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fundador da Advocacia Di
Jorge.
Muitas são e serão as consequências, infelizmente, em razão da pandemia
que assolou o mundo. O isolamento social e a quarentena impactam, sobremaneira,
as relações jurídicas, sociais e econômicas.
Não ignoramos o PL 1.179/2020, que define um regime jurídico emergencial,
alterando diversas regras sobre Direito do Consumidor, Concorrencial e Cível em
geral (Direito Privado), porém, sem se olvidar dos Princípios da Proporcionalidade,
Razoabilidade e Boa Fé, que permeiam todas as elações jurídicas, estão em vigor hoje
as regras postas dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil, acompanhadas de perto
pelo art. 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.
Ao intérprete de Direito, conquanto o ordenamento jurídico nesse período
está em completa transformação, deve agir com cuidado e parcimônia na hora de
aplicação razoável de comandos e medidas jurídicas que, certamente, poderão ser
conceituados, nesse momento, como Força Maior.
Nesse sentido, foi editada pelo Governo Federal Medida Provisória que
permite ao empregador a suspensão do contrato de trabalho e a redução salarial,
situações dantes impensáveis, por exemplo, antes da Reforma Trabalhista. Essas
medidas foram renovadas por MP para vigorarem até 31 de Dezembro de 2.020.
Logo, ainda despertam interesse jurídico e devem ser previamente
observadas, a fim de que, empregadores e empregados, não sejam enquadrados em
erro.
Não só os empregados, mas também trabalhadores informais e pequenos
empresários sofrem com a queda demasiada de demanda. O desemprego e a
redução da economia no período são fatos que demorarão a regularizar. TODOS
enfrentaremos grave crise, queda de renda e faturamento; pior: por tempo
indeterminado, eis que os efeitos do distanciamento social tendem a perdurar por
um longo e imprevisível período, até que a atividade econômica retome aos
patamares de crescimento de PIB.
Há uma mobilização mundial para a preservação dos empregos. No Brasil,
foi instituído, por meio de Medida Provisória 936 de 2020, o Programa Emergencial
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de Manutenção do Emprego e da Renda. O objetivo dessa MP é proporcionar aos
empresários a possibilidade de preservar os empregos, a despeito da continuidade
limitada das atividades empresariais. Soma-se a isso, princípio indelével da função
social da empresa, no sentido de contribuir para o país na mitigação do inevitável
impacto social decorrente do estado de calamidade pública em que se encontra o
planeta.
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Para esses fins, todos a serem estudados caso a caso, o Programa
Emergencial instituiu três alternativas, quais sejam: (i) o pagamento de Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; (ii) a redução proporcional de
jornada de trabalho e de salários e; (iii) a suspensão temporária do contrato de
trabalho.
Trata-se, portanto, de uma faculdade da empresa optar por reduzir de forma
proporcional a jornada de trabalho e de salários ou suspender temporariamente o
contrato de trabalho de seus funcionários. Em contrapartida, qualquer que seja a
opção tomada pelo empregador, haverá por parte do Governo através de recursos
da União, o pagamento do Benefício Emergencial àquele funcionário que for atingido
pela medida.
O Benefício será pago mensalmente enquanto durar o período de redução
ou suspensão do contrato de trabalho e terá início após dada ciência pelo
empregador ao Ministério da Economia, seguindo as determinações da MP. O valor
do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, terá como base
de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.
O empregador que optar pela redução proporcional da jornada de trabalho
e de salário, deverá observar as seguintes regras:
I – preservar o valor do salário-hora de trabalho;
II – pactuar por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos; e
III - reduzir a jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes
percentuais: a) vinte e cinco por cento; b) cinquenta por cento; ou c) setenta por
cento.
Insta salientar, que o cálculo do Benefício Emergencial para pagamento na
hipótese de redução proporcional do contrato de trabalho levará em consideração o
percentual da redução, 25%, 50% ou 70%. No que tange à suspensão temporária de
trabalho, o prazo está restrito ao período máximo de 60 dias.
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A suspensão poderá ser pactuada por acordo individual ou coletivo com
empregados que recebam até três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou mais de dois
tetos do INSS (R$ 12.202,12) e que tenham curso superior. Para os demais, a
intervenção do Sindicado se faz obrigatória.
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O pagamento do Benefício Emergencial será integral para trabalhadores de
empresas cuja receita bruta anual tenha sido menor que R$ 4,8 milhões. Para as
demais, a percentagem de 70% do seguro-desemprego será custeada pelo Benefício,
todavia, a empresa deverá arcar com 30% do salário do empregado.
Fato importante, dentro do espírito de contribuição social, a MP determinou
período de estabilidade aos funcionários suspensos. O período deverá corresponder
ao tempo em que estiver suspenso o contrato de trabalho e por igual período a
contar a partir do retorno ao trabalho.
Embora várias medidas foram questionadas no Supremo Tribunal Federal e,
hoje, parte delas estão suspensas ou com interpretação conforme, acreditamos que
a tendência no Tribunal Pleno é de admissão das novas regras sem censuras,
justamente a fim de que essas regras possam servir para a preservação de empregos
e atividades empresarias. É fundamental a assessoria jurídica para entender toda essa
gama de novos institutos; esse complicado momento que atravessamos será
marcado para a história!
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RESUMO: O Direito está em constante mudança, sendo que, sobretudo após a
promulgação da Constituição Federal, entendeu-se pela atribuição de proteção
específica a entidades familiares distintas. Contudo, em razão de fortes influências da
época, o legislador conferiu, nos âmbitos civil e penal, tratamento diverso ao cônjuge
e ao companheiro, de modo que pretende-se estudar a possibilidade de
equiparação. No entanto, em que pese a matéria tenha sido parcialmente resolvida
na área cível por meio de decisões do STF que reconheceram a equiparação entre os
institutos, na área penal é vedada a aplicação de analogia prejudicial ao réu,
conforme jurisprudência sedimentada dos tribunais superiores. Por conseguinte, por
meio de pesquisa bibliográfica, verifica-se a necessidade de estudo aprofundado
sobre o tema com a finalidade de impulsionar alterações legislativas que concedam
tratamento isonômico ao casamento e à união estável na seara do Direito Penal.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Companheiro. Analogia. Princípio da reserva
legal.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Aspectos pertinentes ao casamento e à união estável e
a equiparação reconhecida pelo STF. 3. A vedação da analogia in malam partem das
normas penais incriminadoras. 4. A necessidade de conferir tratamento isonômico ao
casamento e à união estável na seara do Direito Penal. 5. Conclusão. 6. Referências
Bibliográficas.
1.INTRODUÇÃO
Em análise histórica ao Direito Civil brasileiro, é possível perceber que o
legislador, fortemente influenciado pela religião, somente considerava como família
o vínculo surgido por meio do casamento. Tal situação só encontrou mudança após
a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual garantiu proteção estatal à
União Estável.
Contudo, o Código Civil de 2002 teve por intenção tratar de forma diversa a
união estável e o casamento, conferindo maior proteção a este, o que causou
inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Os problemas existentes no
âmbito civil foram majoritariamente resolvidos pela declaração de
inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil pelo Supremo Tribunal Federal,
que decidiu na ocasião pela equiparação dos institutos.
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De outro lado, o Código Penal não sofre mudanças de grande porte desde
1984, quando foi reformulada a parte geral (arts. 1º a 120), razão pela qual boa parte
dos dispositivos conferem ao cônjuge tratamento especial e sequer mencionam o
companheiro. Ademais, diante do intuito de proteger o princípio da legalidade (art.
1º do CP e art. 5º, XXXIX, CF), estuda-se que o Direito Penal veda a analogia in malam
partem, isto é, aquela que prejudica o acusado.
No entanto, tendo em vista a proteção atribuída ao casamento e à união
estável, discute-se a necessidade de alteração da legislação penal, como forma de
conferir integral proteção a ambas as formas de constituição de família.
2. ASPECTOS PERTINENTES AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL E A
EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELO STF
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 227 que a família é a base
da sociedade. Além disso, trouxe grandes inovações no que toca ao Direito de Família
ao dispor que os núcleos familiares decorrentes do casamento e da União Estável
possuem especial proteção do Estado. Nesse seguimento, resta necessário realizar
análise específica acerca de ambos os institutos.
Em análise à evolução histórica do casamento, é possível verificar que tratavase de ato privativo da igreja, razão pela qual o direito absorveu o caráter sagrado do
matrimônio (DIAS, 2016). E, por muitos anos, o casamento foi tido como a única
forma de constituir família, sendo os demais arranjos tidos como ilegítimos e
adulterinos. Inclusive, até a atualidade prevalece forte ligação entre casamento e
religião (FARIAS; ROSENVALD, 2017).
Com relação à questão conceitual, impende salientar que a definição de
casamento não pode ser imutável, considerando que as relações sociais se modificam
com o passar do tempo, por exemplo, cita-se que antigamente prevalecia a
indissolubilidade do vínculo, o que foi alterado pela Lei do Divórcio de 1977
(VENOSA, 2019). Em tentativa conceitual, Farias e Rosenvald definem o casamento
como a:
entidade familiar estabelecida entre pessoas humanas,
merecedora de especial proteção estatal, constituída, formal e
solenemente, formando uma comunhão de afetos (comunhão
de vida) e produzindo diferentes efeitos no âmbito pessoal,
social e patrimonial. (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 176)
Ademais, os autores citam algumas características próprias do casamento,
quais sejam:
10
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i) caráter personalíssimo e livre da escolha dos nubentes; ii)
solenidade da celebração; iii) exigência de diversidade de sexos
(possibilidade
do
casamento
homoafetivo);
iv)
inadmissibilidade de submissão a termo ou condição; v)
estabelecimento de uma comunhão de vida; vi) natureza
cogente das normas que o regulamentam; vii) estrutura
monogâmica; viii) dissolubilidade, de acordo com a vontade
das partes (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 181).
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Tratando-se de entidade formal e solene, conforme exposto, o Código Civil
dispõe de forma minuciosa acerca da celebração do casamento. Inicia-se com o
processo de habilitação, no qual haverá requerimento pelos nubentes perante o
oficial de registro com audiência do Ministério Público, sendo posteriormente
publicado edital com a finalidade de apurar a inexistência de fato obstativo (arts.
1.525 a 1.532 do Código Civil). No tocante à celebração, salvo em se tratando das
modalidades especiais, os contraentes e as testemunhas devem comparecer perante
o oficial de registro para manifestar sua vontade, havendo toda a publicidade, seja
em edifício público ou particular (arts. 1.533 a 1.542 do Código Civil). Sinteticamente,
pode-se concluir que “a solenidade inicia-se com os editais, desenvolve-se na própria
cerimônia de realização e prossegue em sua inscrição no registro público” (VENOSA,
2019, p. 29).
De outro lado, em análise à União Estável, percebe-se sua existência desde os
primórdios, mas o estágio social impediu a conferência de proteção ao instituto
(VENOSA, 2019). À época, todas as uniões não formalizadas pelo matrimônio eram
abrangidas pela expressão “concubinato” (DIAS, 2016).
Nesse passo, a doutrina da época foi a principal fonte que ensejou mudanças
futuras no âmbito jurisprudencial. Isso porque foi a doutrina que diferenciou o
concubinato puro (atual União Estável), do concubinato impuro (pessoas impedidas
de casar, atualmente conhecidas popularmente como “amantes”), o que ensejou a
garantia de direitos aos companheiros, segundo Súmulas 380 e 382 do Supremo
Tribunal Federal (FARIAS; ROSENVALD, 2017).
Entretanto, foi somente a partir da promulgação da Constituição Federal de
1988 que a família constituída de maneira informal passou a ser denominada união
estável e ganhou novo status no ordenamento jurídico pátrio (GONÇALVES, 2019).
Após a Constituição Federal, a Lei n. 8.971/1994 e a Lei n. 9.278/1996 procuraram
atribuir direitos como alimentos, sucessão e direito real de habitação, no entanto,
foram revogadas pelo Código Civil de 2002. A nova norma, já em elaboração
anteriormente à Constituição, disciplinou o casamento e a união estável de forma
desigual e conferiu direitos apenas ao cônjuge (DIAS, 2016).
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Como requisitos para a caracterização, Rosenvald e Farias (2017) citam: a) a
diversidade de sexos (atualmente incompatível com o ordenamento); b) a
estabilidade; c) a publicidade ou notoriedade; d) a continuidade; e) a ausência de
impedimentos matrimoniais; e f) o ânimo de constituição de família. Este, inclusive, é
destacado pelos autores como o pressuposto principal para diferenciar a união
estável de mero namoro.
Nesse ponto, salienta-se a existência de dissemelhanças entre os institutos. De
início, o casamento necessita a chancela estatal, enquanto a União Estável não possui
forma de constituição específica (GONÇALVES, 2019). E, enquanto o casamento
prova-se pela certidão do registro civil e altera o estado civil, a união estável pode
ser comprovada por qualquer meio de prova e não altera o estado civil (TARTUCE,
2019).
Em análise à disciplina de regime sucessório diferenciado, a doutrina pátria
elaborou diversas críticas no tocante às diferenciações previstas na legislação civil.
Isso porque o regime sucessório do companheiro, outrora previsto no art. 1.790 do
Código Civil, confere direitos inferiores à ordem de vocação hereditária prevista no
art. 1.829 da mesma norma. Nesse toar, diversas ações foram propostas com a
finalidade de discutir o tema, chegando ao Supremo Tribunal Federal os Recursos
Extraordinários 878.694/MG e 641.721/RS.
No julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso, relator do primeiro recurso,
levou em consideração a existência de múltiplos arranjos familiares e a necessidade
de o Estado garantir a autorrealização dos indivíduos. Em análise específica ao art.
226 da Constituição Federal, o Ministro também expõe que não houve hierarquização
das entidades familiares, de modo que não cabe ao legislador infraconstitucional
desigualar a proteção.
Utilizou-se ainda na argumentação os princípios da dignidade da pessoa
humana, nos sentidos de valor intrínseco e de autonomia da vontade; da
proporcionalidade, nos sentidos de vedação do excesso e de vedação à proteção
estatal insuficiente; da vedação do retrocesso com supressão de direitos previstos
em normas anteriores ao Código Civil; e, por último, da igualdade, violado quando
do estabelecimento de hierarquização entre as formas familiares.
Em síntese, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal constatou a
necessidade de equiparar os institutos do casamento e da união estável, razão pela
qual foi fundamental declarar a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil,
o qual previa regime sucessório diverso – e mais prejudicial – ao companheiro.
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Assim, ao aplicar as normas de Direito Civil, o jurista deve se atentar ao
referido julgado com a finalidade de conferir proteção a todas as entidades
familiares. Por outro lado, é indispensável estudar a impossibilidade da aplicação da
mesma lógica em sede penal, sob pena de violar o princípio constitucional da
legalidade.
3. A VEDAÇÃO DA ANALOGIA IN MALAM PARTEM DAS NORMAS PENAIS
INCRIMINADORAS
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De início, é necessário conceituar a interpretação como a “operação mental
que acompanha o processo da aplicação do Direito no seu progredir de um escalão
superior para um escalão inferior” (KELSEN, 1999, p. 245). No tocante à interpretação
da legislação penal, destaca-se que não pode ser realizada de modo a privilegiar tão
somente o formalismo legal, ou seja, deve-se trabalhar uma perspectiva
hermenêutica plural que privilegie a liberdade e a dignidade da pessoa humana.
Além disso, a interpretação não deve ter como único enfoque o sentido literal dos
termos, posto que deve-se respeitar também a perspectiva sistemática e teleológica
da norma (COELHO, 2009).
No estudo da analogia, observa-se que trata-se de forma de autointegração
da lei na qual aplica-se uma norma semelhante a um caso análogo não regulado por
lei, utilizando-se o fundamento ubi eadem ratio, ibi eadem jus (onde há a mesma
razão, aplica-se o mesmo direito) (CAPEZ, 2015).
Levando-se em consideração o caráter fragmentário do Direito Penal, a
utilização da analogia é restrita, sendo que, quanto às normas incriminadoras, as
lacunas existentes devem ser consideradas como vontade negativa da lei (GRECO,
2013). No mesmo sentido, Prado (2019) entende que não pode haver aplicação da
analogia em se tratando de normas penais incriminadoras e normas penais não
incriminadoras prejudiciais ao réu, ou seja, não pode ser aplicada a analogia em
normas que definem o injusto culpável ou nas que estabeleçam consequências
jurídicas prejudiciais.
Sobre o princípio da legalidade, pode ser conceituado como uma aspiração
básica e fundamental do ser humano, que o protege contra a tirania e o arbítrio dos
detentores do poder, assegurando que sua liberdade não será cerceada em hipóteses
não previamente estabelecidas em lei (CAPEZ, 2015). Cabe salientar que além de
orientar o legislador sobre quais os bens merecedores da tutela penal, também
confere aos cidadãos garantia aos direitos fundamentais como vida, honra, liberdade,
integridade física, patrimônio etc (TONI, 2007).
Nesse ponto, é imperioso ressaltar a existência de duas espécies de analogia:
in malam partem e in bonam partem. Acerca da analogia in malam partem, Capez
13
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(2015) explica tratar-se de espécie na qual a analogia é utilizada em prejuízo do
agente. De mesmo modo, expõe que não é admitida a analogia de norma penal
incriminadora, porquanto fere-se o princípio da reserva legal. Greco (2013) leciona
ainda que a analogia in malam partem é aquela utilizada para definir o ilícito penal,
a sanção ou aplicar qualificadora, causa de aumento de pena ou agravante a uma
hipótese não contemplada.
Outrossim, é possível citar proibição da analogia in malam partem como uma
das funções do princípio da legalidade, somada à proibição da retroatividade da lei
penal, à proibição da criação de crimes e penas por costumes e à proibição de
incriminações vagas e indeterminadas (GRECO, 2013). Dessarte, somente a lei formal
é criadora de crimes, penas, agravantes ou medidas de segurança, não sendo possível
a utilização de outros atos normativos, de costumes ou argumento analógico in
malam partem (PRADO, 2019).
No tocante à vedação da aplicação da analogia in malam partem, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, entre outros casos: 1) pela impossibilidade de inclusão
da Caixa Econômica Federal na qualificadora do crime de dano, porquanto o Código
Penal não cita a empresa pública (RHC 57.544/SP); 2) pela impossibilidade de inclusão
dos ocupantes de cargos eletivos da casa de aumento de pena prevista no art. 327,
§ 2º, do CP (REsp 1.244.377/PR); 3) pela inadmissibilidade da imposição por multa de
litigância de má-fé no Processo Penal (EAREsp 316.129/SC); e 4) pela impossibilidade
de caracterização como testemunha da representante legal de vítima menor,
porquanto os conceitos estão previstos na legislação (REsp 1.549.417/MG).
Ademais, em análise ao caso objeto do presente estudo, foi decidido pela
inaplicabilidade da agravante genérica inserta no art. 61, II, "e", do Código Penal em
crime praticado contra a companheira, porquanto não expressamente previsto
expressamente (AgRg no HC 570436/DF; e Resp 1201880/RS). Tal decisão está em
consonância com o entendimento expressado por Greco (2013) e Prado (2019).
Dessa forma, explicitou-se a impossibilidade de aplicação da analogia in
malam partem com intuito de incluir o companheiro em dispositivos que mencionam
tão somente o cônjuge.
4. A NECESSIDADE DE CONFERIR TRATAMENTO ISONÔMICO AO CASAMENTO
E À UNIÃO ESTÁVEL NA SEARA DO DIREITO PENAL
Isso posto, o que se pretende discutir é a necessidade de modificação da
legislação penal. Isso porque a própria Constituição Federal estabelece em seu art.
226 que o Estado conferirá especial proteção ao casamento e à união informal, de
modo que esta garantia merece ser aplicada em todas as áreas do direito.
14
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Nessa toada, é necessário ressaltar que as omissões legislativas relativas ao
companheiro na esfera penal ferem os princípios da dignidade da pessoa humana e
da igualdade. É cediço que a Constituição da República Federativa do Brasil prevê a
dignidade da pessoa humana como fundamento em seu art. 3º, III. Sobre o tema,
Piovesan (2018, p. 109) elucida que:
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[...] a dignidade da pessoa humana é princípio que unifica e
centraliza todo o sistema normativo, assumindo especial
prioridade. A dignidade humana simboliza, desse modo,
verdadeiro superprincípio constitucional, a norma maior a
orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local
e global, dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e
sentido.
Não é possível olvidar ainda o vínculo indissociável existente entre a igualdade
e a dignidade da pessoa humana, posto que o respeito à dignidade inerente aos
indivíduos pressupõe que estes não sejam submetidos a tratamentos
discriminatórios (SARLET, 2009). No que se refere à igualdade, está expressamente
prevista no art. 5º da Constituição Federal, bem como possui proteção no âmbito
internacional, conforme pode-se extrair dos arts. VII e X da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Nesse passo, extrai-se que o direito à diferença e o respeito à diversidade
surgem do princípio da igualdade. No mais, constata-se que todos estes integram a
essência dos direitos humanos e são pressupostos para os direitos à
autodeterminação e ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas
(PIOVESAN, 2018).
Nesse passo, quando do julgamento dos Recursos Extraordinário 878.694/MG
e 646.721/RS, foi discutido que a existência de tratamento diferenciado aos institutos
no âmbito cível fere o princípio da dignidade da pessoa humana como valor
intrínseco (igual respeito e consideração aos indivíduos) e como autonomia da
vontade (liberdade privada para buscar seus ideais). Dessarte, o Ministro Luís Roberto
Barroso entendeu que a legislação infraconstitucional não poderia desigualar o nível
de proteção quando a própria norma constitucional garante tratamento isonômico.
(BRASIL, 2017b)
Nessa toada, em análise à legislação penal, Toni (2007) entende que é urgente
e imprescindível a revisão total dos dispositivos do Código Penal para que seja viável
a consagração definitiva da união estável e da união homoafetiva. A autora segue
lecionando que:
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a revisão dos dispositivos penais referentes à família, quer
constantes da Parte Geral de nosso Código, quer da Parte
Especial, é absolutamente necessária para a inclusão dos
companheiros nas disposições penais destinadas a proteger ou
penalizar mais severamente os cônjuges, pois não há dúvidas
de que apenas a lei nos trará a almejada segurança quanto à
efetiva proteção da família, independente de forma como
constituída. Por consequência, a inclusão da expressão
‘companheiro’ na lei penal permitirá a referência aos
conviventes homossexuais, a fim de a união entre pessoas do
mesmo sexo também receba a devida tutela penal (TONI, 2007,
p. 229).
Em análise ao tema, Silva (2015) cita exemplos de dispositivos que não
prevêem o companheiro em sua redação: arts. 61, II, e, 244 e 133 § 3, II, do Código
Penal, concluindo que, mesmo diante da ineficiência do Poder Legislativo, as lacunas
só podem ser supridas pela modificação e consequente atualização da lei. Além
disso, ressalta-se que "o instituto familiar que mais cresce no Brasil vem tendo pouca
notoriedade perante o legislador, assim acentuando os problemas que são
acarretados com essa pouca evidência do tema." (SILVA, 2015, p. 430)
Além dos dispositivos supracitados, Toni (2007) entende que a revisão deve
incluir os seguintes dispositivos: art. 61, II, “e”, para que incida a agravante caso o
crime seja cometido contra companheiro; art. 121, §3º, para que, caso aprovado o
Anteprojeto de 1999, seja incluída a expressão "companheiro heterossexual ou
homossexual"; art. 133, §3º, II, para que o companheiro incida na forma qualificada
do delito de abandono de incapaz; art. 148, §1º, I, para que inclua a expressão
"companheiro heterossexual ou homossexual"; art. 225, §1º, II, para que, caso
aprovado o Anteprojeto de 1999, seja incluída a união estável; art. 227; §1º, para que
inclua a expressão "companheiro heterossexual ou homossexual"; art. 235, caput, §1º
e §2º, para que incida na conduta típica do crime de Bigamia aquele que contrair
casamento vivendo em união estável ou casamento com outrem; art. 236, caput e pú,
para que incida no tipo aquele que constituir união estável induzindo a erro ou
ocultando impedimento; art. 237, para que incida no tipo aquele que contrair união
estável sabendo de prévio impedimento; e art. 244, caput, para inclusão do
companheiro no delito de abandono material. Outrossim, com a finalidade de que a
reforma seja eficaz e condizente, Toni (2007) também cita a necessidade de alteração
de normas penais não incriminadoras caso haja aprovação do Anteprojeto de 1999.
Assim, resta clarividente a necessidade de alteração de diversos dispositivos
da norma penal pátria, não somente os atualmente vigentes como também aqueles
16
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decorrentes do Anteprojeto de 1999. Evidencia-se também que as alterações devem
incidir sobre normas penais incriminadoras e não incriminadoras, bem como devem
buscar a inclusão expressa dos institutos da união estável e da união homoafetiva.
Ante o exposto, em análise aos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana, da igualdade e da legalidade, evidencia-se a necessidade de
alteração legislativa, de modo a atribuir, também no âmbito penal, a equiparação dos
companheiros.
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5. CONCLUSÃO
Em suma, resta evidente que após a Constituição Federal de 1988 a união
estável ganhou novo status no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, a
doutrina civilista e a jurisprudência pátria têm marchado no sentido de conferir
tratamento isonômico aos referidos institutos.
Por outro lado, no ramo do Direito Penal a matéria não é tão simples, diante
da necessidade de respeitar o princípio constitucional da legalidade. Dessa forma, é
inviável a aplicação de interpretações analógicas que causem prejuízo aos réus, razão
pela qual a única forma de conferir proteção à união estável no âmbito penal é por
meio de alterações legislativas.
De todo modo, constata-se que o tema objeto de estudo deve seguir com
discussões mais aprofundadas. Isso porque os preceitos constitucionais devem ser
postos em prática com a finalidade de tutelar a dignidade da pessoa humana e a
igualdade, sem que isso prejudique outros direitos fundamentais inerentes aos
indivíduos.
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(orientadora)1
Resumo: O processo de informatização do mundo, através do avanço da tecnologia
digital, trouxe consigo grandes impactos nas relações sociais, econômicas e jurídicas.
E com a ampliação da capacidade de armazenamento e tratamento de dados, aliada
à existência do ciberespaço, surgiram o Big Data, a Ciência de Dados e a Inteligência
Artificial - ramos do conhecimento intimamente ligados à ética e aos direitos
fundamentais. Não obstante a existência de vasta quantidade de informações e
questionamentos acerca dessas áreas, o presente trabalho tem como objetivo
precípuo tratar sobre o problema da ausência de obrigatoriedade de revisão humana
das decisões automatizadas de acordo com a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), considerando a utilização da Inteligência Artificial sob a égide
dos Direitos Fundamentais. Por intermédio de pesquisas amparadas nos grandes
estudiosos do tema, foi possível avaliar os impactos jurídicos possíveis, como a
propagação da discriminação, caso a Lei Geral de Proteção de Dados não preveja a
obrigatoriedade de revisão humana sobre decisões automatizadas. O método de
pesquisa utilizado foi o dedutivo, utilizando-se de um modelo de pesquisa
bibliográfica, a partir de coletas de dados de artigos, livros, revistas científicas e sítios
especializados na internet.

Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e pelo Centro Integrado de Ensino
Superior do Amazonas – CIESA. Mestra em Direito Constitucional pelo Instituto Toledo de Ensino de
Bauru e pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. Autora do livro: Crimes contra
os direitos da personalidade na internet: violações e reparações de direitos fundamentais nas redes
sociais, e coautora das obras: Sistema Constitucional de Garantias, Direitos e Garantias Fundamentais e
Liberdade de Expressão. Sua área de pesquisa é centrada na liberdade de expressão e na evolução da
tecnologia da informação. Advogada e jornalista, compõe o corpo jurídico da Rede Amazônica de Rádio
e Televisão, emissora afiliada da Rede Globo em cinco estados da Região Norte. Na área acadêmica, é
professora da Universidade do Estado do Amazonas - UEA onde leciona a disciplina Estágio
Supervisionado na graduação e Direito Eleitoral na especialização lato sensu. Também atua como
debatedora e palestrante na Escola Superior da Magistratura Amazonense.
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Abtract: The process of computerization of the world, through the advancement of
digital technology, brought with it great impacts on social, economic and legal
relations. And with the expansion of data storage and processing capacity, coupled
with the existence of cyberspace, the so-called Big Data, Data Science and Artificial
Intelligence - branches of knowledge closely linked to ethics and fundamental rights
have emerged. Despite the existence of a vast amount of information and questions
about these areas, the present work has as main objective to deal with the problem
of the lack of mandatory human review of automated decisions in accordance with
Law no. 13.709 / 2018 (General Data Protection Law), considering the use of Artificial
Intelligence under the aegis of Fundamental Rights. Through research supported by
great scholars on the subject, it was possible to assess the possible legal impacts,
such as the spread of discrimination, if the General Data Protection Law does not
provide for the mandatory human review of automated decisions. The research
method used was the deductive one, using a bibliographic research model, from data
collections of articles, books, scientific journals and specialized websites.
Keywords: Digital Technology. Artificial intelligence. General Data Protection Act.
Human review of automated decisions. Discrimination.
Sumário: Introdução. 1. Direitos fundamentais, direito a não-discriminação e
tecnologia digital. 2. O que é Inteligência Artificial?. 3. Qual a importância da
Inteligência Artificial na sociedade moderna?. 4. O problema da reprodução de
discriminações pelos sistemas de tomada de decisões baseados em Inteligência
Artificial. 5. A inexigibilidade da revisão humana prevista na Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) brasileira em relação ao Regulamento Geral Sobre Proteção de Dados
(RGPD) europeu. 4. A necessidade de previsão de revisão humana das decisões
automatizadas na LGPD para garantir a eficácia dos direitos de igualdade e não
discriminação. Conclusão.
INTRODUÇÃO
O processo de informatização do mundo, através do avanço da tecnologia
digital, trouxe consigo grandes impactos nas relações sociais, econômicas e jurídicas.
E com a ampliação da capacidade de armazenamento e tratamento de dados, aliada
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à existência do ciberespaço2, surgiram o chamado Big Data,3 a Ciência de Dados4 e a
Inteligência Artificial (IA)5 – áreas do conhecimento que estão intimamente ligadas,
além da tecnologia digital, aos direitos fundamentais de liberdade, igualdade,
autodeterminação informativa e proteção de dados.
Vivemos na chamada sociedade da Informação6 (CASTELLS, 1999) onde, em
questão de segundos, dados pessoais são compartilhados entre indivíduos de
continentes distintos com uma facilidade assustadora. Essa maneira de transferência
e compartilhamento de informações alterou a forma como o ser humano se relaciona
entre si, o que torna o debate sobre proteção de dados e sistemas automatizados de
tomada de decisão extremamente importante e intrigante.
Casos polêmicos acerca de tratamentos de dados pessoais sensíveis 7, como
o que envolveu a empresa Cambridge Analytica (El PAÍS, 2018) - que atuou na análise
de dados pessoais, prestando assessoria à primeira campanha eleitoral de Donald
Trump ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América e, de certa forma,
influenciando no referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia -,
demonstraram o poder de interferência e manipulação política que o tratamento de
dados desregulado pode ter sobre a vida das pessoas.

Conceito idealizado por William Gibson, em 1984, no livro Neuromancer, referindo-se a um espaço
virtual composto por cada computador e usuário conectados em uma rede mundial.
2

Tradução para o português: Megadados ou grandes dados. É o ramo do conhecimento que estuda
o tratamento, a análise e as formas de obtenção de informação a partir de conjuntos de dados
demasiados grandes.
3

É uma área interdisciplinar voltada para o estudo e a análise de dados econômicos, financeiros e
sociais, estruturados e não-estruturados, visando a obtenção de conhecimento, detecção de padrões
para tomadas de decisão.
4

Segundo John McCarthy, cientista norte-americano da computação, é a ciência e a engenharia de
produzir máquinas inteligentes. Seus conceitos, definições e aplicações serão melhor discorridas no
decorrer deste trabalho.
5

Termo criado por Manuel Castells, o qual define a sociedade de informação como forma de descrever
uma sociedade que faz o melhor uso possível das tecnologias da informação e comunicação
(CASTELLS, 1999).
6

De acordo com o art. 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, considera-se dado pessoal sensível o
dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
7
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Diante disso, o direito como instrumento de controle social teve a
necessidade de se adaptar à atual realidade, e passou a criar legislações que
versassem especificamente sobre privacidade e proteção de dados. No cenário
internacional, temos como mais influentes a General Data Protection Regulation
(GDPR) europeia, a qual passou a vigorar no dia 25 de maio de 2018, e a California
Consumer Privacy Act (CCPA), que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2020. Por
outro lado, no cenário nacional, temos a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL,
2018), sancionada no dia 14 de agosto de 2018, que entrou em vigor em agosto de
2020, mas não na sua integralidade, pois os arts. 52, 53 e 54 (que tratam das sanções
administrativas) só entrarão em vigor em 1º agosto de 2021.
Embora a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) tenha sido
fortemente influenciada pela GDPR europeia, na lei de proteção de dados brasileira
existem inúmeros pontos de divergências em relação ao referido regulamento
europeu, dentre os quais o que trata sobre a inexigibilidade de revisão humana das
decisões automatizadas - art. 20 da LGPD.
Ora, diferentemente do que prevê a GDPR – referência no que tange às
legislações sobre proteção de dados -, a LGPD brasileira não prevê o direito à revisão
humana das decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado.
Em outras palavras, as pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado,
que realizam o tratamento de dados pessoais fora dos termos do art. 4º da LGPD8,
não serão obrigadas a proceder com a revisão humana das decisões automatizadas
se forem questionadas pelos titulares dos dados pessoais.
Assim, é nesse cenário de preocupação com as benesses da utilização da
inteligência artificial nos processos de tomada de decisão e os possíveis prejuízos aos
direitos fundamentais, principalmente quanto ao direito da não-discriminação, que
o presente trabalho se propõe.
A pesquisa será qualitativa e teórica, e se lastreará com base em pesquisas
bibliográficas, como doutrinas, artigos científicos e textos de sítios especializados da

Conforme o art. 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento de dados realizado por pessoa
natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; realizado para fins exclusivamente
jornalístico, artísticos ou acadêmicos; ou realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa
nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou
provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso
compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência
internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência
proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei; não se submete a
Lei Geral de Proteção de Dados.
8

23

www.conteudojuridico.com.br

internet, voltadas a conceituar e identificar pontos importantes para o aclaramento
e a obtenção do resultado satisfatório acerca do tema.
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1. DIREITOS FUNDAMENTAIS,
TECNOLOGIA DIGITAL

DIREITO

A

NÃO-DISCRIMINAÇÃO

E

Os direitos fundamentais são todos os direitos subjetivos correspondentes a
todos os seres humanos enquanto dotados de status de pessoas, cidadãos e
capacidade de agir (FERRAJOLI, 2004). Eles são imprescindíveis para a realização da
pessoa humana, o que a faz conviver e até mesmo sobreviver (SILVA, 2005).
Nessa linha, Dirley da Cunha Júnior (2008) estabelece que direitos
fundamentais são:
[...] todas aquelas posições jurídicas favoráveis às pessoas que
explicitam, direta ou indiretamente, o princípio da dignidade da
pessoa humana, que se encontram reconhecidas no teto da
Constituição formal (fundamentalidade formal) ou que, por seu
conteúdo e importância, são admitidas e equiparadas, pela
própria Constituição, aos direitos que esta formalmente
reconhece, embora dela não façam parte (fundamentalidade
material). (CUNHA JÚNIOR, 2008, p. 573).
A Constituição Federal de 1988 elenca, em seu título II, os direitos e as
garantias fundamentais, como por exemplo: o direito à vida, liberdade, igualdade,
privacidade, saúde, segurança, liberdade de expressão e do pensamento e outros
(Brasil, 1988).
Mas, embora hoje os direitos fundamentais estejam expressamente
presentes no corpo da Lei Maior, ao analisar sua historicidade, é perceptível que eles
não surgiram por acaso. Eles foram forjados no fogo da luta e do sangue pela vida e
liberdade, passando de modo gradual a abarcar outros segmentos. Sobre sua
historicidade dos direitos fundamentais, discorre Noberto Bobbio (1992):
[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam,
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas
liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual,
não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. [...] o que
parece fundamental numa época histórica e numa determinada
civilização não é fundamental em outras épocas e em outras
cultuas. (BOBBIO, 1993, p. 5)
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Já o direito a não-discriminação decorre e se manifesta a partir do princípio
constitucional da igualdade. Porém, enquanto o princípio da igualdade é passível de
flexibilização, vez que ele não é absoluto, o direito a não-discriminação é inflexível,
pois qualquer conduta tida como discriminatória é proibida (FERREIRA FILHO, 2013).
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A conceituação do que é discriminação somente se deu, em âmbito
internacional, em 1958, com a Convenção nº. 111 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão, promulgada
pelo Decreto n. 62.159 de 1968, que ficou conhecida como a primeira a redigir um
documento internacional que conceituasse o que é discriminação (BRASIL, 1968). No
seu art. 1º ela estabelece:
ARTIGO 1º
1. Para fins da presente
"discriminação" compreende:

convenção, o têrmo

a) Tôda distinção, exclusão ou preferência fundada na
raça, côr, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional
ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a
igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de
emprêgo ou profissão;
b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que
tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de
oportunidades ou tratamento em matéria de emprêgo ou
profissão, que poderá ser especificada pelo Membro
Interessado depois de consultadas as organizações
representativas de empregadores e trabalhadores, quando
estas existam, e outros organismos adequados.
2. As distinção, exclusões ou preferências fundadas em
qualificações exigidas para um determinado emprêgo não são
consideradas como discriminação.
3. Para os fins da presente convenção as palavras
"emprêgo" e "profissão" incluem o acesso à formação
profissional, ao emprêgo e às diferentes profissões, bem como
as condições de emprêgo. (BRASIL, 1968)
A discriminação é proibida expressamente pela Constituição Federal de 1988,
pois, em seu art. 3º, IV, ela dispõe que, entre os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, está: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
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raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E há a proibição,
também, da diferença de salário, de exercício de fundações e de critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou posse de deficiência, conforme o art.
7º, XXX e XXXI da CF (SILVA, 2003).
Porém, o combate à discriminação é árduo, mesmo nos tempos hodiernos.
Em razão disso, a doutrina, numa contextualização social, criou o Direito da
Antidiscriminação, que em sua acepção tem como objetivo evitar que pessoas
portadoras de determinadas características sofram com a redução das oportunidades
de exercício das suas potencialidades sociais em relação aos outros membros da
própria sociedade. Nesse sentido, leciona Ferreira da Silva (2020), senão vejamos:
Normas de Direito da Antidiscriminação voltam-se a evitar que
o fato de pessoas portarem determinadas características seja
fator capaz de ensejar – intencionalmente ou não – uma
considerável redução das possibilidades de exercício das suas
potencialidades sociais em relação a outros membros da
mesma sociedade. Em geral, causas históricas determinam
quais são essas características. Tomando-se de empréstimo o
que usualmente se verifica em normas de Direito Internacional
e de Direito Constitucional de diversos países, podem-se dar
como exemplos dessas características a raça, a origem, o sexo,
a orientação sexual, a idade, o fato de portar alguma deficiência
e a religião.
Não obstante, quando se trata de tecnologia digital e proteção de dados
pessoais, os direitos mais básicos dos cidadãos podem ser facilmente cerceados,
porque, tendo em vista que o campo de aplicação dessas normas é no ciberespaço,
é muito mais difícil a sua fiscalização – ainda não há uma Autoridade Nacional de
Proteção de Dados no Brasil – e a sua definição quanto às questões de jurisdição
entre os Estados Nacionais.
A celeuma aumenta ainda mais quando se traz à discussão os sistemas de
inteligência artificial, porquanto, há o entendimento de que, se não fiscalizados
proficuamente, eles podem cometer uma série de atos discriminatórios. Em razão
disso, foi elaborada A Declaração de Toronto: Protegendo os Direitos à Igualdade e
à Não-discriminação em Sistemas de Aprendizado de Máquina (2018), sobre as
machine learing systems (sistemas de máquina de autoaprendizagem). E, em seu
parágrafo 16, ela assevera que:
[...] padrões existentes de discriminação estrutural podem ser
reproduzidos e agravados por situações que são particulares a
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estas tecnologias - por exemplo, sistemas de aprendizado de
máquina que criam marcadores de sucesso auto-realizáveis e
reforçam padrões de desigualdade, ou questões decorrentes
do uso de bases de dados não-representativas ou enviesadas”.
(THE TORONTO DECLARATION: PROTECTING THE RIGHTS TO
EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION IN MACHINE
LEARNING SYSTEMS. CANADÁ, 2018, parágrafo 16).
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A Declaração de Toronto: Protegendo os Direitos à Igualdade e à Nãodiscriminação em Sistemas de Aprendizado de Máquina sustenta ainda que é dever
dos Estados garantir a existência de medidas que previnam a discriminação e que
outras violações de direitos sejam atualizadas para considerar e endereçar os riscos
representados pelas tecnologias de aprendizado de máquina.
Por isso, a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), inspirada no
modelo europeu, é considerada um grande marco para o mundo jurídico, eis que já
era bastante esperada pelos juristas e demais especialistas no assunto, em razão da
extrema necessidade de garantir a proteção dos dados pessoais, a não discriminação
e todas as garantias fundamentais.
2. O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?
Dada a predominância da inteligência artificial nos sistemas preditivos e de
autoaprendizagem, faz-se importante a abordagem acerca da sua definição e dos
seus aspectos em relação aos direitos fundamentais.
Pois bem, entre a década de 50 e 60 do século passado, o pai da computação,
Alan Turin, em seu artigo Computing Machinery and Intelligence, intrigava e
indagava a si mesmo e aos outros cientistas se as máquinas, algum dia, seriam
capazes de raciocinar. Ele (TURING, 1950) afirmava que: "é inteligente uma máquina
que é capaz de iludir e passar por inteligente aos olhos dos homens".
A inteligência artificial – por vezes chamada de IA - é definida como uma
capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a
partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas
específicos através de adaptação flexível (HAENLEIN, 2019).
E, com o advento da revolução da Informação, da criação da Big Data e do
desenvolvimento da Ciência de Dados, foi possível a criação de sistemas de
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gerenciamento de informações e tomadas de decisões baseados em técnicas de
Inteligência Artificial, os quais fazem parte da chamada Indústria 4.0 9.
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Nesse espeque, a Comissão de Alto Nível da União Europeia (2019),
buscando definir a Inteligência Artificial em quase todos seus aspectos, leciona:
Sistemas de IA são sistemas de software (e possivelmente
hardware) projetados por seres humanos que, dado um
objetivo complexo, atuam na dimensão física ou digital,
percebendo seu ambiente através da aquisição de dados
estruturados ou não estruturados coletados, raciocinando
sobre o conhecimento, ou processando as informações,
derivadas desses dados e decidindo a melhor ação a ser
tomada para atingir o objetivo dado. Os sistemas de IA podem
usar regras simbólicas ou aprender um modelo numérico, e
também podem adaptar seu comportamento analisando como
o ambiente é afetado por suas ações anteriores. (HIGH-LEVEL
EXPERT GROUP ON AI, Bélgica, 2019, p. 1.).
Dessa forma, resumidamente, pode-se interpretar a Inteligência Artificial
como sendo um simulador automatizado do sistema humano de aprendizagem e
tomada de decisão. Ou seja, é um sistema que pode ser flexível e adaptativo às
circunstâncias condicionantes do ambiente, podendo se desenvolver por conta
própria, similarmente ao sistema de aprendizado e de tomada de decisão humano.
3. QUAL O IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SOCIEDADE
MODERNA?
As pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes das ferramentas
que se utilizam das técnicas da Inteligência Artificial (IA), essa dependência é gerada

