, como já apresentado nesse
trabalho os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais vigentes já são
suficientes para ensejar indenização por abandono afetivo inverso. Entretanto, a
conversão desse protejo em lei seria de extrema utilidade posto que colocaria fim a
discussão.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo avaliar se o afeto tem valor jurídico no
ordenamento brasileiro e, em caso positivo, se o descumprimento dessa obrigação
geraria a obrigação de indenizar. Foram esclarecidas as terminologias e conceitos
sobre idosos e seus direitos. Dados relacionados à população idosa foram também
apresentados, bem como se apontou o dever constitucionalmente previsto de
cuidado.
Assim, as questões estudadas e respondidas por este trabalho foram: Existe um
dever de prestar afeto aos pais idosos? Se sim, em caso de descumprimento desse
dever, cabe responsabilização civil dos filhos para fins de indenização por danos
morais?
A resposta para a primeira questão problema apontada pela doutrina reside
nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal e os artigos 3º e 4º do Estatuto do
Idoso que impõem o dever de cuidar, trata-se, de tal forma, de afeto do ponto de
vista objetivo, atitudes de cuidado e amparo e não de sentimento de amor e carinho.
Com fulcro na doutrina, produção científica e jurisprudencial sobre o tema foi
demonstrado que o dever de cuidar dos idosos, imposto aos filhos pela Constituição
Federal e pelo Estatuto do Idoso, é um dever jurídico e cujo objeto é aferido no plano
objetivo, é em outras palavras, um dever de conduta, pelo qual impõe-se a prática
de atos que visem garantir a dignidade da pessoa idosa, bem como seu bem estar,
saúde física e mental.

560

www.conteudojuridico.com.br

No capítulo 2 foram definidos os conceitos pertinentes ao trabalho, como o
conceito de idoso como sendo a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, bem
como a apresentação do dever de cuidar previsto na Constituição Federal e no
Estatuto do Idoso.
No terceiro capítulo foram expostos os pressupostos da responsabilidade civil,
ou seja, os elementos que devem estar presentes para que o Poder Judiciário
reconheça a existência de um dever de indenizar em favor da vítima de uma conduta
ilícita.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Por fim, no último capítulo, desenvolveu-se sobre a possibilidade de
ressarcimento por dano moral decorrente de abandono afetivo inverso. Após a
análise dos elementos da responsabilidade civil aplicada ao caso em questão
concluiu-se que se existe uma obrigação legal de cuidar, o descumprimento dessa
obrigação cria para o idoso abandonado o direito a receber indenização por danos
morais.
Apresentou-se, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, que apesar de não encerrarem pacificamente a discussão
a respeito do presente tema, têm fortes precedentes no sentido de reconhecer a
possibilidade de responsabilização civil dos filhos que praticam abandono afetivo
inverso contra seus pais idosos.
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THABATA FLÁVIA SOUSA CRAVO: Graduando
bacharel em Direito pelo Centro Universitário Unaaimorés
(coautora)
Capítulo 1: Qual a função do Estado no marco do Estado Democrático de
Direito?
Para que possamos entender de que forma se deu a ascensão do Estado
Democrático de Direito precisamos fazer uma breve retrospectiva histórica sobre a
evolução do que chamamos de Estado Moderno.
O Estado Moderno, consolidado a partir do século XIV, foi um processo
marcado pela separação de poderes, funções administrativas e políticas. A partir
desta ideia tornou- se necessário o aprimoramento destes institutos, assim sendo
admitiu-se que o estado moderno se ramificasse em duas espécies, sendo estas, o
Estado Liberal e o Estado Social.
Neste contexto, importante tratarmos, daquele denominado Estado Social
ou Estado De Direito, que ensejou na consolidação do Estado Democrático de
Direito. O Estado Social, que nos referimos, surgiu logo após a Revolução Francesa,
num período marcado pela transição do absolutismo para o parlamentarismo. O
surgimento deste modelo passa a ter destinação o favorecimento do crescimento
econômico e a proteção social dos indivíduos, tornando-se instrumento de
transformação e regulação social.

Como podemos observar, em consequência destas transformações,
progressivamente o Estado precisou intervir para regular questões sociais, que
regem o cotidiano, como por exemplo o direito ao trabalho, seguridade social,
questões de ordem econômica e etc. Sendo assim, no início do século XX, surge o
chamado Estado de Bem Estar Social, que vem com uma proposta garantidora de
direitos básicos, vinda da necessidade do fornecimento de materiais pelo Estado.
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Assim sendo, seria este Estado o responsável pela regulação de aspectos da
vida privada, como o direito político, de alimentação, saúde, habitação, educação,
valor mínimo de renda, que não seguiriam a linha de caridade, mas sim de direitos
fundamentais prestacionais, assegurados a todos os cidadãos.
Neste viés, trazemos a junção do Estado de Direito com o Estado
Democrático de Direito, como uma tentativa de unir os seus respectivos conteúdos,
contemplando sobretudo a preocupação social e as garantias jurídico-legais.
Importante ressaltar, que o conceito de democrático, não surge como uma forma
de democracia representativa, haja vista, que no Estado de Direito, esta já se fazia
presente em alguns pontos, mas sim como uma intenção do Estado de melhorar a
vida das pessoas.
Assim diz, Bolzan de Morais e Streck:

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo
transformador na realidade, não se restringindo, como
o Estado Social de Direito, a uma adaptação
melhorada das condições sociais de existência. Assim,
o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material de
concretização de uma vida humana digna ao homem
e passa a agir simbolicamente como fomentador da
participação publica quando o democrático qualifica o
estado, o que irradia os valores da democracia sobre
todos os seus elementos constitutivos e, pois, também
sobre a ordem jurídica. E maus, a ideia de democracia
contem e implica, necessariamente, a questão da
solução do problema das condições materiais de
existência.
No Estado de Direito, apresentado após a Revolução Francesa, já se tinha
uma democracia representativa, neste sentido, o Estado Democrático de Direito
fruto de diversas situações históricas, amplia seu contexto para a promoção dos
direitos fundamentais sociais, sendo alguns destes, saúde, trabalho, previdência
social, enfatizando a questão social e a igualdade.
Novamente Bolzan e Steck:

É este o conceito que, vindo estampado no texto
constitucional (art. 1º), define os contornos do Estado
Brasileiro, a partir de 1988, tendo-se presente que o
constituinte nacional foi busca-lo em Constituições
produzidas em situações similares a nossa, como é o
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caso da Constituição Portuguesa pós revolução dos
cravos e da Constituição espanhola seguinte a
derrubada do regime franquista, ou seja, documentos
legislativos produzidos no interior de processos de
redemocratização(...)
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O Estado Democrático de Direito, traz uma vertente conceitual baseada na
ideia de aplicação, pelo Estado, de um direito que respeite e efetive as liberdades
civis, ou seja, que se efetive o respeito aos direitos humanos e as garantias
fundamentais. O fundamento que reveste este conceito, encontra embasamento
na necessidade de se estabelecer uma proteção jurídica, como um todo, aos
destinatários das respectivas normas legais.
Num Estado de direito, que empunha a bandeira democrática, as próprias
autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito, ou seja, o
Estado em sua mais ampla abrangência, quais sejam todas suas funções, estão
submetidos a uma organização social que atenda o interesse comum.
De acordo com fatores observados a cima, a constituição nos trás princípios
norteadores que regem o Estado de direito e o Estado Democrático de Direito. Tais
princípios na constituição são normas a serem atendidas em sua primariedade.