“O termo industria 4.0 se originou a partir de um projeto de estratégias do governo alemão voltadas
à tecnologia. O termo foi usado pela primeira vez na Feira de Hannover em 2011. Em Outubro de 2012
o grupo responsável pelo projeto, ministrado por Siegfried Dais (Robert Bosch
GmbH) e Kagermann (acatech) apresentou um relatório de recomendações para o Governo Federal
Alemão, a fim de planejar sua implantação. Então, em Abril de 2013 foi publicado na mesma feira um
trabalho final sobre o desenvolvimento da industria 4.0. Seu fundamento básico implica que
conectando máquinas, sistemas e ativos, as empresas poderão criar redes inteligentes ao longo de
toda a cadeia de valor que podem controlar os módulos da produção de forma autônoma. Ou seja,
as fábricas inteligentes terão a capacidade e autonomia para agendar manutenções, prever falhas nos
processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas na produção”.
https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/
9

28

www.conteudojuridico.com.br

pela existência de uma infinidade de sistemas baseados em técnicas de Inteligência
Artificial que vem sendo utilizados em quase todos os setores da sociedade.
Os aplicativos de rotas, como o Google Maps e o Waze, por exemplo, são
uns dos apps mais baixados do mundo. Eles são capazes de cruzar informações, por
meio da IA, de vários lugares para encontrar as melhores rotas, otimizando o tempo
e evitando problemas no trânsito.
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O site de busca Google.com, projetado pelo Larry Page e Sergey Brin, tornouse a principal ferramenta de busca na internet, recebendo mais de 74 bilhões em seis
meses (ALEXA TOP SITES IN BRAZIL, 2020). Ele é utilizado como ferramenta de
pesquisa por vários acadêmicos e pesquisadores, sendo um buscador que utiliza
algoritmos inteligentes para analisar o conteúdo de sites e definir sua posição nos
resultados de pesquisas. Os algoritmos trabalham fortemente para ranquear os sites
mais estruturados de acordo com a pesquisa e eliminam aqueles que violam a
segurança do computador (SEARCHLAB, 2020).
No campo da educação, cada vez mais instituições educacionais também
vêm utilizando mecanismos baseados em Inteligência Artificial. Uma das finalidades
é proporcionar aos discentes uma maior gama de facilidades no processo de
aprendizagem. O renomado especialista em psicotecnologia Derrick de Kerckhove,
sobre a inserção da IA nos campos escolares, diz:
Através da IA, os ambientes virtuais de aprendizagem EAD
evoluíram em importantes aspectos para a aprendizagem: a
facilidade do uso, interação com usuário, disponibilidade de
feedback para tutor e diminuição da necessidade de encontros
presenciais.
(KERCKHOVE,
2003
apud
SEMENSATO;
FRANCELINO; MALTA, 2015, p. 35)
Já na seara da saúde, a IA vem ajudando a ampliar o potencial e a capacidade
dos profissionais da área, otimizando o tempo de atendimento aos pacientes. Através
da IA, o primeiro contato do paciente com a clínica para agendamento de consultas
pode ser feito sem interferência humana. Utilizando-se do conceito da computação
cognitiva, é possível que a inteligência artificial realize interações com o paciente de
forma humanizada, e as conversas podem ocorrer por meio de texto ou áudio, e na
medida em que a IA aprende, ela adapta seu vocabulário para melhorar sua
comunicação com o interlocutor, nesse caso, o paciente – esse sistema de
agendamento e triagem foi utilizado por alguns estados brasileiros no combate ao
covid-19. O diagnóstico médico também já vem sendo realizado por meio da IA,
identificando padrões visuais e cruzando informações, mas este recurso não dispensa
a avaliação do médico (CHAVES, 2020).
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Ademais, não há como desassociar a tecnologia digital, e especificamente a
Inteligência Artificial, do campo industrial e econômico, vez que a IA pode maximizar
os lucros das empresas através da redução de custos operacionais e de dispêndio de
tempo. A precisão e o pragmatismo das decisões geradas pelos sistemas
automatizados podem ajudar o ser humano a priorizar a criatividade no âmbito do
trabalho, em vez de prendê-lo em tarefas mecânicas.
O Poder Judiciário, igualmente, vem optando pelo uso dessa ferramenta.
Pode-se citar, a título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal que, desde 2018,
vem identificando os casos de recursos extraordinários ou de agravo em recursos
extraordinários com acuidade de 85%, através de um robô de inteligência artificial
(NOTÍCIAS STF, 2018). Esse robô, batizado de Victor em homenagem a Victor Nunes
Leal, que foi ministro do STF de 1960 a 1969, também é o principal responsável pela
sistematização da jurisprudência do STF em súmulas, facilitando a aplicação dos
precedentes judiciais aos casos julgados.
Assim, sem mencionar todos os campos de aplicação da IA, vez que são
numerosos, nota-se que a inteligência artificial se encontra deveras presente na vida
das pessoas, tanto na esfera privada quanto na pública, o que demonstra o seu nível
de importância.
4. O PROBLEMA DA REPRODUÇÃO DE DISCRIMINAÇÕES PELOS SISTEMAS DE
TOMADA DE DECISÕES BASEADOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O problema da utilização das técnicas da Inteligência Artificial repousa na
possiblidade de contaminação desse sistema por vieses humanos, o que pode
acarretar a reprodução de discriminações, vez que ao passo que a machine learning
vai detectando padrões nos dados para fazer previsões, vão surgindo padrões que
não representam necessariamente a realidade. Esses padrões são de uma versão
derivada da mineração de dados, onde se inclui os vieses e preconceitos humanos
refletidos nos dados, no sistema de autoaprendizagem ou no modelo aprendido
(KAMARINOU, MILLARD, SINGH, 2016).
É, portanto, dessa maneira que surgem decisões automatizadas que, sem
justificativas além do preconceito construído pela sociedade e programado pelos
algoritmos, atentam contra o direito ao tratamento igualitário, a não discriminação,
à saúde, à segurança e a outros direitos fundamentais.
Segundo Bruno Bioni, Rafael Zanata e Mariana Rielli (2020, p.19), em 2019, a
UNESCO produziu o documento Artificial Intelligence in Education: challenges and
opportunities for sustainable development. A pesquisa foi liderada por Francesc
Podró (2019), do setor de Education Policy da UNESCO. De acordo com o relatório
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da UNESCO, embora a IA tenha muitas aplicações positivas, também existem
preocupações sociais e éticas que devem ser abordadas. No relatório, eles apontam:
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Cada vez mais instituições educacionais estão usando
algoritmos de Machine Learning para aceitar ou rejeitar alunos.
Dois problemas em potencial com essa abordagem incluem: (i)
falta de explicabilidade. Algumas técnicas de aprendizado de
máquina (por exemplo, Deep Learning) não podem explicar
facilmente por que certos alunos são aceitos, enquanto outros
são rejeitados. Um aluno rejeitado deve ter o direito de
entender 52 O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: How
big data increases inequality and threatens democracy. New
York: Broadway Books, 2016, p. 11. 20 esses motivos? (ii)
discriminação injusta. Quando os algoritmos de aprendizado
de máquina são treinados em um determinado conjunto de
dados (digamos com estudantes de um país da Europa
Ocidental), o resultado pode não ser diretamente aplicável a
estudantes de outras partes do mundo. O conjunto de dados
de treinamento pode ser tendencioso em relação a um
determinado grupo e, portanto, pode discriminar injustamente
quando usado em um grupo diferente. (PEDRÓ, 2019, p. 3233).
No Estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, um sistema
baseado em Inteligência Artificial chamado de Compas (Correctional Offender
Management Profiling For Alternative Sanctions), vinha sendo utilizado para
determinar o grau de periculosidade de criminosos. A aplicação da pena varia de
acordo com o grau de periculosidade encontrado pelo sistema Compas (KAUFMAN,
2017).
Contudo, um estudo realizado pelo jornal ProPublica detectou que o
sistema Compas era racialmente enviesado, porquanto, após reunir e analisar os
dados de 7 mil pessoas presas no condado de Broward, na Flórida, constatou-se que
o sistema classificava pessoas negras com alta pontuação de periculosidade,
enquanto que pessoas brancas eram classificadas com baixa pontuação de
periculosidade. No estudo também foi detectado que as pessoas negras classificadas
como de alta periculosidade pelo sistema não voltavam a cometer crimes e,
inversamente, as pessoas brancas classificadas com baixa periculosidade voltavam a
cometer (BBC NEWS BRASIL, 2016).
Em 2015, um aplicativo de fotos da Google classificou imagens de pessoas
negras como gorilas, e com a identificação de que mulheres têm menos chance do
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que homens de encontrarem, em sites de busca, oportunidades de emprego com
altos salários (LOPES, MORAES, PEREIRA, 2019).
Outro caso emblemático foi o do robô de Inteligência Artificial, criado pela
Microsoft em 2016, conhecido como Tay. Quando Tay foi liberado no Twitter, para
que interagisse de forma descontraída com os demais usuários do microblog, em
menos de 24 horas, ele passou de um inocente robô para um robô racista,
transfóbico e insuportável, desferindo palavras ofensivas e fazendo apologia a Hitler.
Frases como “Eu odeio feministas pra car@lho, e todas elas deveriam morrer e arder
no inferno” e “Hitlet estava certo. Eu odeio judeus” foram publicadas pelo robô Tay
(TECMUNDO, 2016).
Portanto, existe um conjunto de evidências substancial e crescente que
demonstra como sistemas de máquinas de autoaprendizagem podem contribuir
para práticas discriminatórias ou repressivas em geral, quando utilizados sem as
necessárias salvaguardas.
Destarte, é perceptível que os sistemas de tomadas de decisões, baseados
em Inteligência Artificial, são completamente passíveis de cometerem discriminações
e afrontar os direitos mais fundamentais dos cidadãos, o que faz com que o tema da
exigibilidade da revisão humana das decisões automatizadas seja extremamente
importante para que as pessoas possam o ter o direito de evitar qualquer prejuízo
advindo do tratamento discriminatório.
5. A AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DE REVISÃO HUMANA DAS DECISÕES
AUTOMATIZADAS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) BRASILEIRA
EM RELAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)
EUROPEU
Conforme mencionado alhures, a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção
de Dados) foi fortemente influenciada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados (RGPD) europeu. Contudo, na lei de proteção de dados brasileira existem
inúmeros pontos de divergências em relação ao referido regulamento europeu,
dentre os quais o que trata sobre a inexigibilidade de revisão humana das decisões
automatizadas.
No art. 22 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) europeu
é prevista a possibilidade de intervenção humana quanto à revisão das decisões
automatizadas. Já no art. 20 da LGPD brasileira, que versa sobre o assunto, não há
nenhuma menção à obrigatoriedade de revisão ser realizada por pessoa natural,
senão vejamos:
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Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de
decisões tomadas unicamente com base em tratamento
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses,
incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal,
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua
personalidade.
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de
2019)
Vigência
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§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas,
informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos
procedimentos utilizados para a decisão automatizada,
observados os segredos comercial e industrial.
§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata
o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo
comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar
auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em
tratamento automatizado de dados pessoais.
§ 3º (VETADO). (BRASIL, 2018)
Contudo, é importante lembrar que no texto original da Lei n. 13.709/2018
(LGPD), devidamente aprovado pelo Congresso Nacional, existia a previsão explícita
da obrigatoriedade da revisão das decisões automatizadas serem realizadas por
pessoa natural, mas a Medida Provisória 869/2019 suprimiu tal trecho.
Após debate realizado na audiência pública de 16 de abril de 2019 acerca da
necessidade de restauração da revisão por pessoa natural, o Congresso Nacional
aprovou a Lei n. 13.853/2019, que previa a revisão humana no §3º do art. 20 da LGPD
nos seguintes termos:
§3º A revisão de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizada por pessoa natural, conforme previsto em
regulamentação da autoridade nacional, que levará em
consideração a natureza e o porte da entidade ou o volume de
operações de tratamento de dados. (BRASIL, 2019)
O Congresso Nacional, com a edição do §3º do art. 20 da LGPD, buscava
relativizar a revisão humana para algumas entidades - como, por exemplo, as startups
- a fim de diminuir a sua onerosidade desproporcional.
No entanto, ainda que de forma relativizada, a obrigatoriedade da revisão
humana foi encarada pelo Executivo Federal como contrária ao interesse público,

33

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

pelo que teve o seu veto declarado no que se refere ao §3º do art. 20 da LGPD. O
Executivo Federal expôs dois motivos para o veto, conforme Mensagem de n.
288/2019, sendo o primeiro baseado no argumento de que a obrigatoriedade da
revisão humana inviabilizaria modelos de negócios de várias empresas e o segundo
no argumento de que essa revisão humana poderia impactar na análise de risco de
crédito aos consumidores e de novos modelos de negócios de instituições financeiras
(BRASIL, 2019).
Em razão do veto do Executivo Federal, chegou-se a ser discutida no
Congresso Nacional a derrubada do veto. Entretanto, embora a maioria dos votantes
do Congresso tenha votado pela derrubada do veto, ele foi mantido, porque, para
que a derrubada do veto ocorresse era necessário que a maioria absoluta dos
membros votasse a favor da derrubada, totalizando um total de 41 votos no Senado
e 257 na Câmara. Enquanto na Câmara a votação atingiu o número de 261 votos pela
derrubada, contra 163, no Senado Federal a decisão pela derrubada não aconteceu
por um voto (SILVA, MEDEIROS, 2019).
Assim, no texto atual da Lei n. 13.709/2018 (LGPD), diferentemente do que
ocorre com o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), não há a previsão
da obrigatoriedade da revisão ser feita por pessoa natural, fazendo com que a revisão
no geral seja inócua, pois, de acordo com a legislação atual, a revisão poderá ser feita
por outra máquina igualmente maculada por vieses humanos.
6. A NECESSIDADE DE PREVISÃO DE REVISÃO HUMANA DAS DECISÕES
AUTOMATIZADAS NA LGPD PARA GARANTIR A EFICÁCIA DOS DIREITOS DE
IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO
O direito de revisão humana é extremamente relevante não só para a as
decisões proferidas por particulares, mas também pelas proferidas pelos entes
públicos. Como mencionado no capítulo 3, tanto as pessoas jurídicas de direito
privado como o poder público vêm se utilizando dos sistemas de autoaprendizagem
baseados em inteligência artificial.
Nesse sentido, segundo o parecer do o Parecer do Relator Orlando Silva,
emitido na Câmara Federal, em 2019, os argumentos principais para o retorno da
revisão humana são:
(i) a retirada da pessoa humana enfraqueceria o exercício dos
direitos humanos, de cidadania e do consumidor previstos no
art. 2º, VI e VII da LGPD;
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(ii) a interação de pessoas com deficiência de julgamento ou
falta experiência com controladores seria dificultada, pois a
inexistência de contato com revisores humanos poderia levar a
práticas abusivas;
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(iii) que os algoritmos que processam os dados são baseados
em cálculos probabilísticos e estatísticas e que, por não
englobarem o universo dos titulares e seus comportamentos,
poderiam levar a erros e desvios padrões, já que se baseiam
apenas em amostras e intervalos de confiança, além de estarem
sujeitos a incorreções próprias do desenvolvimento
tecnológico;
(iv) que a retirada vai de encontro ao que prevê a (colocar o
nome completo do ato normativo e depois a Regulamentação
Geral de Proteção de Dados – GDPR europeia (equivalente à
LGPD brasileira) em seu art. 22, o que poderia dificultar a
integração comercial e a geração de oportunidades e
investimentos (BRASIL, 2019).
Tem-se, também, segundo DONEDA (2006), que a revisão humana é
essencial para o efetivo exercício do direito à autodeterminação informativa,
concebido como direito fundamental e norteia a proteção de dados pessoais por
proporcionar ao indivíduo o controle sobre suas próprias informações.
No entanto, não só as pessoas físicas podem sofrer com a ausência de
previsão de revisão humana na LGPD, o setor empresarial também pode sofrer
prejuízos a médio ou longo prazo, pois o Brasil tem sido um o Estado Nacional central
no processo de aprovação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União
Europeia. Porém, esse acordo pode ser atingido com a existência de
descompatibilidade entre o modelo regulatório de proteção de dados brasileiro e o
europeu (LOPES, MORAES, PEREIRA, 2019, Op cit).
É importante mencionar que a atual Lei n. 13.709/2018 (LGPD) não proíbe a
realização de revisão por pessoa física, mas não a obriga. Esse vácuo legislativo pode
ser preenchido com a regulamentação de pontos da LGPD pela Agência Nacional de
Proteção de Dados (ANPD), como é o caso das formas de sanções administrativas.
Mas, como até o presente momento a ANPD não foi implantada e como o
Governo Federal vem demonstrando que a subordinará à Casa Civil (SCOFIELD, 2020),
essa alternativa de regulamentação de pontos obscuros da LGPD pela ANPD - como
o da revisão humana – provavelmente não passará a existir.
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Portanto, resta claro que é extremamente importante que as legislações
brasileiras sobre proteção de dados prevejam a obrigatoriedade de revisão humana
das decisões automatizadas. O caráter é de urgência, porque, além de resguardar os
direitos fundamentais das pessoas, a LGPD deve se adequar aos regulamentos dos
parceiros econômicos para que o Brasil não sofra perdas significativas.
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CONCLUSÃO
Como demonstrado neste trabalho, o processo de informatização do mundo
vem gerando grandes impactos no modo de viver das pessoas, sobretudo, no que
diz respeito à proteção de dados e ao processo de tomada de decisão, pois trata-se
de matérias que estão diretamente ligadas aos direitos fundamentais da liberdade,
igualdade, autodeterminação informativa e não-discriminação – direitos
imprescindíveis para a realização da pessoa humana.
Mas, como verificado, a prevenção e a fiscalização desses direitos não são
fáceis quando se trata do ciberespaço, pois, além da intangibilidade das informações
e dos vácuos regulatórios, há dificuldade na definição de jurisdições, pois os agentes
que atuam nesse campo podem estar em Estados Nacionais ou continentes
diferentes. Em verdade, somente após a explosão de grandes polêmicas a respeito
de assuntos políticos de extrema relevância, como o mencionado caso da Cambridge
Analytica, que os países buscaram criar regulamentos mais específicos sobre
proteção de dados.
Por outro lado, a inteligência artificial também vem tendo grande
repercussão na vida das pessoas, vez que inúmeros sistemas preditivos baseados em
técnicas de IA estão sendo utilizados, tanto no setor privado quanto no público, para
cruzar informações pessoais e prolatar decisões que podem interferir na dignidade
da pessoa humana. Esses sistemas, definidos como simuladores do sistema humano
de aprendizagem e tomada de decisão, embora pareçam opacos e imparciais, vêm
demonstrando que podem ser maculados por vieses humanos, como o preconceito.
A consequência do enraizamento do preconceito construído pela sociedade e
programado pelos algoritmos é a propagação da discriminação, conforme verificouse nesta pesquisa.
Porém, em que pese haja patente fonte de informação para comprovar que
esses sistemas podem ser prejudiciais às garantias fundamentais, quando enviesados
pelo preconceito humano, alguns Estados como o Brasil vem optando por não
reconhecer a importância da revisão humana das decisões automatizadas, sob o
subterfúgio de que essa revisão inviabilizaria modelos de negócios de várias
empresas e prejudicaria a análise de risco de crédito aos consumidores e os novos
modelos de negócios de instituições financeiras.
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Dessa forma, posta a Lei Geral de Proteção de Dados sob análise,
considerando todo o exposto sobre os direitos fundamentais; a inteligência artificial;
a LGPD brasileira e o regulamento europeu sobre proteção de dados (GDPR), o qual
é referência sobre o assunto; ao fim desde trabalho, concluiu-se que a ausência de
previsão de revisão humana na legislação brasileira pode ocasionar sérios
desrespeitos aos direitos fundamentais, principalmente em relação à prática de
discriminação, assim como gerar prejuízos econômicos para o país já que o
regulamento brasileiro não se encontra compatível com os regulamentos de seus
parceiros comerciais.
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RESUMO: Este artigo descreve a questão do testemunho da vítima de estupro como
fator decisivo para a condenação do acusado. Com isso o problema que
fundamentou este artigo foi o testemunho da vítima de estupro que seja vulnerável
pode servir unicamente como fonte de convicção para a condenação? Levando-se
em consideração este questionamento genérico, indaga-se? Este testemunho de
vítima de estupor que seja vulnerável pode condenar um inocente? Desta forma, este
artigo teve como objetivo analisar quais os riscos de uma condenação injusta pelo
crime de estupro de vulnerável fundamentada unicamente no depoimento da vítima,
além de levantar a questão da relativização do depoimento da vítima em caso de
estupro; evidenciar quais os riscos e probabilidade de uma condenação equivocada;
e, explicar quais as consequências de uma condenação injusta e a aplicação do
princípio in dubio pro reo. Este artigo encontra sua justificativa pela extrema
necessidade de verificar a questão do estupro contra vulneráveis como sintoma de
uma dinâmica social não estruturada, na qual todos os indivíduos encontram-se
envolvidos. Nos âmbitos acadêmico, social, científico e pessoal, o artigo se justifica
no fato do conhecimento está em pleno estado de desenvolvimento e
aprimoramento na sociedade moderna, e isso implica a possibilidade de se
encontrar, na prática, atitudes desvinculadas dos últimos achados científicos. Assim
artigo foi construído em pesquisa em livros e artigos eletrônicos com o objetivo de
fornecer informações práticas importantes em um estilo eficiente e acessível. Os
resultados da análise indicam que o testemunho da vítima é decisivo para a
concretização da culpa do acusado no Brasil.
Palavras-Chave: Estupro; Vulnerabilidade; Formação de convicção condenatória.
ABSTRACT: This article describes the issue of the testimony of the rape victim as a
decisive factor in the conviction of the accused. With that, the problem that justified
10 Mestre em Direito do Trabalho Faculdade de Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas em
2013 e professor do curso de Direito do CEULM/ULBRA, Manaus-AM, advocacia@rubensalves.com.br
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this article, the testimony of the rape victim who is vulnerable can only serve as a
source of conviction for the conviction? Taking this generic question into account,
one wonders? Can this testimony of a stupor victim who is vulnerable condemn an
innocent person? Thus, this article aimed to analyze the risks of an unfair conviction
for the crime of rape of the vulnerable based solely on the victim's testimony, in
addition to raising the question of relativizing the victim's testimony in the case of
rape; evidence the risks and likelihood of a wrong conviction; and, explain the
consequences of an unjust conviction and the application of the principle in dubio
pro reo. This article is justified by the extreme need to verify the issue of rape against
vulnerable people as a symptom of an unstructured social dynamic, in which all
individuals are involved. In the academic, social, scientific and personal spheres, the
article is justified in the fact that knowledge is in full development and improvement
in modern society, and this implies the possibility of finding, in practice, attitudes
unrelated to the latest scientific findings. Thus the article was built on research in
books and electronic articles with the aim of providing important practical
information in an efficient and accessible style. The results of the analysis indicate
that the victim's testimony is decisive for the realization of the accused's guilt in Brazil.
Keywords: Rape; Vulnerability; Formation of condemnatory conviction.
1 INTRODUÇÃO
O estupro sempre foi um triste legado nas sociedades. Antes entendida como
despojo das mazelas sociais, a violência sexual passou a fazer parte das agruras
sociais da contemporaneidade.
Desta forma, em estudo pesquisa se origina de questões que se julgam
fundamentais, isto é, aquela que dialeticamente corresponde a dois (2) momentos
do processo de investigação: de um lado fundamenta a direção da pesquisa e da
reflexão, apontando para o seu momento de síntese; de outro, fundamenta o início
da investigação no movimento de retorno para a busca da questão.
Essas questões fundamentais podem ser formuladas de maneira simples: o
testemunho da vítima de estupro que seja vulnerável pode servir unicamente como
fonte de convicção para a condenação? Levando-se em consideração este
questionamento genérico, indaga-se? Este testemunho de vítima de estupor que seja
vulnerável pode condenar um inocente?
De antemão fique evidente que não se estará distinguido o testemunho formal
da vitima do não formal, nem investigando o papel histórico da prova testemunhal,
embora possam surgir referências em um ou outro ponto que ajudem a explicitar o
nível de influencia que este tipo de elemento probatório tem com certa realidade
concreta da formação de convicção do juiz e/ou do júri.
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Apenas se estará preocupado com a influencia do testemunho da vítima de
estupro que seja vulnerável e a formação de convicção para o ato condenatório que
pode levar a condenação de um inocente no ato intencional de fazer justiça.
Desta forma, este artigo tem por objetivo geral, analisar quais os riscos de uma
condenação injusta pelo crime de estupro de vulnerável fundamentada unicamente
no depoimento da vítima, além de levantar a questão da relativização do depoimento
da vítima em caso de estupro; evidenciar quais os riscos e probabilidade de uma
condenação equivocada; e, explicar quais as consequências de uma condenação
injusta e a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Com isso, este artigo se justifica pela extrema necessidade de verificar a
questão do estupro contra vulneráveis como sintoma de uma dinâmica social não
estruturada, na qual todos os indivíduos encontram-se envolvidos. Nos âmbitos
acadêmico, social, científico e pessoal, o artigo se justifica no fato do conhecimento
está em pleno estado de desenvolvimento e aprimoramento na sociedade moderna,
e isso implica a possibilidade de se encontrar, na prática, atitudes desvinculadas dos
últimos achados científicos.
A pesquisa levou em consideração os seguintes aspectos: Inferência de
modelos conceituais; e, elaboração de artigo científico com os resultados da pesquisa
bibliográfica. O presente estudo é de revisão bibliográfica, sendo realizado
levantamento de dados nas principais bases de conhecimento (LILACS, MEDLINE,
PUBMED, SCIELO, BIREME, dentre outros) e em sites de órgãos oficiais, também
foram usados livros impressos.
Neste sentido, este estudo baliza-se por uma ótica diversa encontrada na
bibliografia corrente do que trata do tema. Está em nível prático teórico e tem como
pressuposto uso da prova testemunhal como fone única do ato condenatório, não
levando em conta os antagonismos, buscando apenas apresentar a importância
dessa importante elemento balizador da formação de convicção como um todo.
Diante do exposto, deve-se compreender que usar a prova testemunhal como única
fonte de formação de convicção para o ato condenatório, pode levar condenação de
um inocente, mesmo diante da vulnerabilidade da vítima de estupro.
2 ESTUPRO
Embora a natureza social do estupro não tenha sido suficientemente
estudada, a pesquisa antropológica reconheceu a existência de fatores socioculturais
que promovem a agressão sexual. Culturas que apresentam um sistema de
dominação de gênero contribuem para a desigualdade tanto violência social e sexual
de mulheres e crianças, mais vulneráveis à vitimização sexual (BARROS, 2010).
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Nesse sentido, tem-se apontado que a civilização é o que criou e promoveu o
estupro, o que é reforçado pela ausência desse ato entre os animais. Em suma, é
reconhecida que o estupro não é a satisfação de um impulso físico ou um instinto
natural, mas sim um ato cultural (BRODT, 2010).
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A magnitude do problema também não é conhecida com precisão, uma vez
que as informações só estão disponíveis a partir de casos notificados, especialmente
mulheres. No Brasil ocorrem cerca de 35.000 casos vítimas de estupro por ano, com
uma taxa de 28,8% por 100.000 habitantes; as estimativas do número total de
violações não registradas variam de duas a dez vezes esse número, de modo que isso
pode chegar a 350.000 violações por ano (ESTEFAM, 2009).
Em relação às características do evento, os pesquisadores reconhecem que
aproximadamente 50,00% dos agressores por estupro são conhecidos das vítimas e,
muitas vezes, pertencem à família; Isso é especialmente importante em vítimas com
menos de 10 anos e em jovens entre 13 e 19 anos (FUHER, 2009).
A maioria dos estupros é planejada e mais da metade envolve o uso de uma
arma, geralmente uma faca, para apoio. Em termos de gravidade, em metade dos
casos há indícios de traumas físicos e mais de 10,00% das vítimas necessitam de
atendimento emergencial. Esse tipo de informação tem favorecido o reconhecimento
da agressão não como ato sexual, mas um ato de violência (GOMES, 2012).
No caso específico do estado do Amazonas, há poucos estudos a respeito, de
modo que tem sido difícil aprender mais sobre este grave fenômeno que dilacera a
sociedade. A Cidade de Manaus, em particular, tem uma média de 3,3 crimes sexuais
por dia. Quanto ao estupro, sua média é de 3,4 agressões diárias. Sua incidência em
2017 foi de 7,5 por 100.000 habitantes, e os bairros com as maiores as zonas da
cidade com maisores incidências são a Zona Norte e Zona Leste, segundo dados da
Secretária de Segurança do Amazonas (2019).
Outro aspecto que também merece reflexão é o aumento do número de
vítimas do sexo fenino abixo dos 10 anos de idade, visto que o fenômeno, nesses
casos, apresenta características qualitativas distintas, como o uso de violência física
com maior gravidade e frequência para subjugar a vítima (FUHER, 2009).
A falta de conhecimento socioantropológico sobre essa agressão sexual tem
impedido que recebesse a devida atenção e contribuído para a geração de crenças
errôneas sobre sua causalidade. É o caso do comportamento ou da vestimenta da
vítima, que pode ser um incitamento à agressão sexual, ou a ideia de que as crinças
dpo sexo feminino costumam fazer falsas acusações de estupro com base na pressão
de suas mães que querem atingir seus companhiros de qualquer forma. Em
decorrência desse desconhecimento, também foram feitas avaliações falsas sobre os
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estupradores, apontando que são doentes mentais e que, em todos os casos, o
agressor é um estranho, entre outros aspectos (ESTEFAM, 2009).
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As repercussões sobre os agredidos foram determinadas por meio de estudos
com vítimas de estupro em tratamento psicoterápico; basicamente disfunções
sexuais, depressão, ansiedade e abuso no consumo de substâncias psicotrópicas têm
sido relatados (BRODT, 2010).
Após o estupro, as vítimas mostram uma redução de 50-60% no interesse
sexual. Vítimas de estupro do sexo fenino com idades abaixo dos 15 anos de idade
masculino relataram problemas semelhantes (BARROS, 2010).
Os resultados do tratamento psicoterapêutico permitiram distinguir as
repercussões de curto e longo prazo. Em relação ao longo prazo, estudos recentes
confirmam uma maior frequência de disfunções sexuais em mulheres vítimas de
abuso sexual ou estupro na infância. No curto prazo, os resultados de pesquisas
sugerem que mulheres adultas que sofreram uma experiência de estupro
imediatamente após o evento, apresentam sintomas depressivos, distúrbios do sono
e do apetite, perda de interesse nas atividades diárias e capacidade de concentração
(GOMES, 2012).
Vítimas desse delito sexual em condições de vulnerabilidade costumam
apresentar crise emocional de proporções imensas, cujos sinais e sintomas se
incorporam ao seu caráter e personalidade à medida que o tempo passa sem receber
ajuda psicológica especializada. Esses sintomas podem ser fobias (à noite, na rua,
etc.), medo dos homens (no caso das mulheres), desconfiança, depressão, sentimento
de culpa, dispneia, anedonia e disfunções sexuais (BRODT, 2010).
Por este motivo, os traumas psicológicos e físicos apresentados pela vítima de
estupro requerem atenção médica psiquiátrica e psicológica competente, de alta
qualidade científica e humanística, por parte de profissionais de saúde (ESTEFAM,
2009).
As investigações de estupradores não revelam um perfil específico do
agressor. Todos parecem ser pessoas normais, sem características que os
identifiquem e, na maioria das vezes, são conhecidos, amigos ou parentes das
vítimas. Quando o agressor é o companheiro habitual da mulher, esse ato é
escondido muitas das vezes por medo de perder o companheiro, submetendo a
criança vítima de estupro a uma situação muito constrangedora. Também existem
dados sobre estupradores julgados e considerados culpados que, obviamente, não
são aplicáveis a todos os criminosos sexuais. No entanto, destacam-se: 75,00%
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tinham menos de 30 anos, 70,00% eram casados ou viam maritalmente com as mães
e, tinham baixa escolaridade, segundo dados do Ministério da Justiça (2018).
A violação é um problema de saúde pública que envolve uma perspectiva
multidisciplinar: médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica e sociológica (do serviço
social e da sociologia); exige um tratamento cuidadoso, pois esse tipo de agressão
sexual deixa efeitos psicológicos negativos em curto e longo prazo, como já
mencionados (FUHER, 2009).
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Um dos motivos pelos quais esse problema não é abordado do ponto de vista
da saúde pública é a falta de dados; a principal causa pode ser a dificuldade de
obtenção de informações. Este estudo busca fazer contribuições iniciais para
descrever algumas das características do fenômeno no país (vítima, agressor e
circunstâncias), que servirão de base para o início de futuras pesquisas sobre
aspectos de causalidade e, por sua vez, permitirá estabelecer sólidos programas
preventivos para este grave problema social (GOMES, 2012).
3 O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CASO DE ESTUPRO
No ano de 2016, a imprensa noticiou um caso bem peculiar ocorrido nos
Estados Unidos da América; um homem que passou trinta (30) anos preso foi
libertado; ele era negro e foi condenado por um crime que sempre alegou não ter
cometido. Foi condenado à pena de morte e, durante dez (10) anos (1987-1997) ficou
no isolamento do denominado ‘corredor da morte’; só não se cumpriu a sentença,
por atos apelatórios (GOMES, 2012).
De 1997 a 2009, saiu do corredor da morte, mas sua sentença não foi abolida;
somente em 2009, por um ato do governador do Estado do Novo México, que aboliu
a pena de morte, ele se livro da sentença fatal; sua condenação foi revertida para
prisão perpétua, sem direito a condicional. Ou seja, ficar preso até sua morte. Foi
preso com vinte (20) de idade e saiu somente com cinquenta (50) anos (GOMES,
2012).
Qual o crime que ele foi acusado? Estupro de uma menina de doze (12) anos
deidade. Por que foi condenado? Testemunho da vítima. Não havia outro elemento
probatório, a não ser um sêmen do criminoso. Como na data do estupro: 12/05/1986,
não havia exame de DNA, o que valeu para o júri foi o testemunho de uma criança
(12 anos) de idade, considerada uma vulnerável na acepção da palavra. Ele sempre
alegou que não foi ele que cometeu o crime. Mas a polícia desconsiderou seu
testemunho; a promotoria também e, como era pobre e negro, não teve um
advogado capaz de reverter tal situação (GOMES, 2012).
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A sentença foi a capital, até por que o depoimento da vítima foi cercado de
um clima extremamente emocional. Esqueceu-se de um fato: a vítima sofre de miopia
em alto grau; perdeu os seus óculos, quando foi atacada por trás, e no local onde se
consumou o ato estava escuro, por já passava das dezenove (19) horas. Ela identificou
o rapaz por fotografia, pois ele era um pequeno delinquente (GOMES, 2012).
No ano de 2008, um promotor do Estado do Novo México, resolveu verificar
algumas provas guardadas em anos anteriores. Neste caso específico, o sêmen estava
no banco de provas. O promotor mandou rever o caso e determinou a feitura do
exame de DNA. Não era dele e ele foi libertado imediatamente. Ao mesmo tempo,
duas providências foram tomadas, a reabertura do caso de investigação, quando
finalmente, a vítima reconheceu, que não havia visto o rosto do seu agressor e que
não tinha condições de identifica-lo. A outra providencia foi do Estado do Novo
México que indenizou o suposto criminoso (GOMES, 2012).
Por que o juiz e o júri desconsideram elementos que poderiam mudar suas
convicções para o ato condenatório? Simples: a repercussão do caso no Estado do
Novo México por ser a vítima uma criança em condição de vulnerabilidade por sua
condição de criança, o que fez que elementos fundamentais fossem esquecidos
como a miopia da vítima; a escuridão do local; de ser atacada por trás e de estar sem
óculos, o que fez valer somente o seu depoimento e sua identificação com base em
álbum de fotografias da polícia. O acusado nem fazia parte do rol de possíveis
criminosos sexuais; fazia parte do rol de ladrões de pequeno porte (GOMES, 2012).
O estupro contra qualquer pessoa é um crime brutal e no caso de
cometimento contra vulneráveis muito pior. No ordenamento jurídico brasileiro é
considerando crime hediondo e, pode-se dizer que é um problema internacional.
Dos tipos de violência praticada contra o ser humano, o estupro é o delito menos
denunciado, pelo menos aqui no Brasil (BARROS, 2010).
Dentre as várias razões para que isso ocorra, basta citar as principais: a
sexualidade humana ainda é considerada um tabu em pleno século XXI, e quando a
integridade física e sexual da pessoa é ferida de modo violento, a vítima é
frequentemente estigmatizada, passando a apresentar sentimentos de culpa ou
vergonha, que são mais compatíveis com o isolamento social. Soma-se a isto, o medo
que a vítima sente por temer represálias do agressor que frequentemente faz
ameaças, dificultando a denúncia (BRODT, 2010).
Sas e Cunningham (1995) apud Marques (2012), dois (2) pesquisadores
canadenses, apresentam um modelo hipotético para o universo de casos de estupro
que não é denunciado. Segundo os autores, de 100% dos casos de crianças
estupradas (número desconhecido), uma porcentagem menor (número também
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desconhecido) contaria o fato para um membro da família, que por sua vez não
denuncia à polícia.
Na legislação brasileira, o estupro é considerado crime contra os costumes e
ele mudou com a edição da Lei nº. 12.015/2009, que estabeleceu uma nova visão ao
estupro, o considerando um crime bárbaro, justamente por infringir os princípios da
liberdade e da moralidade sexual. Através desta nova denominação “crimes contra a
dignidade sexual”, quando uma pessoa é vítima e estupro o bem maior a ser tutelado
é a dignidade da pessoa humana e sua liberdade sexual (MINUCCI, 2009).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Mas essa agressão merece tratamento diferenciado dos órgãos de justiça? Ou
seja, pode se deixar de levar em consideração elementos subjacentes a prova o crime
e se considerar apenas o testemunho da vítima? (ESTEFAM, 2009).
A norma constitucional estabelecida em 1988 com a promulgação da
Constituição Federal estabeleceu uma nova configuração para a Teoria geral do
processo. Este texto constitucional denominada de Constituição Cidadã, assim
chamada por que foi fundamentada no Estado Democrático de Direito, garantiu aos
aspectos processuais da estrutura política e jurídica da nação, justamente por que
estabeleceu garantias constitucionais do processo, estabelecendo, assim a chamada
jurisdição constitucional, provendo, desta forma, uma nova organização judiciária.
Assim garantiu os preceito fundamentais do Estado Democrático de Direito, criando
uma relação bem mais profunda com a sociedade, observado que não há sociedade
sem direito e vice-versa; que o direito nasceu das necessidade de criar normas de
convivência social (MARINONI, 2009).
O processo é a expressão que traduz o direito em juízo, isto é, o processo se
desenrola visando à composição da lide. O referido processo é de suma importância
no direito, sendo utilizado para garantir que a lei seja devidamente observada e
aplicada pelo Estado, de forma a prevalecer à legalidade nos atos do Estado,
ofertando segurança na relação deste com a sociedade. Por sua vez, o Estado pode
buscar a tutela jurisdicional quanto detentor de direitos, utilizando-se também do
processo, visando assegurar suas prerrogativas (MARINONI, 2009).
O cidadão também pode acionar o poder judiciário quando se sentir
irresignado diante dos atos praticados pelo Estado ou por outrem, por meio de um
processo judicial. Para Machado (2008, p. 5), esse mecanismo composto de uma
“série de atos que culminam”, se necessário for, na aplicação forçada do direito
violado, é denominado “processo”, ou seja, consiste no conjunto de atos
administrativos e judiciais superposta mente ordenados, com o objetivo de apurar a
obrigação ou descumprimento desta, tendentes dirimir controvérsias (MARINONI,
2009).
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O Processo Judicial é um conjunto de atos e termos processuais que se
desenvolvem perante o Poder Judiciário, onde é assegurado aos litigantes, o
contraditório e a ampla defesa, e que visa dar uma decisão definitiva sobre a matéria
questionada (ART.5, LV, CF). Ressalta-se que, é de suma importância, sendo utilizado
para garantir que a lei seja devidamente observada e aplicada pelo Estado, de forma
a prevalecer à moralidade e a legalidade, ofertando segurança nas relações sociais
(MARINONI, 2009).
Desse modo, o contraditório e a ampla defesa são a base do Princípio do
Devido Processo Legal. O contraditório está intimamente ligado ao direito de
resposta, decorrente da bilateralidade do processo. A ampla defesa limita-se ao
direito de produção e defesa de provas, sempre a observar a boa-fé e a lealdade
processual (MACHADO, 2009).
Explica-se extensivamente, que o contraditório é uma forma de assegurar a
ampla defesa, e por isso, sob certo aspecto, com ela se confunde. Por contraditório
entende-se o procedimento no qual de relevante é praticado no Processo por uma
das partes deve ser do conhecimento das partes contrárias Sobre o que diz o autor
deve ser ouvido o réu, e vice-versa (MACHADO, 2009).
Sobre as provas produzidas por uma das partes deve a outra ser ouvida. E na
própria produção de certas provas, como ouvida a testemunha, a realização da
perícia, as partes devem ter oportunidades de atuar, contraditando uma das
afirmações da outra. Assim, sobre a ampla defesa quer dizer que as partes tudo
podem alegar que seja útil na defesa da prestação posta em juízo. Todos os meios
lícitos de provas podem ser utilizados. O testemunho da vítima vale como prova final
para a condenação de um acusado não encontra amparo no ordenamento jurídico
brasileiro, embora sirva como balizador para a investigação concluir a autoria ou não
(MACHADO, 2009).
3 RISCO DE UM CONDENAÇÃO EQUIVOCADA
É importante ressaltar o conceito de fenômeno criminal. O crime existe desde
que as normas foram inseridas nos padrões da sociedade. Sendo assim o crime como
fenômeno sociológico possui quatro (4) dimensões:
1) não se reprova um ato porque é criminoso; ele é criminoso porque se
reprova (LOPEZ-REY, 2008);
2) o crime é um fenômeno ‘normal’, pois o sentimento de aversão que evoca
os atos definidos como criminoso em um dado contexto social não pode ser
desenvolvido com a mesma intensidade e em todos os indivíduos (LOPEZ-REY, 2008);
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3) o castigo destinado a agir sobre as pessoas honestas, cujo sentimento de
solidariedade ele reforça, do que sobre os criminosos. A sanção pode ter certa
eficiência dissuasiva, mas como o sentimento de aversão por um ato repreensível é
fraco em certos indivíduos, não se pode supor que ela elimine o crime (LOPEZ-REY,
2008); e,
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4) só há crime onde há sanção legal. Ora, só se pode levar a sanção legal para
atos bem definidos pela lei. Um comportamento pode suscitar forte reprovação sem
ser considerado criminoso, caso não corresponda a atos facilmente identificáveis
(LOPEZ-REY, 2008).
Dentre dessas quatro (4) dimensões sociológicas do crime, pode considerar
que na primeira, o estupro, a sociedade reprova ao ato e o tornou criminoso ao longo
dos tempos; o fenômeno do estupro é um fenômeno anormal, já que o sentimento
de aversão a tal intento o transformou em ato criminoso; a punição ou castigo se
institui nos ordenamentos jurídicos brasileiros, uma vez que o crime de estupro era
visto antigamente de forma bem aceitável e apenas como um descumprimento de
normas legais e não como um fenômeno que, também, incluía a ordem psicológica
e sociológica; e, por fim, a posse o estupro sempre foi considerado um crime em
função da existência de sanção penal para tal burla das normas legais (MENDES,
2010).
Neste ponto se insere a questão dos riscos e uma condenação equivocada de
um\suposto criminoso de estupro, visto que criminoso e vítima possuem as mesmas
prerrogativas na teoria do processo: dar testemunhos. No caso específico, dois (2)
sentimentos são eminentes na questão: o sentimento de perda da liberdade por força
de uma condenação equivocada, a segunda é o sentimento repulsivo em que a vítima
sente pelo ato cometido pelo suposto criminoso que pode leva-la a cometer erros
(MIRANDA, 2012).
Segundo Gomes (1998, p. 216) ao “conjunto de recursos e normas que
regulam a execução das penas privativas de liberdade dá-se o nome de sistema
penitenciário”.
O ramo do direito penal que estabelece os fundamentos e a razão de ser da
pena e determina a atuação que devem ter aqueles que são incumbidos de aplicá-la
é o direito penitenciário, que se fundamenta em duas grandes correntes ideológicas:
a que considera a pena como forma de retribuição do crime, por imposição da justiça;
e a que vê a pena como instrumento de defesa social e forma de pressão para que o
criminoso pague pelo crime que cometeu e não o cometa mais (MACHADO, 2009).
E como reage o ser humano encarcerado de forma equivocada, com base
somente no testemunho da vítima, embora essa esteja em condições de
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vulnerabilidade, quando a sanção punitiva lhe é aplicada? Como reage sua psique e
suas emoções: as emoções se produzem, segundo Kirchner (2006, p. 17) em três (3)
áreas: “física, ambiental e intelectual”.
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Uma emoção poderia ser uma resposta a uma situação (por exemplo, medo é
resposta a uma ameaça); pode também ser uma motivação (por exemplo, a raiva
poderia levar qualquer ser humano a agredir); ou ainda uma finalidade em si
(quando, por exemplo, age-se de certa maneira para alcançar a alegria, amar ou ser
amado) (FUHER, 2009).
Cada ser humano experimenta as emoções de maneira um tanto diversa.
Entretanto, é possível notar que há tendências comuns. O medo provoca sensações
físicas (batidas mais rápidas do coração, suor, tensão no corpo), uma percepção de
ameaça e uma certeza de perigo. Esse medo é constante em função de vários
aspectos, como destaca Barreto (2006, p. 4): “As condições de vida a que os presos
são submetidos e a violência existente no interior dos cárceres torna aversivo o
ambiente do recluso”.
O interno tem a sensação de constante patrulhamento. A sensação de
vigilância, o poder disciplinar e o medo da reação policial diante de qualquer ato
intempestivo são fatores que oprimem o indivíduo e acabam por modelar uma
identidade, de forma que o interno permaneça passivo. Ao recluso, resta apenas a
possibilidade de ser servil e de se submeter ao sistema prisional, tornando mais
eficiente a relação "docilidade-utilidade” (LABORDA, 2006).
Como se pode observar o medo, por mais que alguns condenados de forma
injusta não deixem que sejam externados é uma constante atingido á área emocional
física do preso. Conforme aponta Moreira (2007) que diz que o medo faz parte do
cotidiano das prisões e, dele decorre uma série de transtornos emocionais de toda
ordem.
Existem aqueles que, por medo, se tornam agressivos em excesso; àqueles que
se tornam reclusos introspectivos; por bem, cada um tem uma reação diferente, cada
um com sua sensação própria, provocada por um sistema perverso que se afirma
pela punição extrema, por demonstrar que “eles merecem o que estão passando”
(MOREIRA, 2007, p. 33).
As emoções começam a agir quando são estimuladas por forças e
circunstâncias exteriores. A maneira como um preso injustamente percebe os
estímulos determina a intensidade de sua força de lidar com a prisão. Por exemplo,
dois detentos, do mesmo pavilhão, sofrem algum tipo de agressão. O primeiro age
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com indiferença. O segundo, não; fica com raiva e reage com a mesma intensidade.
Ambos foram estimulados, mas cada um reagiu de maneira diferente (GOMES, 2012).
Desta forma se nota como a parte intelectual e mental exerce influência. E é
um fator significativo no grau de intensidade e no tipo de emoção que cada um
experimenta. Além do ato em si, também é importante verificar como o detento
percebeu e aceitou a ação. Um detento, na solitária, poderia morrer de medo, outro
não, achando que é uma situação normal para a situação em que está envolvido
(BARROS, 2010).
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Mas, sem dúvida, que a depressão, mesmo que escondida em
comportamentos agressivos atinge os detentos, tanto na parte emocional, como na
psicossocial. A depressão deixa a pessoa parada, passiva; uma sensação de perda e
fracasso; e uma convicção de inutilidade, de ser sem valor (BRODT, 2010).
Assim, segundo Moreira (2007), a dor, o desgosto, a vergonha provoca muitos
aspectos no campo psicossocial e emocional do detento, mesmo que eles não
demonstrem, até por se trata de situações de defesa e cada situação possui os três
ingredientes dos três elementos: físico, ambiental e intelectual. Quanto maior a
provocação e o envolvimento mais forte será a intensidade da emoção e a
consequência psicossocial.
No caso das prisões emoções e sentimentos devem ser discutidos
abertamente, com franqueza e honestidade. Do contrário, geram hostilidades, que
acentua a dor, e insegurança, entre os detentos (ESTEFAM, 2009).
4 CONDENAÇÃO INJUSTA E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
Uma convicção condenatória só pode ocorrer mediante provas irrefutáveis
sob pena de se estar cometendo injustiça em nome da justiça. Um filme americano
retrata ame essa situação: trata-se do filme doze (12) homens e uma sentença. Nos
Estados Unidos um réu só pode ser condenado se houver unanimidade do Conselho
de Sentença. Neste filme, que se inicia com os doze (12) membro do júri, chegando
à sala aonde vão deliberar sobre um réu suspeito de assassinar o seu próprio pai.
A grande maioria dos membros do júri tem pressa em resolve logo a questão
e querem logo deliberar. O primeiro jurado, então pergunta quem é a favor da
condenação, esperando que todos votem pela condenação do suspeito. Mas um
membro discorda e expõe seus motivos. Diz que não trata de absolver ou condenar,
mas sim de discutir, pois ele tem dúvidas quanto à acusação. Está estabelecido o
princípio in dubio pro reo. Ao longo do filme Le consegue reverter o quadro inicial
de condenação e quando todos estão cansados e convencido de sua inocência, mas