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
I–a soberania;
II–a cidadania;
III–a dignidade da pessoa humana;
IV–os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; V–o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
Dos mais diversos princípios, destacamos aqui o princípio da dignidade da
pessoa humana, a soberania, divisão dos poderes, pluralismo político, valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como entre outros.
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A soberania da qual todo poder emana do povo, é uma forma de estado
democrático de direito, onde há a participação direta e indireta do povo no poder.
Sabemos que além de princípios, são valores democráticos que constituem
instrumentos de realização prática para com o Estado.
No texto da Constituição Federal, percebe-se os mais diferentes princípios
que o Estado deve seguir para atender a população como um todo, princípios estes
que não só atendem as relações internas, mas determinam também suas relações
externas.

Todos estes princípios expressos na constituição são de muita importância
para configuração do Estado Democrático de Direito, sendo função a superação
das
esigualdades sociais, instaurando-se assim um regime que atenda a justiça
social no referido estado.
Nesse sentido, no marco de conquista e efetivação de um Estado
Democrático de Direito, sendo este, no Brasil a Constituição Federal promulgada
em 1988, que vise a proteção jurídica daqueles que são regidos pelas normas nela
contidas, é o Estado detentor da função de garantir as liberdades civis e os direitos
humanos, condições mínimas para o desenvolvimento de uma vida justa.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e
solidária; II - garantir o desenvolvimento
nacional;
- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais;
- promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
Nesse viés, observamos que o Estado, como ente responsável pela
organização da sociedade como um todo, detém o poder, através de leis por este
estabelecidas de promover a proteção de direitos e garantias dos cidadãos, ou seja,
o Estado deve prover os elementos mínimos para o acesso igualitário a serviços de
segurança, saúde, trabalho, habitação, na forma de aplicação de direitos sociais,
como exposto pela CF/88:
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
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Importante destacarmos, que sequencialmente a Constituição Federal de
1988 nos traz em todo seu contexto normativo, uma diretriz que pactua e alinha o
direito com a sociedade existente, ou seja, com o objetivo máximo de se efetivar o
texto constitucional. Assim, a CF/88 apresenta todos aqueles direitos que são
dispostos a todos os cidadãos, sendo estes políticos, sociais e que preceituam e
efetivam a soberania da democracia, ou seja, que garantem a sobreposição da vida
como bem maior, respeitando todos os direitos fundamentais para que esta se
alcance.Assim bem diz, a Constituição Federal 1988:

1. Do direito a segurança pública:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos.
2. Do direito a seguridade social:

Art. 194. A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social.
3. Do direito à saúde:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4.Do direito a assistência social:
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
- a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
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- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
- a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;
5. Do direito a educação:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
6. Do direito a cultura:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
Por fim, precisamos entender que o mínimo de dignidade, a que tanto se
busca com o Estado Democrático de Direito, posto em prática pela CF/1988,
somente se alcança quando de fato, medidas sócio-políticas não são mitigadas e
fornecidas a uma minoria. É notório o descaso e a precariedade daqueles que
reiteramos ser direitos fundamentais. Se o intuito é proteger o cidadão, em sua
maior extensão, se torna incompatível abrandar seu acesso a educação, saúde,
trabalho, moradia, visto que a afirmação trazida pela CF é: Dever do estado, direito
do cidadão.”
Por todos os aspectos analisados, menciono a frase primorosa de Ferdinand
Lassale, em “A essência da Constituição”, obra de 1863: “ A constituição sem
inserção social é uma folha de papel”. Posto isso, o reflexo de um verdadeiro Estado
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Democrático de Direito, é aquele que une Estado e população, garantindo a esta
todos seus direitos fundamentais.
Capítulo 2: A ausência do Estado nas comunidades vulneráveis e o surgimento
do Poder Paralelo.
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“Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã,
ainda assim plantaria a minha macieira. O que me
assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de
muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a
nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível
arte de viver como irmãos.” (Martin Luther King).
Muito se diz, sobre o surgimento do termo Estado Paralelo, como forma de
associação ao crescimento da violência com a ação de criminosos ligados ao tráfico
de drogas ou as milícias que atuam desenfreadamente no estado do Rio de Janeiro,
conceito este que ganhou ênfase com a morte do jornalista Tim Lopes, em 2002.
O que devemos observar é o processo e o contexto de formação destas
milícias e sua relação com o Estado, que por corrupção, impunidade ou omissão
propiciaram o seu desenvolvimento e estabelecimento dentro das comunidades
cariocas.
Neste sentido, Rogério Grego (Procurador de Justiça), Eduardo Maia Betini
(Agente da Polícia Federal) e André Monteiro (Policial do BOPE), pontuaram em
relação ao crescimento da violência, dentro de um contexto fático ao qual
presenciaram:
“Nas últimas décadas, a cidade do Rio de Janeiro tem
sentido
o
aumento
da
violência
urbana,
principalmente por conta do tráfico de drogas e seus
efeitos nefastos.
As comunidades carentes, que povoam a cidade,
foram tomadas por grupos criminosos, que
impuseram seu regime de terror. Criaram um estado
paralelo, com suas próprias regras. Eram territórios
dominados que faziam de refém a população que
neles vivia.”[1]
O Estado, enquanto guardião da constituição federal, deve prover o respeito
aos direitos humanos e as garantias fundamentais, que consistem em permitir o
acesso a população as condições básicas de sobrevivência, sendo tais, moradia,
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habitação, saúde, educação e saneamento básico. O que de fato se presencia
dentro das inúmeras comunidades espalhadas pelo Brasil, mas principalmente no
estado do Rio de janeiro, é a ausência completa destas garantias estatais.
Todo este desamparo sócio econômico demonstrado pelo estado, enseja no
surgimento de diversos problemas que abraçam por completo as comunidades
carentes. Quando o Estado deixa de arcar com o que de fato é sua obrigação, criase um ciclo repressivo, no sentido de que a instabilidade social faz com que cresça
continuamente a busca subsidiária ou alternativa, para suprimento das
necessidades que o povo tem.
É dentro deste cenário de completo desamparo que as comunidades vivem,
que se consolidou o que denominamos de Estado paralelo, como forma de resposta
a população, por outros agentes, que não estatais, de provisão para tudo aquilo
que não foi fornecido e garantido pelo estado.
Quando se diz num crescimento representativo de violência, devemos
observar, que este se encontra mais evidente dentro das periferias, porque é nelas
que o estado deixa de agir efetivamente. A falta de acesso á educação, a saúde e
demais garantias, comprimem a população numa situação de insegurança social,
que se torna o ambiente mais favorável para que determinados grupos atuem
como agentes controladores que fazem o papel de Estado.
Relacionado com que foi o dito, devemos mencionar sobre a Teoria
Funcionalista da Anomia[2], apresentada por Robert Merton, em 1938, que
segundo o criminólogo Alessandro Barata relaciona os contextos culturais
expressos numa sociedade com os valores que os guiam dentro desta, ou seja, a
realidade a qual se submerge um indivíduo, influencia diretamente em sua conduta
social e as possibilidades de ação deste.
A cultura, ou "estrutura cultural" é para Merton 7, "o
conjunto de representações axiológicas comuns: que
regulam o comportamento dos membros de uma
sociedade ou de um grupo". A estrutura social é, ao
contrário, "o conjunto das relações sociais, nas quais
os membros de uma sociedade ou de um grupo estão
diferentemente inseridos". Anomia é, enfim, "aquela
crise da estrutura cultural, que se verifica
especialmente quando ocorre uma forte discrepância
entre normas e fins culturais, por um lado e as
possibilidades socialmente estruturadas de agir em
conformidade com aquelas, por outro lado.[3]
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Observamos então que o conceito de criminalidade para Robert Merton,
perpassa entre os objetivos sociais almejados e os meios dispostos a população
para que se alcance tais objetivos. Assim sendo, quando os meios lícitos para se
alcançar tais objetivos não são satisfatórios, busca-se meios alternativos para
consegui-los, sendo que, os quais são na maioria das vezes atos ilícitos.
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A estrutura social não permite, pois, na mesma
medida, a todos os membros da sociedade, um
comportamento ao mesmo tempo conforme aos
valores e às normas. Esta possibilidade varia, de fato,
de um mínimo a um máximo, segundo - tem-se dito a
posição que os indivíduos ocupam na sociedade. Isto
cria uma tensão entre a estrutura social e os valores
culturais e, conseqüentemente, díversos tipos
fundamentais de respostas individuais(...)[4]
Dentro de viés, apontamos uma importante relação entre o meio social
que determinados indivíduos vivem e os direitos e garantias fundamentais que
deveriam ser dispostos a eles, sem prejuízo de desigualdades, haja vista, que
estes direitos além de soberanos asseguram a efetividade do texto
constitucional, jamais deixando serem reduzidos ou afetados.