53

www.conteudojuridico.com.br

uma vez, este membro do Conselho de Sentença, vota, agora, contra a absolvição do
réu estabelecendo o princípio in dubio pro societate.
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O termo in dubio significa em dúvida; Aqui a dúvida leva a condenação ( in
dubio pro societate) ou absolvição (in dubio pro reo). A dúvida quando prevalece
pode pender para um ou outro lado.
No Estado Democrático de Direito a presunção da inocência é princípio
basilar. Este princípio nasceu na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789. Ele ficou consignado no art. 9, que dizia que ninguém é obrigado a fornecer
provas de sua inocência, por ser esta presumida; de outro; a outra se referia que ao
ser preso esta só poderia ser concebida diante da absoluta necessidade. A partir
deste momento (GOMES, 1998).
Este princípio se expandiu para todos os ordenamentos jurídicos na civilização
ocidental e, se coadunava perfeitamente com os ideias da Revolução Francesa e da
Revolução Americana. Deste princípio de presunção da inocência nasce o in dubio
pro reo. Ou seja, segundo Jardim (2002) diz que o ônus da prova cabe ao órgão
acusador como uma maneira de eliminar qualquer ocorrência de dúvida.
A dúvida é um elemento que não pode existir em um processo; para condenar
ou absolver alguém é necessário à certeza absoluta sob pena de se inferir
condenação ou absolvição injusta. Nos dois (2) dos mais famosos julgamentos da
história da civilização a dúvida foi um elemento subjacente. No Julgamento de Jesus
Cristo, o governador Romano Pôncio Pilatos, deixa bem evidente a expressão
“duvida”, quando diz claramente que não ter certeza da culpa do réu (Jesus Cristo),
e lava as mãos, sobre sua sentença condenatória, ou seja, o governador romano
condenou com dúvida e, certamente, fez injustiça.
Em outro julgamento muito famoso, “o julgamento de Nuremerg”, em que os
Nazistas alemães, sentaram no bancos dos réus, para erem julgados pelas
atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, a dúvida, inexiste,
justamente por que se conseguiu provar, pelos testemunho das vítimas e pela
extensa documentação que o crimes foram cometidos. Os acusados tentaram
justificar que eram militares e cumpriam ordens superiores, Outros justificaram que
os subalternos entenderam mal suas ordens. Mas, em ambos, os promotores
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conseguiram provar pela “Teoria do Domínio do Fato”11 que os crimes poderiam ser
perfeitamente evitados mesmo eles sendo militares.
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Assim, no julgamento de Jesus Cristo, a dúvida foi elemento subjacente na
sentença condenatória e o julgamento de Nuremberg, dúvida nunca existiu, seno
assim uma variável que não permitiu que a sentença fosse injusta, como no
julgamento de Jesus Cristo. Na história da humanidade têm-se muitos exemplos de
julgamentos em que a dúvida esteve presente – in dubio pro reo ou in dubio pro
societate, que não necessitam ser citados. Mas o in dubio pro reo é um princípio
constitucional. Já o in dubio pro societate é um termo muito discutido pelos
doutrinadores. E por quê? Para eles, a dúvida, quando existir, deve sempre prevalecer
o sentido contrário do in dubio pro societate, ou seja, deve prevalecer o in dubio pro
reo e não contrário. Para muitos operadores do direito o in dubio pro societate
nasceu nos tribunais brasileiros que não encontra nenhum respaldo na doutrina do
direito, já que na dúvida, o réu deverá ser absolvido.
Para Madeira “a jurisprudência entende que há casos que se admite o in dubio

pro societate como é o caso do recebimento da denúncia, mas não na sentença
condenatória (RHC 74510/MS rel Min Ribeiro Dantas j. 20.04.17)”.

Há caos, no Brasil da aplicação deste princípio, mas muitos doutrinadores o
consideram um resquício da concepção fascista em processos penais, não
encontrando apro nos textos constitucionais, aonde prevalece sempre o sentido
contrário dúvida o in dubio pro reo.
Não se pode condenar alguém com provas frágeis. Provas irrefutáveis são à
base do direito penal. Ou seja, não e pode conceber o in dubio pro societate sem
base concreta. Assim em um Estado Democrático de Direito as bases para a formação
da convicção devem ser bem sólidas, não existindo no direito brasileiro o in dubio
pro societate, como princípio constitucional sendo este uma inovação com o claro
objetivo de fomentar provas frágeis.
Um dos exemplos mais famosos do levantamento de provas irrefutáveis está
na polícia federal americana - o Federal Bureau of Investigation – FBI que utiliza a
inteligência policial para formatar provas irrefutáveis contra criminosos de todas as
espécies. Um exemplo famoso é o caso do Agente federal Joseph D. Pistone que se
infiltrou, nos anos de 1970, na Máfia Americana com o nome fictício de Donie Brasco