Os direitos fundamentais nasceram como sendo
aqueles considerados indispensáveis à pessoa
humana, necessários para assegurar a todos uma
existência digna, livre e igual, aí o porquê da
denominação de fundamentais a tais direitos. Se o
próprio direito surgiu da necessidade de regular as
relações entre os indivíduos em sociedade, era
necessário estabelecer, ipso facto, uma esfera de
proteção do indivíduo em face de seus pares e em face
do próprio Estado. Assim, as primeiras declarações de
direitos foram marcadas por este caráter
individualista, por meio do qual o soberano deveria se
abster de violar um mínimo garantido aos cidadãos.[5]
Atribuição fundamental do Estado, emerge no sentido de que este é quem
formula as garantias fundamentais que serão efetivadas por instrumentos legais,
ou seja, a função do estado é criar uma ordem civilizatória. O que se observa, num
sentido prático, é que o Estado, se absteve de efetivar suas políticas públicas dentro
de comunidades carentes, o cenário que estas enfrentam, a anos, consiste num
crescimento desenfreado de seus moradores, e consequentemente da violência, da

573

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 996 de 09/01/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

miséria, e ainda da falta de inclusão social. O que observamos, é quem além da
lacuna econômica existentes nestas comunidades, existe também uma lacuna
social, que aguça ainda mais o conflito social.
Conforme a agência nacional do IBGE, pelo Censo 2010, o Brasil tinha cerca
de 11,4 milhões de pessoas morando em favelas e cerca de 12,2% delas (ou 1,4
milhão) estavam no Rio de Janeiro. Considerando-se apenas a população desta
cidade, cerca de 22,2% dos cariocas, ou praticamente um em cada cinco, eram
moradores de favelas. O censo do IBGE tem informações detalhadas sobre favelas
- que recebem o nome de aglomerados subnormais.

Neste sentido, aponta o IBGE, conforme censo demografico 2010:
"os aglomerados subnormais [6] podem se enquadrar,
observados os critérios de padrões de urbanização
e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais,
nas seguintes categorias: invasão, loteamento
irregular ou clandestino, e áreas invadidas e
loteamentos irregulares e clandestinos regularizados
em período recente”.[7]
Apresentando ainda dados estatisticos, temos pelo
PNAD
– Pesquisa Nacional por Amostra de domicilios, que a
distribuição regional de serviços de saneamento
básico é bastante desigual: Segundo a PNAD 2015,
cerca de 72,5% dos domicílios urbanos do país
contavam com os três serviços básicos de saneamento:
conexão à rede de esgoto, coleta de lixo e água
encanada. Isso significa que aproximadamente 18,7
milhões de domicílios urbanos não contavam com
pelos menos um dos três serviços.[8]
Notoriamente o que se percebe, é que desde o surgimento de grandes
centros urbanos e metrópoles, com a extrema demanda por mão de obra
acarretada pelo crescimento econômico e territorial destes, se instaurou fator
definitivo para o surgimento de comunidades que serviriam como local de moradia
da massa trabalhadora. Os números expressivos de comunidades existentes e da
população nela habitante, são resultados de uma ocupação desenfreada, também
decorrente da falta de políticas públicas efetivas pelo Estado.
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Pelo cenário de extrema diferença social e econômica, já consolidados, abrese brecha para o surgimento de Estados Paralelos, que atuarão não somente no
suprimento das necessidades básicas daquela população. Cria-se em contrapartida
a falta de segurança pública, um Estado, que institui suas próprias regras e
condutas, assumindo assim todas as funções inerentes a este em todos os ramos
organizacionais.
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Os agentes do poder paralelo, atuam diretamente dentro destas
comunidades, em seu contexto, delimitam aos cidadãos o direito de ir e vir,
demarcam territórios, disputam a posse de pontos de venda de drogas, que é
pratica reiterada e dominante dentro das favelas, convocam seguidores e a estes
atribuem funções, de forma hieraquica, ou seja, promovem dentro de suas
organizações, suas próprias regras de conduta, incluindo um sistema punitivo para
aqueles que as descumprirem. Neste sentido, pontou Percival de Souza:

"O Estado, inteiramente dominado pelo crime
organizado, vive sob o signo da insegurança e da
incerteza e, nesse palco, a ordem jurídica é
reconhecidamente precária”.[9]
O sistema abarcado e instituído pelo Estado paralelo, ultrapassa totalmente
o domínio do Estado, as diversas práticas que estes aderiram, envolvem inúmeros
rompimentos do poder legal. O crescimento e fortalecimento destes institutos
decorrem do imenso poderio econômico que conquistaram pela prática de
atividades ilícitas e da ausência total do Estado, que se abstém de garantir a
segurança pública e condições sociais mínimas de sobrevivência aos moradores.
O crime organizado, surge como forma de suprimento de tudo aquilo que
era função do Estado, mas atua em constante antítese aos direitos e garantias
fundamentais, base de todo o coletivo.
Importante destacarmos, que a realidade existente dentro destas
comunidades reflete o espectro de completa exclusão social em seus múltiplos
ângulos. Seus moradores, de forma geral, estão inseridos numa estrutura de
vulnerabilidade e insuficiência de medidas publicas pelo Estado. Desta forma, o
impacto que esta falta de inserção gera, claramente se observa na estrutura destes
complexos e nas relações sociais fixadas.
Nota-se que o vínculo criado entre população e estado paralelo, consiste
em além de uma reação de poderio extremo por parte daqueles dominadores do
território, mas também numa relação de crédito e confiança. O estado paralelo, por
vivenciar a realidade prática da grande maioria dos moradores e prover assistência
direta em suas mais amplas dimensões, conquista a confiança destes, criando-se
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assim um ciclo de adesão, que sustenta ainda mais a estrutura destas organizações,
como no caso, da ausência de segurança pública dentro das comunidades.
Desta forma, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Promundo,
intitulada “Pesquisa Internacional sobre Homens e Equidade de Gênero”, que
abordou as relações existentes entre as comunidades e a presença da polícia e o
medo que esta gera, haja vista que ação proposta por estes, na maioria dos casos é
de forma repressiva, concluiu-se, que o medo é consistente pela presença violenta
da polícia nas comunidades. Nesse sentido pontuou, Tatiana Moura, diretora
executiva do Instituto Promundo:

“A verdade é que o tráfico está no dia a dia, e a polícia
é esporádica. A presença do Estado ao longo da
história tem sido mais violenta que pacífica. É uma
força da autoridade, que entra muitas vezes para
lançar medo, e é responsável por grande parte do
homicídios.”[10]
Destarte, o que podemos perceber é que o surgimento e estruturação do
estado paralelo, nada mais é que o reflexo da inaplicabilidade das políticas públicas
e sociais dentro das grandes comunidades. O Estado, omisso em suas práticas abriu
brechas para que tais territórios fossem dominados e controlados de forma abusiva
e particular.
O que se espera é que de alguma forma, o Estado possa intervir para
desproblematizar a estrutura já existente e consolidada, desvinculando a atuação
do estado paralelo. É sua atribuição constitucional atuar nas ações do direito
público. Por fim, o que de fato se deve observar é o resultado impactante do
desmazelo do estado em relação a população, afinal de contas, é esta que sofre
inteiramente com a falta de inserção social.
Capítulo 3: O crescimento das milícias ante a ineficiência pública e a crise de
legitimidade do Estado
Realidade bastante evidente nas últimas décadas, é o constante processo
de crescimento do crime organizado no Estado do Rio de Janeiro, fato este que
vem perdurando por cerca de 30 anos. O surgimento do crime organizado tem seu
marco inicial no fim dos anos 1970, dentro do presídio de Ilha Grande, em Angra
dos Reis, estado do Rio de Janeiro, derivado da junção de presos comuns e presos
políticos. Esta aproximação audaz, ocasionou no surgimento da organização
criminosa Falange Vermelha, popularmente conhecida como Comando Vermelho,
que se tornou desde então umas maiores facções criminosas do Brasil, atuando
enfaticamente nas comunidades cariocas.
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“Nesta década, um grupo de criminosos assaltantes de
banco, presos no presídio de segurança máxima de
Ilha Grande, durante os anos de ditadura, onde os
guerrilheiros eram misturados aos presos comuns, dos
quais estavam Wiliam da Silva Lima, mais conhecido
como ‘professor’, Francisco Viriato, conhecido como
‘japonês’ e Rogério Lengruber também conhecido
‘bagulhão’, instaurou-se a organização Falange
Vermelha”[10]
O crime organizado se materializa dentro das favelas, por meio de facções
criminosas dotadas de seu próprio sistema coercitivo e de controle social. A busca
constante pelo poder se tornou uma forma bastante lucrativa, para aqueles que
mantem o monopólio de determinada região, geralmente áreas densamente
populosas e de baixa renda. Os negócios alternativos que estes grupos lideram,
entre tais o tráfico de drogas e armas, se tornaram diretamente o maior embate
entre Estado e a eficácia das políticas de segurança pública dentro e fora destas
comunidades.
Ao longo dos anos, o Estado, vem apresentando medidas de controle e
prevenção do crime organizado, mas a realidade do estado do Rio de janeiro,
especificadamente, consiste numa crise organizacional histórica, que envolve toda
sua estruturação e enfraquece o sistema que deveria operar efetivamente no
enfretamento do crime organizado. Ao dizer que determinada política de
segurança pública não funciona, devemos observar que os demais ramos de
atuação do Estado, como por exemplo, acesso à educação, saneamento básico,
saúde e etc, foram também, de certa forma, deixados de lado, no que se refere a
eficácia e funções do Estado de Direito.
A desatenção do Estado frente aos problemas sociais existentes dentro das
inúmeras comunidades do Rio de Janeiro, acarretou não somente na expansão
territorial e de poder do crime organizado, como também, propiciou o
desenvolvimento de um outro “câncer” da segurança pública, tal qual denominado
de milícia, frente ao cenário de descontrole político e econômico que se mostra
evidente na realidade destas áreas.
O campo nascedouro das milícias, está sob a aba dos grupos de extermínios
por volta da década de 1960, quando policiais da ativa, ex-policiais, policiais
expulsos da corporação, carcereiros e policiais reformados (aposentados),
passaram a oferecer serviços de proteção a comerciantes e vizinhanças
supostamente ameaçadas por traficantes, que distribuíam suas ações criminosas
no dia a dia, bem como assassinatos entre facções criminosas e policiais.
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“Misse (2011) ressalta que “a década de 1970,
formam- se grupos de extermínio na periferia do Rio
de Janeiro, que eram pequenos grupos de policiais,
agentes penitenciários e guardas que recebiam
dinheiro de comerciantes e empresários para evitar a
ocorrência de crimes em determinada área”. (Ignacio
cano e Thais, 2008/20011 Pág. 12)
Os grupos de milicianos, se desencadearam cada vez mais com propósitos
de oferecimento de segurança para as comunidades, tomando espaços nas ruas
com uso de força arbitrária. No século XXI, os grupos de extermínios abrangeram
ainda mais seu o rol de operações, no que antes se referia a proteção dos
comércios, passou também a tomar o controle de parte da cidade do Rio de
Janeiro. Em troca da segurança, passaram a cobrar taxas de vários setores da
economia, como o fornecimento de gás, energia, transporte, moradia, TV a cabo,
entre outros que eram fornecidos pelo Estado, objetivando o grande lucro perante
as comunidades, tornando-se assim um poder paralelo frente ao Estado.
Tais operações que sempre foram autônomas e arbitrárias, agiam com
intuito de tomada de poder e de controle social, além, claro, do lucro sobre o preço
inflacionado do fornecimento dos serviços. Com estas ações tais grupos,
consolidaram-se e desde então vem disputando espaço e poder com a atuação do
crime organizado.
Estudos, acompanhamentos e debates, sobre a temática das milícias foram
realizados pela fundação Heinrich Boll (2008-2011), juntamente com a
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com intuito de se avaliar a atuação destes
grupos, neste sentido, temos:

“Diversos atores participantes do debate público
mostraram tolerância e, inclusive, apoio a estes
grupos, considerando-os como uma reação dos
moradores destas regiões contra a criminalidade ou,
quando menos, como um “mal menor” em
comparação com o narcotráfico”. [10]
O avanço das práticas milicianas, nos últimos anos, foram tantos que parte
dos membros integrantes de tais grupos, compõem entes federativos como forma
de concentrar mais poderes em suas práticas diárias e monopolizar o controle das
ações oriundas do Estado, ao que se refere a medidas de enfrentamento destas
práticas criminosas.
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Em notícia mais recente, publicada pelo G1 em 2020, mostra-se relatório
inédito da polícia civil, onde foram levantados dados, dos quais aponta-se que os
crimes organizados atuam em 1.413 comunidades no Rio de Janeiro, o tráfico
domina 81% desses territórios e a milícia está em 19% dos aglomerados. A milícia
administra 278 favelas, mais do que duas quadrilhas que administra 238 favelas e
outra 69, respectivamente. (LEITÃO, Leslie e Carlos de Lannoy, RJ tem 1,4 mil favelas
dominadas por criminosos, aponta relatório) [10]
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Ao pensarmos nas funções que um Estado desempenha, devemos relacionar
também a atuação deste com a realidade de uma sociedade, ou seja, na evolução
de normas e preceitos com a vivência prática, onde temos de um lado o Estado
organizado e de outro a sociedade civil. A questão que envolve o desenvolvimento
e atuação do crime organizado, das milícias e demais organizações criminosas
repercutem diretamente na autoridade política que o Estado adota.
É notório que o crime organizado, ameaça valores constitucionais já
estabelecidos, instituições e a própria segurança pública como um todo, e é através
de força extrema e estranha a sociedade que este se espalha de forma
descontrolada. O Estado, possui legalidade e legitimidade, para que, por meio de
medidas eficazes, mantenha sua soberania e ordem pública.
O grande embate que padece sobre a ineficiência das políticas públicas,
quando adotadas e implantadas pelo Estado, consiste na interpretação e nos
resultados que tais medidas acarretariam. O Estado, enquanto guardião da
sociedade civil, deve reconhecer a violência característica do crime organizado e
através desta, desenvolver diretrizes que erradiquem tal. As organizações
criminosas, a todo instante, procuram expandir sua atuação, criando dentro de suas
estruturas formas cada vez mais imponentes de controle.

“As
organizações
criminosas
buscam
o
aperfeiçoamento do seu modus operandi, treinam
seus integrantes, realizam a captação de pessoal
competente para suas operações, além de se
infiltrarem na esfera dos três poderes, possibilitando
assim, uma certa protetividade nas suas atuações,
através do pagamento de propinas a policiais.”[10]
Neste viés, o que se tem como realidade prática, é que o Estado, não
consegue acompanhar o desenvolvimento e expansão do crime organizado. As
políticas de enfrentamento destas ações, sempre encontram falhas, desde o
momento de primeiro contato, frente as atividades da polícia, como também em
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relação ao desdobramento das investigações decorrentes das diversas operações
propostas pelo Estado.
Talvez a crise de legitimidade que o Estado encontra, se baseia, justamente,
no desfoque entre os Poderes, ou seja, existem ações de enfretamento ocorridas
dentro de comunidades, por meio de força policial, mas não há políticas públicas
que vigorem, legitimem e garantam a eficácia de tais ações. O que se diz aqui, é
que deve haver o enfrentamento da crise estatal de forma conjunta. O Estado
precisa apensar suas funções e por meio de seus vetores, criar ações conjuntas, que
trarão de fato, resultados eficientes.

“Para Mingardi (1998), o problema de combate ao
crime organizado está no uso exclusivo da força, não
adianta, considerando que para um efetivo combate,
necessariamente deve haver uma ação especializada
para que o promotor possa acusar, o juiz sentenciar e o
sistema penitenciário punir, se não houver prova do
crime, provas estas, que são colhidas através da
investigação, não há um efetivo combate às
organizações criminosas.”[10]
O Brasil, como dito anteriormente, vem sofrendo ao longo dos anos com os
crescentes números da criminalidade no país, principalmente frente as ações
voltadas ao crime organizado. O que devemos pontuar, é que a atuação destas
facções criminosas, não se contentam em utilizar apenas o tráfico de drogas como
modalidade lucrativa e de controle social. A realidade dentro destas comunidades,
perpassa pelo uso de várias condutas típicas, ou seja, o crime organizado se
diversifica, e implementa em suas atividades diárias, o uso de várias armas de fogo,
por exemplo, que dão consistência ao poder que explanam.
Através desta problemática aflingente, muito se discutiu com relação ao uso
constante e ilegal de tais armas e neste sentido, propôs o Estado a política pública
do desarmamento, no ano de 2003, como forma de frear as ações destas facções,
e de se controlar o acesso a tais, que se mostrou cada vez mais reiterado, gerando
impactos perigosos em toda a ordem social.