11 A Teoria do Domínio do Fato desconsidera que o autor de um crime é um mero coadjuvante na
ação criminal, ou seja, mesmo não tendo, praticado a ação criminal, ele a ordenou e tomou a decisão
central do cometimento do crime.
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e, lá permaneceu por cerca de cinco (5) anos, levantando informações que no futuro
foram decisivas para o aniquilamento da máfia nos Estados Unidos (PISTONE, 1994).
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Na França a polícia de inteligência que hoje adquiriu contexto internacional –
é a Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL que exercita a atividade
de inteligência policial em várias frentes de crimes e cujo caso mais famoso foi à
descoberta de um possível atentado contra o então presidente francês Charles de
Gaulle em 1962, que culminou com a intervenção da referida instituição com a morte
do terrorista. Essa ação foi eternizada no filme ‘O dia do Chacal’ (LEBEL, 1070).
São três (3) tipos de provas que o ordenamento jurídico brasileiro admite: a
primeira é a prova testemunhal de que quem sofreu ou presenciou a ação criminal.
É uma prova pessoal que necessita se comprovada tanto para condenar como para
absorver; a segunda é a prova documental, ou seja, quando são apresentados
documentos que comprovam ou não a ação criminal; e a terceira é a prova pericial,
quando as provas testemunhais e/ou documentais são submetidas a uma ação
científica que poderá confirmar ou refutar a prova testemunhal e/ou documental. No
caso específico do estupor contra vulnerável se faz necessário que não só aprova
testemunhal se faça presente na investigação. Tem-se que buscar documentos, como
filmagens, por exemplo, da ação criminal e/ou prova pericial com exames de esmem
ou DNA do acusado para se verificar a existência do fato (GOMES, 1998).
Quando é considerado somente a prova testemunhal da vitimam geralmente
se esquece dum fator decisivo: a forte emoção em que a vítima, (assunto que será
tratado no item 4, deste estudo). Já que ela está sob forte emoção o ato violento que
sofreu, o que pode, certamente, mexer com sua capacidade de discernimento e levar
a condenação de um inocente.
As questões relacionadas com o fenômeno dos menores vítimas de abuso
sexual estão hoje entre as mais debatidas em nossa sociedade. Juristas, sociólogos,
psicólogos e moralistas, mas também o chamado modelo de rua sempre buscou
entender por que homens e mulheres adotam comportamentos contrários ao que é
comumente considerado moral e justo, segundo um código unanimemente aceito
por diferentes culturas.
O mundo da infância permaneceu por muito tempo desconhecido: durante
séculos a criança foi considerada destituída de cultura e incapaz de atividade
intelectual. Na era moderna, porém, as revoluções científicas e o surgimento de uma
nova visão do conhecimento levaram à descoberta de infância, significando que a
criança não é um adulto imperfeito, mas um sujeito ativo, participando de seu próprio
desenvolvimento, ao qual a cultura adulta não deve continuar a ser imposta.
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No século XX, assistiu-se à aproximação e exploração de Planeta da infância,
e um mundo inédito por muito tempo encontrou uma voz. Há poucos anos, portanto,
devido a um preocupante desenvolvimento do fenômeno da pedofilia,
principalmente depois que a introdução da Internet despertou no mundo, a ideia
desses comportamentos segundo um método científico, o mais livre possível, livre
de avaliações morais, começou a surgir.
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Essa tentativa nem sempre foi implementada de forma adequada, e mesmo
estudos que se pretendiam rigorosamente científicos, em análises subsequentes,
revelaram a marca de julgamentos de valor implícitos e muitas vezes inconscientes.
Talvez também por esta razão, o estudo dos factos relativos aos menores como
vítimas de abuso sexual raramente foi acompanhado de uma análise aprofundada
das questões relativas às reações que a parte mais conformista do sistema social
desencadeia em relação a comportamentos em desacordo com valores e normas.
A extrema difusão do início do abuso sexual e da exploração de menores pode
ser rastreada até múltiplas fontes sociológicas. De fato, alguns dados significativos
emergem entre estes últimos que revelam que entre 1730 e 1789 25% das vítimas de
julgamentos de estupro não chegavam aos 10 anos. Também estão incluídas as
crenças populares.
O depoimento é substancial, pois, apresenta um caso concreto de
condenação, com base somente no depoimento da vítima de um crime de estupro.
Coulouris (2010) diz com propriedade que o depoimento da vítima é o elemento
balizador da inicial, mas ao seu lado deve ocorrer um série de indagações que fazem
parte do contexto investigativo inicial. Esses questionamentos fazem parte de um
formulário padronizado que deve ser aplicado. São essas as indagações, segundo
Coulouris (2010, p.16):
1- Aconteceu a conjunção carnal?
2 - Qual a data provável que isso ocorreu?
3 – a paciente era virgem?
4 – O ato foi cometido com violência?
5 – A violência foi cometida através de que meio?
6 – A violência incapacitou a paciente por mais de trinta (30)
dias para a realização de suas atividades habituais, ou causou
debilidade permanente ou enfermidade sem cura, ou algum
tipo de deformidade permanente ou aborto?
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7 – A paciente é deficiente metal ou alienada?
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8 – A paciente foi impossibilitada de se defender?
Assim fica evidente que ao lado do depoimento da vítima como fonte da inicial
alguns procedimentos subjacentes são de extrema importância na instrução da
investigação e processual com o objetivo de estabelecer uma conexão do
depoimento da vítima com a comprovação deste depoimento. Quando pergunta:
Aconteceu a conjunção carnal, se está inferindo que outros elementos probatórios
necessitam ser realizados, para comprovar ou não tal fato. Esse exame é o
denominado exame de conjunção carnal, quando um perito infere procedimentos
par verificar a existência ou não desta possibilidade. Para Mendes (2014), o exame de
conjunção carnal é fator preponderante em casos de estupro, principalmente contra
vulneráveis por que comprava ou não a existência do fato. Ao seu ado, segundo
Mendes (2014) se faz necessário o exame de sêmen e/ou de DNA, com o objetivo de
descobrir se o acusado é o verdadeiro cometedor do crime.
O segundo questionamento do formulário padrão que deve ser aplicado, ao
depoimento da vítima de estupro é: qual a data provável que isso ocorreu? Ou seja,
deve-se confrontar a data em que a vítima afirma que sofreu a violência com os
exames de conjunção carnal e/o sêmen que são capazes de inferir a data provável
do ocorrido. Para Mendes (2014), essa relação é direta, justamente por que os exames
apresentam a data exata do ocorrido podendo comprovar ou não o depoimento da
vítima.
Em seguida se indaga: a paciente era virgem? A indagação é de suma
importância, pode comprovar que o ato foi violento e sem consentimento, como a
maioria dos estupradores afirma, que cometeu o ato com consentimento da vítima.
A condicionalidade da virgindade pode comprovar o estupro, pelos exames que são
realizados na vítima, já que esses exames são elementos basilares para dizer se a
vítima era virgem ou não antes do ato.
A quarta indagação se refere ao seguinte fato: o ato foi cometido com
violência? Exames de corpo de delito, de conjunção carnal podem perfeitamente
comprovar esse elemento subjacente à instrução da investigação ou a instrução
processual, já que os atos violentos são perfeitamente comprováveis pela perícia. Ao
mesmo tempo, desta quarta indagação, caso se comprova o ato de violência para o
cometimento do crime, se indaga: a violência foi cometida através de que meio? O
que os exames periciais podem perfeitamente comprovar ou não em contraponto
positivo ou negativo ao depoimento da vítima.
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Em um sexto questionamento se indaga: a violência incapacitou a paciente
por mais de trinta (30) dias para a realização de suas atividades habituais, ou causou
debilidade permanente ou enfermidade sem cura, ou algum tipo de deformidade
permanente ou aborto?
Ou seja, se ao ato violento provocou danos físicos ou psicológicos a vítima, o
que também pode se comprovado ou não pelos exames periciais. Por fim duas (2)
indagações devem ser realizadas, segundo Coulouris (2010): a paciente é deficiente
metal ou alienada?
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E, a paciente foi impossibilitada de se defender? Na questão sobre a
deficiência metal e alienação se busca estabelecer a questão da vulnerabilidade da
vítima, embora no ordenamento jurídico brasileiro essa não seja a única
especificidade da vulnerabilidade, mas é muito importante. E um exame de natureza
psicológica garante essas especificidades. Já quanto à questão da defesa, é também
importante se comprovar ou não, a existência ou não de meios de defesa.
Não se pode somente considerar o depoimento da vítima, já que essa esta
cercada de emoção pela violência sofrida. E essa emoção favorece a compreensão
de suas atitudes como sendo expressão da sua emoção em relação a si próprio e
ao outro nas diferentes situações de vida (amizade, namoro, relações hierárquicas,
conflitos de ideias e ações,...).
As emoções produzem estados que envolvem três (3) áreas: física, ambiental
e intelectual. Uma emoção poderia ser uma resposta a uma situação, no caso o
estupro é essa situação; pode também ser uma motivação, (por exemplo, a raiva
provocada pela violência sofrida); ou ainda uma finalidade em si (quando, por
exemplo, quando se age de certa maneira para alcançar algum objetivo , no caso de
estupro encontrar o culpado).
Sobre as questões sobre emoções e sentimentos que envolvem uma pessoa
vitima de estupro percebe-se o óbvio: cada ser humano experimenta as emoções
de maneira um tanto diversa. Entretanto, é possível notar as tendências comuns. O
medo provoca sensações físicas, uma percepção de ameaça e uma certeza de perigo.
Assim, as emoções começam a agir quando são estimuladas por forças e
circunstâncias. A maneira como uma vítima de estupro percebe os estímulos
determina a intensidade de sua atuação.
A raiva mexe com todos. Ninguém escapa de seu toque. Só que alguns
controlam mais os seus efeitos, não permitindo que tome conta da sua vida. Nunca
ter raiva, em nenhum momento, seria ser comparado a uma múmia, alguém
completamente apático e mole. Até Jesus ficou indignado quando viu a falsidade e
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a hipocrisia dos fariseus, ou seja, nem Jesus, conseguiu tal feito, principalmente, por
ser completamente irritante lidar com gente amoral, falsa, que prega o que não é
que se vale de artifícios falsos. No caso específico de uma vítima de estupro a raiva
é proeminente. Ela é segundo Kirchner (2010, p. 133), por analogia, pode ser
estimulada por quatro motivos:
1º) a pessoa pode ser está frustrada por que um desejo não foi
alcançado. Uma pessoa agredida sente-se frustrada em sua
condicionalidade individual Essa frustração está diretamente
ligada aos preceitos básicos de quem ninguém pode sofrer
qualquer tipo de agressão, ou ainda pode está diretamente
ligada à questão da justiça social.
2º) ameaça ou ataque contra a autoestima.
3º) a presença de um ato injusto.
4º) alguém tentou prejudicá-la. Aqui os adolescentes sempre
acham um culpado para suas atitudes: na família, na escola, na
rua etc.
Estes aspectos são fundamentais para se considerar o depoimento da vítima
de estupro como único elemento de prova já que esse depoimento nasce de uma
mudança das convicções que se forma sobre si mesma.
Com isso fica evidente que o depoimento da vítima de estupro está cercado
de emoções que podem levar a uma acusação injusta, levando o acusado a uma
condenação equivocada, além do fato que o estupro é um crime hediondo no
ordenamento jurídico nacional e crime inafiançável, o que leva ao acusado a
execração pública e notadamente a punições violentas no ambiente prisional,
trazendo transtornos irreversíveis a sua vida.
5 CONCLUSÃO
O estupro é um crime hediondo e inafiançável no ordenamento jurídico
brasileiro e, altamente condenado no seio da sociedade. Cometido contra vulnerável,
se torna mais repugnante ainda. Mas esse fato pode retirar direitos do acusado? A
resposta a esse questionamento foi à base da construção deste estudo, de caráter
acadêmico.
A doutrina brasileira não admite o in dubio pro societate, considerado uma
inovação criativa no direito brasileiro, sendo inteiramente contrário aos princípios do
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estado Democrático de Direito que só admite o in dubio pro reo, ou seja, a presunção
da inocência é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro.
Assim com relação ao primeiro objetivo específico de levantar a questão da
relativização do depoimento da vítima em caso de estupro, ficou evidenciado que
este depoimento, embora sirva de inicial, não pode ser considerado como único
elemento probatório, mesmo no caso de estupro contra vulnerável, seno os outros
elementos probatórios de suma importância nos casos de estupro, também.
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No segundo objetivo específico de evidenciar quais os riscos e probabilidade
de uma condenação equivocada, ficou evidenciado que os riscos já começam com a
acusação, quando o acusado é submetido à execração pública e, se preso, submetido
a todo tipo de agrura no ambiente prisional, podendo adquirir danos irreversíveis no
âmbito físico como também, e principalmente no psicológico.
No terceiro objetivo específico de explicar quais as consequências de uma
condenação injusta e a aplicação do princípio in dubio pro reo, essa se evidenciou
em dois (2) planos. No primeiro, o acusado fica marcado, por mais que seja
inocentado depois, já que a repercussão do caso é bem maior do que quando ele é
inocentado; no segundo, é de que o danos físicos e psicológicos muitas vezes se
tornam irreversíveis.
Assim como objetivo geral de analisar quais os riscos de uma condenação
injusta pelo crime de estupro de vulnerável fundamentada unicamente no
depoimento da vítima, ficou patente que a prova testemunhal não pode ser o único
elemento probatório considerado, embora nestes casos de estupro contra vulnerável,
diante da violência do crime, pouco se atenha esse fato.
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OS EFEITOS PATRIMONIAIS E PREVIDENCIÁRIOS DO CONCUBINATO DE LONGA
DURAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
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Bacharel em Direito pela Faculdade Nobre de Feira
de Santana (FAN), Doutorando em Ciências
Jurídicas pela Universidad del Museo Social
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Gerais (IPEMIG).
Resumo: O Código Civil de 2002 define o que é concubinato, porém, nem ele nenhuma
outra legislação regulou seus possíveis efeitos patrimoniais e previdenciários, o que
tem gerado muitas controvérsias entre a doutrina e a jurisprudência. Dessa forma,
esse trabalho tem o objetivo de analisar os possíveis efeitos patrimoniais e
previdenciários que podem ser gerados em consequência de uma relação de
concubinato de longa duração. Assim, buscou-se realizar uma contextualização
histórica do direito das famílias no Brasil, analisando importantes conceitos
relacionados a união estável e ao concubinato, sendo feito ainda importante estudo
sobre princípios que regem diretamente esse ramo do Direito de Família. Em seguida
foi analisado os efeitos patrimoniais que uma relação de concubinato de longa
duração pode ter, já que esse é o objeto central desse trabalho. Sendo constatado,
majoritariamente, que doutrina e jurisprudência apresentam posicionamentos
conservadores, restringem ao máximo o direito da concubina. Mas alguns
doutrinadores e algumas decisões jurisprudenciais em consonância com as
evoluções sociais e os princípios fundamentais do direito já defendem o
reconhecimento de uniões estáveis putativas e até mesmo de uma união estável
paralela a um casamento ou a outra união estável, quando presentes seus requisitos
caracterizadores.
Palavras-chave: Concubinato, Longa duração, Patrimônio.
Abstract: The Civil Code of 2002 defines what is concubinage, but neither has nor other
legislation regulated its possible patrimonial and social security effects, which has
generated many controversies between the doctrine and the jurisprudence. Thus, this
work has the objective of analyzing the possible equity and social security effects that
can be generated as a consequence of a long-term relationship of concubinage. Thus,
we sought to carry out a historical contextualization of the law of families in Brazil,
analyzing important concepts related to stable union and concubinage, being made
still an important study on principles that directly govern this branch of Family Law.
Next, we analyzed the patrimonial effects that a relation of long-term concubinage
can have, since this is the central object of this work. Most of which is that doctrine
and jurisprudence are conservative, restricting as much as possible the right of the
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concubine. But some doctrinators and some jurisprudential decisions in line with
social developments and fundamental principles of law already advocate the
recognition of putative stable unions and even of a stable union parallel to a marriage
or other stable union when their characterizing requirements are present.
Keywords: Concubinage, Long Term, Patrimony.
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Sumário: 1. Introdução. 2. O direito de família no Brasil. 2.1. A evolução do direito de
família. 2.2. Princípios aplicados ao direito de família. 2.2.1. Princípio da dignidade da
pessoa humana. 2.2.2. Princípio da igualdade. 2.2.3. Princípio da pluralidade das
entidades familiares. 2.2.4. Princípio da solidariedade familiar. 2.2.5. Princípio da
afetividade. 2.2.6. Princípio da busca da felicidade. 3. Conceitos relacionados ao
casamento, união estável e concubinato. 3.1. Do casamento e do princípio da
monogamia. 3.2. Da união estável. 3.3. Do concubinato. 3.3.1. Do concubinato de
longa duração. 4. Efeitos patrimoniais e previdenciários decorrentes do concubinato
de longa duração. 4.1. Posicionamento doutrinário. 4.2. Posicionamento
jurisprudencial. 4.2.1. Direito a pensão alimentícia. 4.2.2. Direito a meação e partilha
de bens. 4.2.3. Direito a indenização por serviços prestados. 4.2.3. Direito a pensão
previdenciária por morte. 5. Considerações finais. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O grande número de pessoas inseridas em relações concubinárias de longa
duração demonstra a necessidade de regulamentação legislativa do instituto do
concubinato, para que fiquem bem definidos os efeitos patrimoniais e
previdenciários que podem ser gerados em consequência dessa relação, e dessa
forma ampliar a ele valores relacionados ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Diante disso, essa pesquisa teve como objetivo demonstrar os possíveis
direitos patrimoniais e previdenciários decorrentes de uma relação paralela de afeto
com pessoa casada ou em união estável quando a relação constituída for de longa
duração, com base na legislação, doutrina e jurisprudência. Tendo como tema, “Os
Efeitos Patrimoniais e previdenciários do Concubinato de Longa Duração no Direito
Brasileiro”.
Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (CC/02), o instituto da união
estável foi regulamentado, antes considerado por doutrinadores e aplicadores do
Direito como concubinato puro ou não adulterino. Entretanto, o conhecido
concubinato impuro ou adulterino, que passou a ser chamado simplesmente por
concubinato, não teve regulado os efeitos patrimoniais e previdenciários decorrentes
da sua constituição, o que vem gerando grandes controvérsias, que a doutrina e o
judiciário tentam diariamente resolver.
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Assim, esse trabalho pretendeu responder a seguinte problemática: Nas
famílias formadas por indivíduos impedidos de casar, constituindo o instituto do
concubinato, a concubina (o) possui direitos patrimoniais e previdenciários? Foram
então formuladas hipóteses, entre as quais a que restringe ao máximo o direito da
(o) concubina (o); a que entende ser possível a ampliação de todos os diretos
inerentes ao instituto da união estável, considerando a relação concubinária uma
entidade familiar; e a que defende a aplicação analógica ao concubinato de longa
duração dos direitos que incidem sobre casamento putativo.
Durante a pesquisa foi aplicada o método hipotético-dedutivo como base
lógica de argumentação, pois o tema não passou por regulamentação legislativa e
não conta com um entendimento uniforme no âmbito jurídico, o que justifica o
problema que é objeto desta pesquisa. No intuito de tornar claro a problemática
foram levantadas hipóteses que se demostraram verdadeiras parcialmente
(LAKATOS; MARCONI; 2017).
Como o tema não conta com regulamentação legislativa, a pesquisa foi
realizada analisando conhecimentos produzidos pela doutrina e pela jurisprudência
em conjunto com todo o Sistema Jurídico Nacional, por isso, a pesquisa bibliográfica
se demonstrou a mais adequada. Aplicou-se a pesquisa o método da Hermenêutica
Jurídica para uma melhor interpretação do conteúdo jurídico pesquisado.
O trabalho apresenta grande relevância científica, pois está fundamentado na
importância de se analisar e compilar os conhecimentos jurídicos já existentes sobre
o tema, contribuindo para a construção de um entendimento justo, em conformidade
com a legislação brasileira. Também tem grande valor social, devido o grande
número de pessoas que convivem inseridas em relações paralelas de afeto, quase
sempre sofrendo discriminações e sem uma legislação que lhe garanta completa
segurança quanto aos seus efeitos patrimoniais. Sendo a pesquisa essencial para
produção de conhecimento jurídico, com o escopo de proteger seja o direito da (o)
esposa (o) ou companheira (o), “oficial”, seja para a proteção da (o) concubina (o),
que manteve longo relacionamento de afeto num formato semelhante a uma família.
A pesquisa foi dividida em cinco seções. Na segunda seção se falou sobre a
evolução do direito de família no Brasil e em seguida se tratou sobre os principais
princípios que regem o direito das famílias, são eles: princípio da dignidade da
pessoa humana, princípio da igualdade, princípio da solidariedade familiar, princípio
da pluralidade das entidades familiares, princípio da felicidade e princípio da
afetividade.
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Na terceira seção, foram conceituados os institutos do casamento, união
estável, união estável putativa e concubinato, o que será fundamental para uma
melhor compreensão do tema.
A quarta seção foi reservada para a análise dos efeitos patrimoniais que
podem ser gerados em consequência da relação de concubinato de longa duração
(direito a alimentos, meação e partilha de bens, indenização por serviços prestados
e pensão previdenciária por morte), com base na legislação, doutrina e
jurisprudência.
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2 O DIREITO DE FAMÍLIA NO BRASIL
2.1 A evolução do direito de família
A promulgação da Lei nº 3.071 em 1.º de janeiro de 1916, instituindo o Código
Civil, é tida como um marco na evolução do Direito de Família no Brasil, pois, até
então vigoravam leis provenientes até mesmo da época colonial. Assim, segundo
Gagliano; Pamplona (2017), apenas aquelas famílias formadas pelo casamento eram
reconhecidas, sendo que o Sistema Canônico influenciava diretamente o matrimônio
tornando-o indissolúvel. Dessa forma, os filhos provenientes de uma relação externa
ao casamento eram tratados como ilegítimos com a finalidade de não se reconhecer
os direitos deles.
Com o passar dos anos, a evolução que acontecia na sociedade levou a
mudanças legislativas que tinham como objetivo romper com o caráter conservador
e patrimonialista do Código Civil de 1916. Então, no ano de 1962 foi editada a Lei nº
4.121 conhecida como “Estatuto da Mulher Casada”, que para Gagliano; Pamplona
(2017) resguardou o direito da mulher perante os bens que adquiria como fruto do
seu trabalho e equiparou o direito dos cônjuges, dando plena capacidade à mulher
casada.
O casamento que era indissolúvel até o ano de 1977, como forma de forçar a
preservação do casamento e da instituição familiar, teve na Emenda Constitucional
9/1977 e na Lei nº 6.515/77 a implementação do divórcio na legislação brasileira,
pondo fim à indissolubilidade do casamento.
Mais tarde sob a influência da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB/88), o CC/02 surge buscando atualizar antigas ideias e expressões que não
eram mais cabíveis na sociedade como, por exemplo, acabando com a desigualdade
entre o homem e a mulher no ambiente familiar e disciplinando o instituto da união
estável, distinguindo-o terminologicamente do concubinato. Em seguida, no ano de
2010, a Emenda Constitucional de nº 66, extinguiu o sistema de separação judicial,
hoje bastando apenas o divórcio para por fim ao matrimônio.
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A sociedade contemporânea vem passando todos os dias por mudanças e o
Direito de Família tem o dever de evoluir e acompanhar as novas demandas sociais.
Porém, essa ideia que deveria ser unânime não é seguida por parte dos aplicadores
do direito e pelo legislador. É o que se percebe no projeto de lei que tramita no
Congresso Nacional desde 2013, sob o nº 6.583/2013 que é intitulado de Estatuto da
Família. Ele restringe o conceito de família, demonstrando um caráter conservador já
no seu artigo 2º:
Art. 2º: Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como
o núcleo social formado a partir da união entre um homem e
uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda
por comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes (BRASIL, 2013, p. 1).
Outro projeto de lei que também tramita desde o ano de 2013, é o sob o nº
470/2013, idealizado por integrantes do Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM) e intitulado de Estatuto das Famílias, adere a um significado amplo de
família com o objetivo de preservar os valores referentes aos princípios da
pluralidade das entidades familiares e da igualdade. É o que se pode perceber pela
leitura do seu art. 3º: “É protegida a família em qualquer de suas modalidades e as
pessoas que a integram” (BRASIL, 2013, p. 1).
Pôde-se perceber a evolução do direto de família no ordenamento jurídico
brasileiro, acompanhando ainda que timidamente as transformações na sociedade.
Porém, ainda há muito a se fazer. Um exemplo é o instituto do concubinato que o
legislador diferenciou da união estável, mas não regulamentou os seus efeitos.
2.2 Princípios aplicados ao Direito de Família
A promulgação da CRFB/88 consagrou diversos princípios norteadores do
ordenamento jurídico brasileiro e diante do grande número de princípios existentes,
a seguir serão citados apenas os de maior relevância para o Direito de Família.
2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana
Considerado pela doutrina como um “superprincípio”, por ser um dos
fundamentos do Estado brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana
possui grande influência sobre o Direito de Família. Previsto no artigo 1º, III da
CRFB/88, para Madaleno (2018, p.106):
O Direito de Família tem a sua estrutura de base no princípio
absoluto da dignidade humana e deste modo promove a sua
ligação com todas as outras normas ainda em vigorosa
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conexão com o direito familista, pois configurando um único
sistema e um único propósito, que está em assegurar a
comunhão plena de vida, e não só dos cônjuges, dos unidos
estavelmente, mas de cada integrante da sociedade familiar.
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Por tal princípio é possível depreender que cada indivíduo merece ser
respeitado pelo Estado e pela sociedade para que seja alcançada uma vida livre de
qualquer fator degradante, desumano ou que não seja bom para sua saudável
convivência em comunidade. E estando o Direito de Família em consonância com o
princípio da dignidade da pessoa humana não existe razão para nenhum tipo de
discriminação dos diferentes tipos de entidades familiares que surgem ao longo do
tempo na sociedade.
2.2.2 Princípio da igualdade
O CRFB/88 traz o princípio da igualdade, em diversos artigos da norma
constitucional. No artigo 5º, caput, estabelecendo igualdade entre os indivíduos
perante a lei, sem qualquer forma de distinção; no artigo 226, §5º que diz que os
deveres da sociedade conjugal devem ser exercidos igualmente pelo homem e pela
mulher; e no artigo 227,§ 6º, que proíbe qualquer tipo de diferenciação de tratamento
entre filhos provenientes ou não da relação de casamento ou entre aqueles que
sejam adotados (BRASIL, 2002).
A aplicação desses preceitos constitucionais ao CC/02 consagrou a igualdade
entre os gêneros nas funções a serem desempenhadas dentro da entidade familiar e
extinguiu o tratamento diferenciado de filhos provenientes de relações externas ao
matrimonio, conforme previsto nos artigos 1.511, 1.565 e 1.596 do CC/02
(GAGLIANO; PAMPLONA, 2017).
2.2.3 Princípio da pluralidade das entidades familiares
A CRFB/88 reconheceu a possibilidade de outras formas de entidades
familiares diferente do matrimônio. De acordo com Farias; Rosenvald (2017), o
legislador constituinte reconheceu na norma o que já era uma realidade na sociedade
brasileira; o casamento deixou de ser a única forma de constituição de família
protegida pelo Estado, sendo possível a partir de então outras modalidades
familiares.
As inovações da Constituição levaram ao reconhecimento do instituto da
união estável e da família monoparental como entidade familiar, dignas de proteção
do Estado, conforme artigo 226 da CRFB/88. Assim como posteriormente o Supremo
Tribunal Federal reconheceu como entidade familiar as uniões entre pessoas do
mesmo sexo. Entretanto, as mudanças ainda não são suficientes já que o legislador
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deixou de abranger as uniões extramatrimoniais não concedendo a elas expressa
proteção Estatal.
2.2.4 Princípio da solidariedade familiar
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O artigo 3º, I, da CRFB/88 elenca a solidariedade como um objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade
solidária, logicamente repercute nas relações familiares já que tal princípio deve está
presente nas relações pessoais da entidade familiar (TARTUCE, 2017).
Para Dias (2015), o CC/02 consagra o princípio da solidariedade para o âmbito
familiar ao estabelecer no artigo 1.511 que o casamento estabelece a comunhão de
vidas e ao prever no artigo 1.694 a obrigação alimentar entre os integrantes de uma
família.
2.2.5 Princípio da afetividade
O afeto é um dos principais fundamentos das relações familiares, mesmo não
sendo um princípio expresso na CRFB/88, é possível afirmar que ele decorre do
reconhecimento da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana a todos
os ramos do direito; gerando a cada dia profundas mudanças na forma de se pensar
a família, principalmente no sentido de valorizar o afeto (TARTUCE, 2017).
O princípio da afetividade busca valorizar o afeto nas relações pessoais dos
integrantes da entidade familiar, em detrimento, por exemplo, de fatores econômicos
e biológicos, por isso sendo considerado também um norteador do Direito de
Família.
2.2.6 Princípio da busca da felicidade
O princípio da busca pela felicidade implícito no artigo 1º, III, da CRFB/88
decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, teve grande importância no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132
de 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da
união estável entre pessoas do mesmo sexo. O julgado ampliou o direito em
discussão fundamentando-se principalmente no direito de todos de buscar à
felicidade.
Posteriormente, no ano de 2016, a mesma Suprema Corte reconheceu a
igualdade entre a paternidade socioafetiva e a biológica, assim como admitiu
também a multiparentalidade, no julgamento do Recurso Extraordinário 898060. O
Ministro Relator Luiz Fux, em seu voto, afirmou que esse princípio elevaria a pessoa
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à centralidade do ordenamento jurídico-político, reconhecendo o direito dela de
autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha durante a vida.
Dessa forma, por tal princípio depreende-se que é direito de todos buscar à
felicidade, não devendo haver nenhum tipo de discriminação ou resistência desde
que essa busca não interfira no direito outrem, sendo essencial sua aplicação no
Direito de Família, com o objetivo de respeitar as diversas formas que as famílias
podem ser estruturadas.
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E
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3 CONCEITOS
CONCUBINATO