“Quando a campanha do desarmamento começou
naquele
ano
as
autoridades
constituídas
apresentaram que o Brasil era detentor de 17 milhões
de armas de fogo e que por tal fato gerava-se o alto
índice de criminalidade, em especial o número de
homicídios, vez que o cidadão em posse de tal arma
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por qualquer desavença eliminava o seu opositor, ou
seja, associaram de maneira simplista a relação entre
a criminalidade e posse de arma de fogo, quando na
verdade a problemática é muito mais complexa.”[10]
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O Estado, procura de certo modo, desenvolver uma moldura frente a
segurança pública, abraçando políticas que são coniventes com teorias, mas que
na verdade, não geram resultados na prática. No caso do desarmamento, por
exemplo, de fato trouxe redução dos índices de homicídio, mas apenas, ornou a
prática do crime por arma de fogo, ou seja, em contrapartida, as mortes
provenientes por outros meios, como por exemplo arma branca, se mantiveram
estáveis e até com crescimento.
Devemos então destacar por fim, que a criminalidade não se combate com
teorias e aplicações isoladas, a ineficiência destas politicas publicas somente
deixará de existir, quando, o Estado, agir de forma atuante aplicando ações em
conjunto com os demais órgãos ligados a sua estrutura, mas também, quando se
mostrar eficaz ao permitir condições mínimas, principalmente em comunidades
carentes, no que tange ao fornecimento de condições básicas de subsistência.
O crime organizado perderá forca, quando o Estado deixar de agir a longo
prazo e assumir frente a segurança pública e demais secretarias, seu papel de
provedor do desenvolvimento social.
Capitulo 4: Resposta pública ao poder paralelo: Legislações penais que visam
coibir essa anomia
Sempre muito se discutiu sobre a problemática e dinâmica do crime
organizado dentro das favelas cariocas, mas principalmente ao que se refere aos
trabalhos e ações que visam combater a disseminação deste. Como já sabemos, a
história de consolidação destes grupos perpassa por anos e anos de atuação, sob
a ótica de ineficiência do Estado em relação a todas as garantias previstas na
Constituição.
Ao longo dos anos, inúmeros governos, atuantes no estado e na cidade do
Rio de Janeiro, sofrem com os crescentes números da violência decorrente do crime
organizado, que como sabemos, ultrapassou os limites das comunidades, e hoje
atua enfaticamente em toda a cidade e áreas da própria estrutura governamental.
Literalmente, o crime organizado tornou-se um ciclo vicioso, que ganha cada vez
mais espaço.
Fato é, que quando o poder público se ausenta, o paralelo governa e assume
suas funções. A grande problemática do crime organizado, é sem dúvida,
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decorrente da desatenção e negligência do estado, frente as ações disseminadas.
É sabido que desarticular todos estres grupos, não se conseguirá em tempo
recorde, ora sabemos, que seu processo de construção foi a longo prazo, de forma
desenfreada, mas acima de tudo, usando de violência extrema, que hoje é a maior
munição usada por tais grupos para permanência no poder e controle.
Frente a todas estas ações que o crime organizado se propôs a embarcar,
atuando diversificadamente nas atividades criminosas, mas principalmente
perpetuando entre o tráfico de drogas e de armas, o Estado, se viu pressionado a
direcionar medidas e ações reais de combate ao crime organizado. Devemos
pontuar que, de fato, o estado ao longo dos anos, colecionou algumas ações em
resposta a atuação destes grupos, mas todas a curto prazo, e que
consequentemente se tornaram fracassos, fortalecendo ainda mais a estrutura
destes.
Ações de efetivo combate, dentro das comunidades, de fato se fazem
necessárias como forma de validação da função do estado de garantidor da ordem
e segurança pública. Porém para que estas ações surtam realmente o efeito
esperado, ambos os poderes devem atuar em conjunto, aquelas garantias
fundamentais previstas na Constituição Federal devem ser verdadeiramente postas
em prática, ou seja, o Estado precisa fornecer saúde, saneamento básico, educação,
mas acima de tudo, o Estado precisa intervir de forma preventiva nestas
comunidades. O sujeito, o contexto em geral, na maioria das vezes é somente
produto do meio.

“Cumprindo a vontade e os anseios da população
brasileira, há poucos anos atrás, mais de perto, nos
anos 1994/95, o Governo Federal auxiliou ao Governo
do Rio de Janeiro enviando as tropas das Forças
Armadas do Exército Brasileiro para tentar resolver a
problemática do tráfico de drogas nos morros e favelas
daquela cidade, usando somente da força, usando da
violência legítima do Estado contra os recalcitrantes,
contudo, muitas e muitas injustiças foram praticadas
contra pessoas inocentes. As faltas do tato Policial, da
experiência Policial, do manejo Policial aliados às
ausências de boas informações fizeram com que os
bem intencionados soldados do Exército brasileiro
não cumprissem as suas missões a contento. A
inteligência Policial estava ausente ou pouco presente
naquelas ações, por isso os projetos restaram inócuos
e ineficientes.[11]
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O Estado, ainda como ente soberano, precisa garantir a manutenção da
ordem e funcionamento da sociedade. É neste sentido, que ao longo dos anos,
muito se buscou e se modificou nos dispositivos legais, como forma de retomada
do controle social. Houveram mudanças legislativas que visavam se adequar aos
novos tipos penais, enfaticamente em relação ao crime organizado, que ainda é o
maior problema da segurança pública.
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Neste sentido, com o intuito de tipificar e caracterizar as ações das
organizações criminosas, o legislador brasileiro passou a prever o crime de bando
ou quadrilha, especificadamente no artigo 288 do Código de Penal, trazendo então
uma restrição de abrangência, de modo a possibilitar melhor enquadramento dos
praticantes destes grupos criminosos.
Fato é, que assim como a sociedade está em constante evolução, o mesmo
acontece com as organizações criminosas, que na maioria das vezes, promove um
desenvolvimento até mais rápido que o adotado pelo próprio estado. E é neste
viés que, promoveu o Estado, uma alteração na legislação penal vigente agravando
o tipo penal, anteriormente denominado de quadrilha ou bando, passando este a
ser enquadrado como associação criminosa.
A Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013, introduzida no Código Penal brasileiro
trouxe a alteração do artigo 288, e institui a figura da organização criminosa, que
previa anteriormente a presença de 4 indivíduos para configuração do ato, e hoje
constitui-se por 3 ou mais indivíduos com a finalidade da prática de crimes.

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para
o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Notamos aqui, a intenção do legislador em agravar a pratica delituosa e
garantir enquadramento daquele indivíduo. Com o advento da referida lei, definiuse organização criminosa e dispôs sobre a investigação criminal quando da prática
deste delito. É notório aqui, a intenção do legislador em combater a atuação dessas
milícias, ou seja, o Estado maximiza ferramentas punitivas, para fazer valer sua
soberania e de certa forma, apresentar respostas frente ao crime organizado.
Válido mencionar que medidas extremas propostas pelos agentes do
Estado, não se tornam suficientes e muito menos eficazes, quando há flexibilização
de outras. O combate ao crime organizado é resultante de um conjunto de ações,
que contenham sim, a criação de legislações punitivas, mas que não corrompam
direitos e garantias fundamentais já existentes, com ações de efetivo combate,
realizadas pelas polícias dentro das comunidades.
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Ao longo dos anos é perceptível que o Estado vem tentando neutralizar a
atuação das milícias nas comunidades cariocas, seja por meio de ações das forças
de segurança pública ou por meio da criação de leis. A grande verdade é que, pela
estrutura completamente escassa de condições favoráveis ao combate, os
resultados nem sempre são alcançados pelas ações do Estado. As comunidades
cariocas, possuem em seu desfavor, a tipografia do terreno, áreas densamente
ocupadas, a inexistência de condições mínimas de saneamento básico, além claro,
do medo em relação a atuação dos grupos dominantes. Tudo isso dificulta bastante
o trabalho e presença do Estado, em especial das policias.

Recentemente, dentre as inúmeras ações policiais nas comunidades cariocas,
uma delas em especifico, se tornou marco frente ao combate ao crime organizado.
Em 2010, numa operação conjunta das forças de segurança pública, sendo estas, a
Polícia Federal - PF, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMRJ e o BOPE Batalhão de Operações Especiais, o Complexo do Alemão, intitulado como umas
das maiores favelas da América Latina, pelo seu demasiado espaço territorial e
populacional, foi retomado, num conglomerado de ações, durante quase uma
semana.

“No dia 25 de novembro de 2010, numa ação ousada,
que envolveu cerca de 600 homens e logística da
Marinha do Brasil, a polícia do Rio deu uma resposta
ao tráfico que entrou para a história do Rio como uma
das mais contundentes dos últimos anos.”[12]
“(...)A fortaleza do narcotráfico no Complexo do
Alemão revelou-se de papel, suscetível a uma
operação que combinasse tropa treinada e surpresa
tática. Na época, de símbolo do poder paralelo, que
dela se apoderou por anos, a Vila Cruzeiro passou a
troféu do Estado, que retomou uma área de mais 200
mil metros quadrados, que estava alijada da cidade
formal.” [13]
A retomada pelo Estado deste território, surte com efeito de retaliação e
disseminação do crime organizado. Marcada pelo uso da força e poderio bélico,
esta que foi considerada uma das maiores, se não a maior ação policial de
enfrentamento a ação dominante de traficantes da história do país, foi
determinante para que o Estado, pós primeiro contato com a população, pudesse
de fato, se fazer presente e atuante, seja com a garantia da segurança pública, via
UPP – Unidade de Polícia Pacificadora, que se instalou nas comunidades, como
também pelo fornecimento de estrutura econômico- social que se fazia necessária.
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“Recentemente, a luta foi retomada na tentativa de
gerar uma renovação urbana e devolver ao carioca a
sensação de paz e organização que havia sido perdida
com o passar dos anos. Por meio de uma política de
segurança calcada na implantação de UPPs, as
Unidades de Polícia Pacificadora, o Estado conseguiu
reverter, em parte, a realidade desses territórios.”[14]
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Em resposta mais recente do Estado, só que dessa vez, nos moldes de
legislação normativa, foi sancionada Lei perante o Congresso Nacional,
denominada de Pacote AntiCrime, com o intuito de aperfeiçoar a legislação penal e
processual penal. A proposta trazida pela Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019,
é justamente distender as omissões das leis vigentes ao que tange a pratica delitiva
de corrupção e crime organizado, que são desde longa data o câncer da segurança
pública.

O chamado “Pacote Anticrime” do Governo
Federal se refere a um conjunto de alterações na
legislação brasileira que visa a aumentar a eficácia no
combate ao crime organizado, ao crime violento e à
corrupção, além de reduzir pontos de estrangulamento
do sistema de justiça criminal. Constituída por dois
projetos de lei ordinárias e um projeto de lei
complementar, a proposta do Ministério pretende
alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, a
Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos, o
Código Eleitoral, dentre outras normas.[15]
Notório é, que o Estado brasileiro, enquanto Estado Democrático de Direito,
vem ao longo dos anos tentando coibir as ações oriundas do crime organizado,
justamente, porque estas abarcam todos os tipos penais possíveis e desencadeiam
num processo de crescimento da criminalidade quase que imparável. Mas o que
devemos ter em mente, é que um inflacionamento legislativo nunca será suficiente
para combate das ações destes grupos, a norma precisa existir, mas medidas de
efetivo combate também.
A anomia social, é um fenômeno que o Estado precisa abolir. O crime
organizado criou suas próprias regras e fez desde então, dentro das comunidades,
seu Estado Paralelo. É visível a grave crise do sistema nos últimos anos, mas a
erradicação deste problema social, somente se concretizará de fato, quando o
Estado deflagrar medidas pontuais, em conjunto com todos os âmbitos
governamentais e de forma prioritária. Diminuir o crescimento exponencial do