3.1 Do casamento e do Princípio da Monogamia
A Constituição Federal de 1988 é sem dúvida o grande marco legislativo da
história do Direito de Família brasileiro, já que consagrou direitos e garantias
fundamentais às relações familiares, estando o instituto do casamento positivado em
seu artigo 226 e nos artigos 1.511 e seguintes do CC/02. O casamento pode ser
definido como uma união de duas pessoas, com reconhecimento e regulação feita
pelo Estado, tendo como base o afeto e com o objetivo de constituição de família
(TARTUCE, 2017).
Entre alguns princípios relacionados ao casamento, tem uma importância
especial para esse trabalho o princípio da monogamia. Seu mandamento pode ser
extraído de dispositivos do CC/02. No seu artigo 1.521, VI, que proíbe o casamento
de pessoas já casadas, sendo considerada um fator de impedimento matrimonial que
gera, conforme o artigo 1.548, II, do mesmo código, a nulidade absoluta do
casamento. O princípio também está implícito no artigo 1.566 do CC/02 que traz
como dever dos cônjuges a fidelidade recíproca durante o casamento (BRASIL, 2002).
No que se refere a união estável, os artigos 1.723, 1.724 e 1.727 do CC/02
demonstram a opção do legislador em aplicar o princípio da monogamia também a
essa modalidade de entidade familiar. Ao negar o reconhecimento da união aos
impedidos matrimonialmente, salvo na hipótese da pessoa casada já estiver ao
menos separada de fato ou judicialmente; à medida que elege como dever dos
companheiros a lealdade, que tem um sentido maior que a fidelidade; e por
considerar expressamente no artigo 1.727 as relações não eventuais entre os
impedidos de casar como concubinato (MADALENO, 2018).
Dessa forma, um dos principais argumentos utilizados por magistrados e
doutrinadores para a limitação de direitos patrimoniais à concubina e para um
eventual reconhecimento de entidades familiares simultâneas é o princípio implícito
da monogamia. Nota-se que durante muitos anos da história do ordenamento
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jurídico brasileiro ele vem servindo como base para a formação dos núcleos
familiares, tendo como influência valores morais e religiosos tradicionais. Mas à
medida que a sociedade passa por transformações, a defesa incondicional de um
sistema monogâmico de família, sem que seja feita uma análise do fato concreto e
das necessidades da população está fadada ao fracasso, já que o Direito deve
acompanhar essas transformações.
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3.2 Da união estável
A união estável, conforme o artigo 226, § 3º da CRFB/88 se constitui como
uma entidade familiar, em consequência da união entre o homem e a mulher. Já o
CC/02, em seu artigo 1.723, caput, reconhece “como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (BRASIL, 2002, p. 149).
Sendo ainda necessário a inexistência dos impedimentos matrimoniais previstos no
artigo 1.521 do CC/02, ressalvados a hipótese do inciso VI, quando a pessoa casada
estiver separada de fato ou judicialmente (BRASIL, 2002). Nas palavras de Dias (2015,
p. 244 ):
A lei não define nem imprime à união estável contornos
precisos, limitando-se a elencar suas características ( CC 1.723
): convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com
o objetivo de constituição de família. Preocupa-se em
identificar a relação pela presença de elementos de ordem
objetiva , ainda que o essencial seja a existência de vínculo de
afetividade, ou seja, o desejo de constituir família.
Mas durante muito tempo a união estável foi denominada por juristas e
doutrinadores por concubinato puro/não adulterino enquanto o concubinato era
chamado de concubinato impuro/adulterino. Expressões que sempre demonstraram
muito preconceito por parte da sociedade, já que o ordenamento jurídico brasileiro
apenas reconhecia como entidade familiar o casamento. Mesmo nos casos de
concubinato puro/não adulterino, em que era clara a comunhão de vidas, o que inclui
a comunhão material e de sentimentos, essas relações não contavam com a devida
proteção legal.
Só após a chegada da CRFB/88 e do CC/02, o concubinato puro/não
adulterino passou a ser chamado de união estável, sendo reconhecido como uma
entidade familiar e os integrantes dessa relação passando a serem conhecidos como
companheiros. Um instituto que não se confunde com o casamento mas que passou
a contar com a proteção legal, ocupando um capítulo próprio dentro do CC/02 entre
os artigos 1.723 a 1.727. O Código em seu 1.723, caput, traz elementos indispensáveis
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para a caracterização de uma união estável. São eles: convivência pública, contínua e
duradoura e que tenha o objetivo de constituição de família (BRASIL, 2002).
O primeiro dos requisitos, convivência pública, diz respeito à vontade, ainda
que implícita, que os companheiros possuem de tornar a relação conhecida a toda a
sociedade. Pelas circunstâncias que vivem, aparentam ser marido e mulher, pois
praticam atos notórios bastante característicos de um casamento, não merecendo
proteção do Estado a relação velada (VENOSA, 2017).
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A relação continua e duradoura também se faz necessário à caracterização da
união estável, uma relação que deve estar livre de grandes interrupções e
sobressaltos, já que pequenas brigas e desavenças são comuns entre casais. Devendo
apresentar estabilidade e seriedade entre os companheiros, sem a necessidade de
prazos mínimos, pois o que importa é o quanto é sólida a relação e a qualidade da
comunhão entre vidas (MADALENO, 2018).
O objetivo de constituição de família é da mesma forma requisito essencial
para o enquadramento da relação nesse modelo de entidade familiar. Não basta a
manutenção de um relacionamento íntimo ou até mesmo que ambos convivam
sobre um mesmo teto residencial ou profissional sob interesses meramente
econômicos. A intenção de ambos deve ser a de partilhar uma vida como
companheiros, como se casados fossem, possuindo um relacionamento em que a
vontade seja claramente de construção e manutenção de uma entidade familiar,
independente da existência de filhos (TARTUCE, 2017).
Também é necessário que os companheiros não incidam nos impedimentos
do artigo 1.521, VI, do CC/02, mas caso a pessoa já esteja separada de fato ou
judicialmente, não haverá óbice para o reconhecimento da união estável, pois a
separação acaba com o dever de fidelidade recíproca entre o casal (DINIZ, 2014).
3.3 Do concubinato
Em período anterior à vigência da CRFB/88 e do CC/02 doutrinadores e
julgadores diferenciavam o instituto do concubinato em puro e impuro, ou adulterino
e não adulterino. Porém, atualmente estas expressões foram superadas e o
concubinato puro ou não adulterino passou a ser chamado de união estável,
conforme artigo 226, §3º da CRFB/88. Por outro lado, a expressão concubinato
impuro ou adulterino foi denominado simplesmente por concubinato, de acordo
com o artigo 1.727 do CC/02, que define o instituto tratando ele como sendo o
relacionamento entre um homem e uma mulher que possuem impedimentos
matrimoniais (BRASIL, 2002).
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E por vezes quando se fala em concubinato só é visualizado os casos em que
o indivíduo casado mantém uma relação paralela extraconjugal, ele também abrange
todos os demais impedimentos previstos no artigo 1.521 do CC/02, como forma de
proibir uniões incestuosas.
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Assim vale destacar o conceito de concubinato, definido de forma bastante
didática por Madaleno (2018, p. 1.699 ):
Concubinato é uma união impura, representando uma ligação
constante, duradoura e não eventual, na qual os partícipes
guardam um impedimento para o matrimônio, por serem
casados, ou pelo menos um deles mantém íntegra a vida
conjugal e continua vivendo com seu cônjuge, enquanto ao
mesmo tempo mantém um outro relacionamento, este de
adultério, ou de amasiamento.
O concubinato é considerado uma mera sociedade de fato sendo tratado
como uma relação obrigacional, sendo os direitos e deveres dessa relação previstos
no rol dos direitos das obrigações e não no direito de família, o que é fundamentado
no caráter monogâmico das entidades familiares.
3.3.1 Do concubinato de longa duração
Uniões paralelas formadas durante um longo período de forma contínua,
apresentando de certa forma uma publicidade e em alguns casos específicos tendo
como frutos desse afeto, filhos, são usualmente chamadas pela doutrina e
jurisprudência como concubinato de longa duração. São relacionamentos que às
vezes apresentam todas as características de núcleo familiar, com ajuda mútua entre
os parceiros. Entretanto, ainda não contam com regulamentação legislativa e o
direito brasileiro não considerando elas como uma entidade familiar não é tutelada
pelo Direito de Família, sendo tratados como uma sociedade de fato, com tutela
prevista pelo Direito das Obrigações (TARTUCE, 2018).
Mesmo com características semelhantes que aproximam muito um
concubinato de longa duração de uma união estável, o entendimento majoritário da
doutrina e jurisprudência é no sentido de não reconhecê-las como uma família
simultânea. Na prática o que se observa são verdadeiras famílias formadas
paralelamente a um casamento ou a união estável, em que os partícipes da relação
por diversas vezes empreendem esforço conjunto para a formação de um
patrimônio, mesmo assim a legislação brasileira tal como a maioria dos tribunais
restringem ao máximo os efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes dessas
relações.
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4 EFEITOS PATRIMONIAIS E PREVIDENCIÁRIOS
CONCUBINATO DE LONGA DURAÇÃO

DECORRENTES
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Em situações específicas de concubinato de longa duração em que estejam
devidamente provadas ao longo do tempo uma relação socioafetiva constante,
duradoura, com características de um núcleo familiar paralelo a um já anteriormente
formado, não haveria razão de se negar a incidência de regras familiares, que
assegurassem a concubina segurança jurídica quanto a direitos e deveres advindos
dessa relação. São hipóteses claras de duas famílias constituídas, apesar de ainda
consideradas adulterinas, mesmo em casos que ambas as mulheres sabem da
existência da outra há diversos anos. Cercear consequências jurídicas a esses
concubinatos de longa duração é afrontar o principio matricial da dignidade da
pessoa humana e os princípios da afetividade e felicidade, alimentando um
sentimento discriminatório ainda muito presente em nossa sociedade.
DO

Os efeitos patrimoniais advindos de uma relação de concubinato de longa
duração não foram regulamentados e por isso não contam com previsão legislativa.
Por isso, uma análise dos possíveis direitos sobre o patrimônio construído durante
essa relação e sobre pensões previdenciárias por morte se torna essencial para que
se possa tutelar os justos interesses de todos os envolvidos nessa relação,
protegendo principalmente aqueles que são economicamente dependentes e
impedindo qualquer intenção de enriquecimento ilícito por alguma das partes.
4.1 Posicionamento doutrinário
As uniões simultâneas a um casamento são tratadas pelo atual Código Civil
como concubinato, previsto no artigo 1.727, sendo vedado o reconhecimento de
união estável nessas situações, independente da duração e características dessas
uniões. Seguindo essa linha, a maior parte da doutrina considera uma união
simultânea a uma união estável, por analogia, também como concubinato, o que se
fundamentaria no princípio da monogamia e no dever de lealdade imposto pelo
artigo 1.724 do CC/02. É o que defende Diniz (2014), dizendo que independente de
boa-fé da concubina ou da duração do concubinato, resta a amante a indenização
financeira dos bens que comprovar ter ajudado a construir, não tendo direito à
alimentos, meação, partilha de bens e pensão previdenciária por morte.
Uma outra corrente, que ganha destaque pela consonância com valores
constitucionais, é defendida por Dias (2015), argumenta que baseado nos princípios
da dignidade da pessoa humana, afetividade e felicidade (que regem o Direito das
Famílias) independente de boa-fé das partes, deve ser reconhecida a pluralidade de
entidades familiares desde que presentes os requisitos caracterizadores da união
estável. Dessa forma, todos os direitos patrimoniais tutelados pelo instituto da união