585

www.conteudojuridico.com.br

crime organizado se faz na prática, com eficácia e fortalecimento das garantias do
Estado Social.
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Conclusão
Ao longo deste trabalho buscamos demonstrar o extenso e contínuo
processo de desenvolvimento e ascensão das milícias cariocas, ou seja, do maior
câncer da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O processo evolutivo
destes grupos perpassou por anos, resultante de ações cada vez mais fortes e em
evidência, tornando-os uma das maiores demonstrações de violência e de criação
daquilo que denominamos Estado Paralelo.
Como já sabemos o surgimento do crime organizado se deu em decorrência
da junção de presos políticos com presos comuns, no presídio de Ilha Grande, no
interior do estado do Rio de janeiro. A partir deste evento histórico, grande parte do
território carioca tornou-se palco de disputa por espaço entre os inúmeros grupos
organizados que com uso extremo de violência, buscava não somente mão de obra
para dissipar sua atividade ilegal, como também a maior abrangência e controle de
áreas carentes, geralmente densamente povoadas, mas que propiciariam maior
poderio entre as demais facções que surgiram ao longo dos anos.
O grande óbice que aflingiria a enorme população habitante das favelas,
não percorre somente na atuação do crime organizado ou de facções que dominam
através da prática do tráfico de drogas e armas. Em decorrência da completa
ineficácia do Estado e da desatenção deste frente as políticas públicas essenciais
ao desenvolvimento de qualquer cidade, outro grande problema surgiu dentro
destas comunidades, atuando enfaticamente em quase todos os seus territórios.
Além do Estado paralelo criado pelos grupos criminosas, surgiram também as
milícias, compostas por ex- autoridades, ex- policiais e pessoas de vários outros
ramos, que através da lacuna social existente nestes territórios, criaram sua área de
atuação, com um expansionismo gradual, impondo as populações residentes seu
poderio e exploração econômica, tornando-se assim mais uma espécie ramificada
do então Estado Paralelo.
É certo que as ações destes grupos, em síntese, funcionam como uma
máquina extraoficial que supre à população tudo aquilo que seria, e é, função do
estado. Obviamente, a forma atuante destes grupos se faz totalmente ilegal, visto
que tais, atuam com extremo uso de violência, obtendo vantagem ilícita das
comunidades em troca de serviços básicos. O déficit do Estado frente a estas
comunidades é tão grande, que reiteradamente estes grupos conquistam mais
espaço e se solidificam nos enormes territórios. Em pesquisa recente, apontou-se
o quanto das áreas do Rio de janeiro são dominadas pelo crime organizado.
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Mapa dos Grupos Armados do Rio, lançado nesta
segunda (19), aponta que três facções do tráfico juntas
dominam 15,4% do território da capital; milícia
controla 57% da área da cidade, diz estudo.
Uma pesquisa inédita sobre a expansão de
organizações criminosas no Rio revela que milícia e
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tráfico estão presentes em 96 dos 163 bairros da
cidade. Nessas áreas subjugadas vivem cerca de 3,76
milhões de pessoas, do total de 6.747.815 habitantes

— segundo estima o IBGE.

O estudo, batizado de Mapa dos Grupos Armados
do Rio de Janeiro, identificou que milicianos
controlam área maior do que traficantes de drogas na
capital fluminense.[16]
O notório ganho territorial destes grupos, se fez tão evidente que o Estado
sentiu a necessidade de promover ações que visassem coibir suas atividades. É neste
sentido que como forma de impor sua legitimidade e devolver a população
garantias e liberdades fundamentais, mas principalmente o direito a segurança
pública, que o Estado iniciou um longo processo de retomada das áreas ocupadas
pelo tráfico e pelo crime organizado. Inúmeras foram as ações realizadas, a maioria
delas, com êxito momentâneo, ou seja, o Estado introduzia força policial em ações
específicas, mas não mantinha medidas de controle a longo prazo, fazendo com
que grande parte do território acabasse voltando ao domínio do crime, da antiga
facção dominante, de novos grupos rivais e até mesmo milícias.

“As pacificações começaram a acontecer e o BOPE
teve sua participação fundamental nesse processo.
Pode ser considerado uma peça chave, indispensável
para a implementação das chamadas Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs), permitindo que o Estado
voltasse a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu,
trazendo, novamente, a paz social.”[17]
Considerada uma das maiores ações policiais frente ao crime organizado,
foi a retomada do Complexo do Alemão em 2010, marcada por grande uso de
força policial, esta, reuniu em único propósito a junção dos vários comandos
policiais, sendo a Policia Federal - PF, a Marinha do Brasil, a Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro - PMERJ e o BOPE – Batalhão de Operações Especiais.
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“Entre as pacificações já ocorridas, uma delas chamou
a atenção pela grandiosidade com que foi levada a
efeito. Trata-se da comunidade conhecida como
Complexo do Alemão, que despertou o interesse,
inclusive, da imprensa internacional. Foram dias
inesquecíveis, em que, basicamente, todas as forças
policiais se uniram em busca de um objetivo comum:
retomar aquele território, antes dominado por
centenas de traficantes.”[18]
Posto tudo isso, é nítido o quanto o estado do Rio de Janeiro,
especificadamente as comunidades densamente povoadas sofrem com o crime
organizado. A tragédia social que vive a cidade do Rio hoje, não é surpresa ou
muito menos momentânea, esta vem caminhando historicamente a passos largos,
e muito ao contrário do que se pensa está longe de acabar. A forma governamental
adotada até hoje por seus membros é decadente e ineficaz. O histórico de
corrupção que contamina a anos a estrutura organizacional do Estado interpõe
consequências a quem mais precisa de uma atuação eficiente.
As populações carentes que sempre habitaram estas comunidades, estão a
mercê de propostas e atuações completamente ineficazes por parte dos agentes
do Estado. Não adianta somente intervir a curto prazo, deve sim haver presença
policial, ações policias, mas juntamente a estas, e de forma imediatamente
subsidiária, o Estado deve aplicar políticas públicas de inclusão, de
desenvolvimento social, que abarquem garantias mínimas, como educação, saúde
e saneamento básico.
resgate por completo destas áreas dominadas pelo crime organizado,
somente se farão possíveis, quando o Estado adotar medidas em conjunto com
todos os seus agentes e dispositivos. A lei deve existir, assim como a sanção para
quem não cumpri-la, mas em subsídio destas, a aplicação de medidas que visem
promover a diminuição da criminalidade, ou seja, o Estado deve se manter legítimo
e presente dentro das comunidades, oferecendo aquilo que é de direito de toda
população.
Mediante o atual cenário, obviamente se conseguir o total recontrole destas
áreas não se farão imediatamente ou ainda, ocasionalmente, mas sim a longo
prazo. O que devemos entender é que para que ocorra a melhoria da sociedade
como um todo, primeiramente deve-se exterminar o caos estrutural dentro do
próprio estado. Medidas externas, somente devem ser aplicadas quando o Estado
estiverem em ordem com sua estrutura organizacional interna. A atuação das
policias é necessária, porque é através dela que se garante efetivamente a
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segurança pública, justamente por ser esta a possuidora de legitimidade para tal.
Mas em consonância a atuação dos agentes púbicas da segurança, deve-se buscar
que as demais secretarias trabalhem harmonicamente entre em si, ou seja, que
atuem em conjunto.
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Por fim, devemos registrar que o crime organizado está inserido nas
entranhas do surgimento do Estado Democrático de Direito, e vem ao longo dos
anos se elevando, tornando-se diariamente mais forte, sendo assim, caberá ao
Estado tentar recuperar seu domínio e sua retidão. Desmistificar a presença
marcante destes grupos, será um longo processo, onde o Estado terá não somente
que usar de força, mas também da necessidade de revalidação jurídica em todos
os ramos que lhe são pertencentes.
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