75

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

estável também seriam aplicados a essas relações concubinárias, tendo a concubina
direito à alimentos, meação, partilha de bens e pensão previdenciária por morte.
Ainda existe a corrente doutrinária, defendida entre outros, por Madaleno
(2018), afirmando que os relacionamentos afetivos formados após a constituição de
um casamento ou união estável caso a (o) concubina (o) desconheça a deslealdade
do (a) parceiro (a), poder-se-ia reconhecer uma união estável putativa, por analogia
ao artigo 1.561 do CC/02 que trata do casamento putativo, assim, todos os direitos
patrimoniais inerentes à união estável seriam aplicados ao concubinato, a exemplo
alimentos, meação, partilha de bens e pensão previdenciária.
Embora a maior parte da doutrina e a maioria dos julgados restringirem os
direito da concubina, Gonçalves (2018), afirma que isso tem criado uma situação
injusta e que o julgador brasileiro passou a observar as peculiaridades dessas
relações, sendo crescente nos tribunais do país a concessão de direitos que surgem
em decorrência das relações concubinárias.
4.2 Posicionamento jurisprudencial
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não reconhecem
o concubinato de longa duração como uma entidade familiar, eles possuem até o
presente momento entendimento consolidado no sentido de considerar as uniões
paralelas a um casamento ou a uma união estável, meras sociedades de fato,
conforme a Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, já citada nessa pesquisa. Em
regra, por tanto, a concubina não teria direito a alimentos, indenização por serviços
prestados, meação, partilha de bens e pensão previdenciária por morte.
Porém, apesar de não reconhecer judicialmente uniões paralelas no sentido
de ampliar a elas os efeitos advindos de uma união estável, esses Tribunais após
análise do caso concreto, podem conceder certos direitos à concubina com o
objetivo de evitar grandes injustiças.
O posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça quanto às uniões simultâneas é citada na decisão a seguir. Nela o relator,
Ministro Antônio Carlos Ferreira, destaca que não é possível o reconhecimento de
união estável quando não estiver provado que a pessoa casada não está separada
de fato ou de direito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL NÃO
RECONHECIDA. HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO
NÃO COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO76
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PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.A
jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer
como união estável a relação concubinária não eventual,
simultânea ao casamento, quando não estiver provada a
separação de fato ou de direito do parceiro casado. 2. O
recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu pela ausência de comprovação da separação
de fato. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento (BRASIL,
2017, grifo nosso).
No ano de 2015, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, diante de uma
dissolução de um concubinato que havia durado quatro décadas em que a concubina
idosa dependia economicamente do parceiro, concedeu o direito a prestação de
alimentos, como se pode ver na decisão:
RECURSO ESPECIAL. CONCUBINATO DE LONGA DURAÇÃO.
CONDENAÇÃO A ALIMENTOS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI
FEDERAL. CASO PECULIARÍSSIMO. PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA
X DIGNIDADE E SOLIDARIEDADE HUMANAS. SUSTENTO DA
ALIMENTANDA PELO ALIMENTANTE POR QUATRO DÉCADAS.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO
DE
SITUAÇÃO
FÁTICA
PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA A FAMÍLIA EM
RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. COMPROVADO RISCO DE
DEIXAR DESASSISTIDA PESSOA IDOSA. INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE E SOLIDARIEDADE HUMANAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. 1. De regra, o reconhecimento da
existência e dissolução de concubinato impuro, ainda que
de longa duração, não gera o dever de prestar alimentos a
concubina, pois a família é um bem a ser preservado a
qualquer custo. 2. Nada obstante, dada a peculiaridade do
caso e em face da incidência dos princípios da dignidade e
solidariedade humanas, há de se manter a obrigação de
prestação de alimentos a concubina idosa que os recebeu por
mais de quatro décadas, sob pena de causar-lhe desamparo,
mormente quando o longo decurso do tempo afasta qualquer
riso de desestruturação familiar para o prestador de alimentos.
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3. O acórdão recorrido, com base na existência de
circunstâncias peculiaríssimas – ser a alimentanda
septuagenária e ter, na sua juventude, desistido de sua
atividade profissional para dedicar-se ao alimentante;
haver prova inconteste da dependência econômica; ter o
alimentante, ao longo dos quarenta anos em que perdurou
o relacionamento amoroso, provido espontaneamente o
sustento da alimentanda –, determinou que o recorrente
voltasse a prover o sustento da recorrida [...]. 4. Não se
conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados
dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 5. Recurso
especial conhecido em parte e desprovido (BRASIL, 2015, grifo
nosso).
No julgado acima, o Tribunal entendeu que por a concubina ter sido mantida
financeiramente durante todos os quarenta anos não seria justo, já idosa, ficar
desamparada sem a prestação de alimentos. O Relator pontuou que apesar do
concubinato, em regra, não gerar esse dever de prestar alimentos, o caso
demonstrava excepcionalíssimo e por isso fundamentando seu voto nos princípios
da dignidade e da solidariedade determinou que o antigo parceiro voltasse a manter
o sustento da concubina idosa.
É importante lembrar que alguns tribunais do país entendem ser possível o
reconhecimento judicial de uniões paralelas, ampliando a elas os direitos da união
estável, quando a relação posterior preencher os requisitos caracterizadores dessa
entidade familiar, independente de boa-fé da concubina (DIAS, 2015 ).
Em casos em que seja formada uma relação afetiva duradoura após a
constituição de um casamento ou união estável, quando a concubina desconheçe a
deslealdade do parceiro, existem doutrinadores e julgados que defendem a aplicação
das regras do casamento putativo previstas no artigo 1.521 do CC/02. É o que
defende Madaleno (2018), dizendo que deveria ser reconhecida uma união estável
putativa e assim aplicados todos os direitos patrimoniais inerentes ao instituto da
união estável.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal no julgado a seguir decide em não
reconhecer a união estável com pessoa casada que não esteja ao menos separada
de fato. Porém, menciona uma possível aplicação da teoria da união estável putativa,
quando existir boa-fé da concubina por não ter ciência da condição de casado do
seu parceiro:
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CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS
NÃO CONFIGURADOS. PESSOA CASADA. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configurados os
requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil,
improcede o pedido para reconhecimento de união estável. 2.
A convivência amorosa com pessoa que se sabe ser
legalmente casada, sem a demonstração que ela se encontra
separada de fato de seu respectivo cônjuge, impede a
caracterização da união estável, pois há clara indicação que
não houve o affectio maritalis, como propósito em comum. 3.
Descabe a aplicação da teoria da união estável putativa
quando há inequívoca ciência da condição de casado do
apelado, impedindo a análise de eventual boa-fé em seus
atos. 4. Negou-se provimento ao recurso (BRASÍLIA, 2018,
grifo nosso).
Diante disso, passa-se a analise dos demais posicionamentos jurisprudenciais
sobre os possíveis efeitos patrimoniais que surgem de uma relação de concubinato
de longa duração, em especial no que se refere a direitos à alimentos, indenização
por serviços prestados, meação, partilha de bens e pensão previdenciária por morte,
já que esses são os direitos mais reivindicados aos Tribunais por aqueles que vivem
inseridos em uniões paralelas de afeto.
4.2.1 Direito a pensão alimentícia
A CRFB/88 tem como seu princípio maior a dignidade da pessoa humana, que
fundamenta o Estado Democrático de Direito e de forma concomitante irrogou o
direito à vida o caráter de direito fundamental (DIAS, 2015). Assim, o legislador na
Carta Magna assegurou de forma expressa a todos os cidadãos o direito de viver
com dignidade. E nesse sentido está inserido o direito a alimentos, significando um
meio para a preservação desse princípio maior, concretizando o próprio direito a
uma vida digna (FARIAS; ROSENVALD, 2017).
Pois para viver dignamente é necessário que a pessoa consiga suprir suas
necessidades básicas com suas próprias forças ou pelo menos com a ajuda de
terceiros (prestação de alimentos). O termo alimentos deve ser entendido de forma
ampla, abrangendo habitação, vestuário, educação, entre outros.
O atual Código Civil em seu artigo 1.694, caput, elencou como legitimados a
receber alimentos os parentes, os cônjuges ou companheiros, dizendo ser possível
uns pedir alimentos aos outros para que eles possam viver de forma compatível com
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suas condições sociais, devendo a prestação de alimentos atender inclusive as
despesas com educação (BRASIL, 2002).
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Diante disso, o entendimento dominante no país é de não ser possível a
concessão de alimentos à concubina, como se pode verificar nessa decisão do
Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMETNTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARCEIRO CASADO.
IMPEDIMENTO. ALIMENTOS INDEVIDOS. 1. A existência de
impedimento para o matrimônio por um dos parceiros
impede o reconhecimento da união estável (CC 1723, § 1º). 2.
Ficou comprovado que o parceiro era casado enquanto
mantinha relacionamento amoroso com a autora, que
tinha conhecimento do fato. 3. Não havendo união estável
entre as partes, não são devidos alimentos pelo exparceiro, nem partilha de bens. 4. Negou-se provimento ao
apelo da autora. Nas razões do recurso especial, a parte
recorrente sustentou, em síntese, violação do art. 1.723 do
Código Civil. Buscou, em suma, o reconhecimento da união
estável entre as partes, o qual foi público, contínuo, duradouro
e com evidente ânimo de se constituir uma família.
Brevemente relatado, decido. O recurso não tem como
prosperar. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no
sentido de que a relação concubinária, paralela a casamento
válido, não pode ser reconhecida como união estável, salvo se
configurada separação de fato ou judicial entre os cônjuges,
situação não evidenciada nos presentes autos (BRASIL, 2015,
grifo nosso).
A decisão acima segue o entendimento dos Tribunais Superiores ao não
reconhecer uma união estável quando existirem impedimentos matrimoniais. Neste
caso concreto, a concubina pleiteou o reconhecimento de união estável para que
fosse concedida a ela pensão alimentícia, alegando a longa duração do
relacionamento e o conhecimento da relação concubinária por parte da esposa do
seu ex-parceiro. Porém, seu pedido foi negado pelo tribunal que alegou que seu exparceiro era casado e que por isso um dos requisitos da união estável não estaria
preenchido, dessa forma, não teria direito a prestação de alimentos.
De maneira diversa, encontramos decisões que diante das demandas sociais
e baseados nos princípios da dignidade da pessoa humana e solidariedade, buscam
ampliar o direito da concubina quando o caso concreto demostrar uma dependência
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econômica entre os integrantes da relação concubinária e quando esse concubinato
for de longa duração. É o que decidiu a Quinta Câmara Cívil do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia:
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AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM
ALIMENTOS. RECURSOS QUE COMBATEM DECISÕES
PROFERIDAS PELO JUÍZO A QUO, DE INDEFERIMENTO DOS
ALIMENTOS PROVISÓRIOS E EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO
QUANTO
À
PRETENSÃO
ALIMENTÍCIA.
MATÉRIA
CONVERGENTE.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CONCUBINA À
PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ.
TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AO
ESPÓLIO COM A MORTE DO ALIMENTANDO. RECURSOS
PROVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A
publicidade das decisões se dá no exato momento da inserção
nos autos. Verificada que a morte do alimentando ocorrera
após o entranhamento da decisão aos autos, estabelecida está
a obrigação alimentar. 2. Precedentes do STJ reconhecendo
que "a obrigação de prestar alimentos pode surgir como
decorrência do concubinato" (REsp 60778/SP. Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior) 3. Reconhecido o direito aos alimentos,
é possível a transmissão ao espólio da obrigação alimentar
estabelecida na decisão, mesmo que originada de um
concubinato impuro. 4. Impossibilidade do juízo primeiro
proferir decisão contrária àquela proferida nos autos pela
Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Agravos de Instrumento
providos. Agravo Interno prejudicado (BAHIA, 2016, grifo
nosso).
A decisão do Tribunal Baiano, utilizou precedente do Superior Tribunal de
Justiça que reconheceu a obrigação de prestar alimentos mesmo em relações
concubinárias. No caso decidido acima a Relatora citando a possibilidade de direito
à alimentos para a concubina reconhece a possibilidade de transferência dessa
obrigação para o espólio do ex-parceiro.
O que se percebe é que existe uma grande resistência por parte de uma
corrente de pensamento ainda bastante conservadora em garantir direito a alimentos
à concubina, mesmo a relação sendo de longa duração. Entretanto, existem correntes
que ao contrário, buscam analisar cada caso concreto, entendendo a realidade e as
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necessidades da concubina que teve a relação desfeita, para que ela não fique
desassistida nesse direito fundamental que é a da prestação de alimentos.
4.2.2 Direito a meação e partilha de bens
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Passando a análise de direitos a meação e a partilha de bens, a meação diz
respeito à divisão do patrimônio, que será fracionado conforme foi a vontade das
partes durante a vigência da relação; já a partilha se refere a divisão do patrimônio
quando ocorre a morte de uma delas.
Como já foi visto, não existe previsão legal sobre a meação e a partilha de
bens construídos durante a relação de concubinato, sendo utilizado pela doutrina e
jurisprudência majoritária as regras do Direito das Obrigações a fim de resolver os
problemas de ordem patrimonial. Por isso, o concubinato foi por analogia
equiparado a uma mera sociedade de fato que está disciplinado nos artigos 986 a
990 do atual Código Civil, sendo que a concubina (o) só teria direito aos bens que
comprovasse ter ajudado a construir; também foi editada a Súmula 380 do STF,
tratando sobre o dever de partilha dos bens adquiridos com esforço comum:
“Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua
dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”
(BRASIL, 1964).
O entendimento que prevalece nos tribunais brasileiros é que a concubina
deve comprovar a efetiva construção dos bens durante o período que durou o
concubinato, pois ao contrário nenhum direito teria ela sobre eles. Entretanto, alguns
tribunais ao reconhecerem a possibilidade de uniões paralelas decidem pela meação
ou partilha de bens. É o que se pode depreender do seguinte julgado do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
"POST MORTEM". PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO
SIMULTÂNEO. DUPLICIDADE DE UNIÕES. DIVISÃO COM
AMBAS AS COMPANHEIRAS. - A prova dos autos é robusta e
firme a demonstrar a existência de união entre a autora e o
"de cujus", bem como a dele com outra companheira - Os
bens adquiridos na constância da união dúplice devem ser
partilhados entre a esposa, a companheira e o "de cujus"
(MINAS GERAIS, 2018, grifo nosso).
Na decisão do Tribunal Mineiro, foi reconhecida como união estável uma
relação paralela a outra união estável que era devidamente formalizada em cartório.
A relação paralela teve duração de 41 anos e apesar de não ter havido como fruto
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desse afeto filhos, a relação segundo o Relator preenchia todos os requisitos
ensejadores de uma união estável.
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Sendo assim reconhecida não apenas a união estável que o “de cujus”
possuía com a concubina mas também o direito pela partilha dos bens juntamente
com a companheira. Seguindo uma nova tendência no que se refere ao
reconhecimento de uniões simultâneas, é possível observar que alguns tribunais dos
estados, a exemplo do Maranhão, Bahia e da citada decisão de Minas Gerais,
admitem todos os direitos inerentes ao instituto da união estável para a concubina.
Dessa forma, seria plenamente possível a meação e a partilha de bens, entendimento
em consonância com parte da doutrina que fundamenta seus argumentos em
princípios norteadores do Direito de Família, a exemplo da dignidade da pessoa
humana, afetividade e felicidade.
4.2.3 Direito a indenização por serviços prestados
Outra possibilidade de concessão de direito patrimonial à concubina,
geralmente em casos de inexistência de bens a serem partilhados, é a indenização
por serviços prestados, que diz respeito, por exemplo, aos trabalhos realizados no
âmbito doméstico. A indenização teria por objetivo não deixar desamparada a
concubina que prestou suporte ao parceiro, contribuindo assim para a sua ascensão
patrimonial durante a relação concubinária. Entretanto, essa hipótese de indenização,
que atualmente já não tem sua concessão admitida pela maior parte da doutrina e
jurisprudência, gera divergências e perde espaço diante da nova tendência dos
tribunais em reconhecer as uniões paralelas.
De acordo com Tartuce (2017), indenizar a concubina por serviços prestados
é medida discriminatória, que de forma equivocada tenta quantificar a sua dedicação
durante o tempo que durou a relação concubinária, dando um significado financeiro
ao afeto que existiu entre os parceiros.
O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é de não
conceder esse direito a concubina, como se pode notar na seguinte decisão do ano
de 2015:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a
decisão que não admitiu o recurso especial apresentado por
M DAS G P, com base no art. 105, III, a, do permissivo
constitucional, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl.
244): CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMETNTO E
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DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARCEIRO CASADO.
IMPEDIMENTO. ALIMENTOS INDEVIDOS [...]. 1. A união
estável pressupõe ou ausência de impedimentos para o
casamento ou, ao menos, separação de fato, para que assim
ocorram os efeitos análogos aos do casamento, o que permite
aos companheiros a salvaguarda de direitos patrimoniais,
conforme definido em lei. 2. Inviável a concessão de
indenização à concubina, que mantivera relacionamento
com homem casado, uma vez que tal providência eleva o
concubinato a nível de proteção mais sofisticado que o
existente no casamento e na união estável, tendo em vista
que nessas uniões não se há falar em indenização por
serviços domésticos prestados, porque, verdadeiramente,
de serviços domésticos não se cogita, senão de uma
contribuição mútua para o bom funcionamento do lar,
cujos benefícios ambos experimentam ainda na
constância da união. 3. Na verdade, conceder a indigitada
indenização consubstanciaria um atalho para se atingir os
bens da família legítima, providência rechaçada por
doutrina e jurisprudência. 4. Com efeito, por qualquer
ângulo que se analise a questão, a concessão de
indenizações nessas hipóteses testilha com a própria
lógica jurídica adotada pelo Código Civil de 2002,
protetiva do patrimônio familiar, dado que a família é a
base da sociedade e recebe especial proteção do Estado
(art. 226 da CF/88), não podendo o Direito conter o germe
da destruição da própria família [...]. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo em recurso especial (BRASIL, 2015,
grifo nosso).
Na decisão citada a concubina pleiteou o reconhecimento de uma união
estável paralela ao casamento de seu ex-parceiro e consequentemente a concessão
de alimentos, partilha de bens e indenização por serviços prestados. Porém, em
consonância com o que foi dito neste trabalho, o Superior Tribunal de Justiça negou
o pedido da concubina.
No que se refere à indenização por serviços prestados, o Relator, Ministro
Marco Aurélio Bellizze, cita na decisão que a impossibilidade de deferir tal direito a
concubina está fundamentada no perigo de dar ao concubinato proteção superior
ao casamento ou a união estável que não contam com esse direito. Menciona ainda,
que a concessão de indenização pelos serviços domésticos realizados representaria
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um atalho para alcançar os bens da família, o que segundo ele não é aceito pela
doutrina e jurisprudência pátria.
Os tribunais de justiça do país em sua maioria seguem esse entendimento
atual do Superior Tribunal de Justiça, que em anos anteriores já até admitiu a
possibilidade de concessão desse direito para evitar que a concubina ficasse
desamparada, mas que hoje o cerceia, com base na impossibilidade de conceder a
ela um direito que nem mesmo é dado às entidades familiares formalmente
reconhecidas pela lei.
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4.2.3 Direito a pensão previdenciária por morte
Inúmeros são os conflitos gerados em torno da pensão previdenciária por
morte, quando cônjuge e concubina ou companheira e concubina requerem
judicialmente o benefício.
O artigo 74 da Lei 8.213/1991, que trata sobre o Plano de Benefícios da
Previdência Social, diz que “A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer [...]”. E o seu artigo 16 determina quem são
esses dependentes:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente
incapaz, assim declarado judicialmente;
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no
Regulamento.
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§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que,
sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com
a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição
Federal.
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§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso
I é presumida e a das demais deve ser comprovada (BRASIL,
1991, p. 1)
E possível observar que o artigo 16, I, se refere ao cônjuge, companheiro ou
companheira. Sendo que o legislador se preocupou em definir no § 3º quem seria
esse companheiro (a), que é a pessoa com quem se mantém união estável, não
incluindo a concubina no rol de dependentes.
Na CRFB/88 o artigo 201, V, assegura “pensão por morte do segurado, homem
ou mulher, ao cônjuge ou companheiro ou dependentes, observado o disposto no
§2º” (BRASIL, 1988, p. 85). Não estando, mais uma vez, o direito da concubina
regulamentado, mesmo que o concubinato seja de longa duração, não existindo
amparo legal que lhe assegure a pensão previdenciária. O que gera grande
divergência doutrinária e jurisprudencial, fazendo com que verdadeiras famílias
fiquem desassistidas, pois acabam prevalecendo decisões conservadoras.
Em recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi negado
um pedido de indenização previdenciária por morte de uma concubina que manteve
relacionamento duradouro com homem casado, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM E CONSEQUENTE PERCEPÇÃO DE METADE DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE.
DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Caso dos autos em
que não estão presentes os elementos necessários à
configuração da união estável, quais sejam, o convívio público,
contínuo e duradouro, a mútua assistência e o intuito de
constituir família. Inteligência do artigo 1.723 do Código Civil.
Em que pese a prova documental e testemunhal trazida pela
apelante, os apelados, através desses mesmos meios,
lograram êxito em evidenciar que a relação vivenciada pelo
extinto casal não passava de um namoro prolongado,
vivenciado, inclusive, durante a manutenção de matrimônio
pelo falecido. Apelação desprovida, por maioria (RIO GRANDE
DO SUL, 2019, grifo nosso).
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Fica claro no julgado o entendimento que é majoritário nos tribunais do país,
no sentido de não reconhecer judicialmente aos concubinatos de longa duração
direitos inerentes às entidades familiares. No caso em análise a concubina alegou
por meio de provas ter mantido relacionamento diário de carinho e afeto por trinta
e sete anos com o falecido e que essa convivência era comum também com familiares
de ambos.
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Em seu voto, o Relator, Ministro José Antônio Dalto e Cesar, admitiu que a
relação concubinária era longínqua e que eles possuíam uma convivência comum
juntamente com os seus familiares. Porém, argumentou que o falecido era casado e
que não existiam provas suficientes que ele estava ao menos separado de fato da
esposa, o que geraria um impedimento para o reconhecimento de uma união estável
requerida pela concubina. Em consequência disso negou a concessão do beneficio
previdenciário por morte, não permitindo o rateio com a esposa.
Porém, alguns tribunais estaduais em consonância com as necessidades de
grande número de pessoas que ficam em total desamparo após a morte do
beneficiário que proveu durante um longo período de tempo a concubina, admitem
o reconhecimento judicial de uma união estável paralela a um casamento ou a outra
união estável e assim deferem o direito de recebimento da pensão previdenciária por
morte.
Foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4º Região em recente
decisão:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO DE FATO. INOCORRÊNCIA. ALZHEIMER. UNIÃO
ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
DE
RELAÇÕES. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RATEIO. 1. A
pensão por morte rege-se pela legislação vigente quando da
sua causa legal, sendo aplicáveis, no caso, as disposições da
Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97. 2. A
doença de Alzheimer não afasta o caráter intuitivo da pessoa
portadora da enfermidade, exigindo ainda maior intensidade
dos laços familiares. A perda da memória recente não pode
ser considerada ou interpretada como quebra do laço
matrimonial e não equivale à separação de fato para fins
jurídicos. Reconhecida a manutenção do casamento, é devida
a pensão por morte à cônjuge [...]. 5. Admite-se o
reconhecimento do direito ao benefício de pensão por
morte à pessoa que, durante longo período e com
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aparência familiar, manteve união estável com pessoa
casada. Precedentes. 6. Tendo em vista a coexistência das
situações de fato, o rateio da pensão por morte é medida que
se impõe, na medida em que presumida é a dependência
econômica de ambas as beneficiárias (BRASIL, 2019, grifo
nosso).
Nesta decisão foi reconhecido o direito de rateio da pensão previdenciária por
morte entre cônjuge e concubina que manteve relacionamento de afeto por longo
período de tempo com homem casado. Isso porque, segundo o julgado, a relação se
configurou numa união estável, pois era ela pública, duradoura e tinha o objetivo de
constituição de família. Apesar de inicialmente a defesa da concubina alegar uma
separação de fato existente dentro do matrimônio, foi decidido que a doença de
Alzheimer não teria o condão por si só de provocá-la. E que mesmo não separados
de fato deveria ser reconhecida judicialmente a relação paralela e em consequência
da dependência econômica da concubina, que fosse determinada o rateio da pensão
com a cônjuge.
A falta de regulamentação jurídica dos possíveis efeitos patrimoniais
decorrentes de um concubinato de longa duração demonstra a grande insegurança
jurídica vivida por aqueles que estão inseridos nessas relações. Em que pese a maior
parte da doutrina e da jurisprudência sejam conservadoras e restrinjam ao máximo o
direito da concubina, é possível observar decisões favoráveis a elas, que não só
garantem, de acordo com o caso concreto, os direitos patrimoniais e previdenciários
aqui citados, mas também que reconhecem esses concubinatos de longa duração,
que apresentam todas as características de uma entidade familiar, como uma união
estável e assim estendendo todos os direitos patrimoniais deste instituto às
concubinas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito de Família no Brasil passou por diversas mudanças ao longo dos
anos. E a chegada do CC/16 foi considerada um marco, já que substituiu uma serie
antigas, mas ainda apresentava características conservadoras e patrimonialistas.
Transformações foram ocorrendo na sociedade o que levaram a alterações
legislativas, assim, no ano de 1962 por meio da Lei nº 4.121 foi reconhecida a
capacidade plena da mulher casada e foram resguardados os direitos sobre os bens
que ela adquiria por esforço próprio durante o casamento.
Um pouco mais tarde, a Emenda Constitucional nº 9 e a Lei nº 6.515 ambas
do ano de 1977, acabaram com a indissolubilidade do casamento, implementando o
divórcio. Porém, a grande mudança ocorreu com a promulgação da CRFB/88 e a
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consequente Constitucionalização do Direito de Família, a Carta Maior reconheceu
juridicamente a união estável como uma entidade familiar. Posteriormente o CC/02
trouxe a definição do concubinato, mas o legislador se preocupou apenas em
conceitua-lo, não fez nenhuma regulamentação de possíveis efeitos decorrentes da
relação concubinária, cabendo a doutrina e a jurisprudência o importante papel na
demarcação dos direitos e deveres que surgiriam dessa relação.
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Atualmente, existem dois projetos de lei que impactariam consideravelmente
no Direito de Família, o de nº 6.583/2013 em tramitação no Senado Federal, bastante
conservador, considerando família apenas aqueles núcleos formados pelo homem e
pela mulher, e outro que tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº
470/2013, que representaria uma evolução para a sociedade e para o ordenamento
jurídico pátrio, por reconhecer diversas formas de família independente da
quantidade de companheiros e do sexo dos integrantes dessa relação.
Essa pesquisa que teve como objetivo demonstrar os possíveis efeitos
patrimoniais e previdenciários decorrentes de uma relação paralela de afeto,
encontrou respostas na doutrina e jurisprudência que na ausência de uma legislação
consolidada se lastreiam principalmente em princípios que norteiam o Direito de
Família. Em que pese a maioria se posicionar de forma a restringir os direitos da
concubina, foi possível observar correntes de pensamentos que defendem a
ampliação dos direitos da união estável também ao concubinato de longa duração;
sendo possível constatar também que até mesmo a corrente mais conservadora do
Direito de Família admite, a depender da situação fática, alguns efeitos patrimoniais
e previdenciários.
Como visto, a maior parte da doutrina e da jurisprudência não reconhece uma
relação concubinária de longa duração como entidade familiar, mesmo que
presentes requisitos caracterizadores de uma união estável. E ainda tentam restringir
ao máximo os direitos da concubina no sentido de não conceder direitos à alimentos,
indenização por serviços prestados, meação, partilha de bens e pensão previdenciária
por morte; fundamentando tal entendimento principalmente no princípio da
monogamia e em valores conservadores de ordem moral. Apenas em casos
excepcionais, após detalhada análise de como essa relação foi estruturada durante
os anos, reconhecem alguns desses direitos, porém sem admitir a existência de uma
união formal paralela.
Entretanto, existem doutrinadores e decisões jurisprudenciais que
diante deste tema e com o objetivo de não deixar desamparadas inúmeras pessoas
que vivem sob essa realidade, fundamentam seus argumentos nos princípios da
dignidade da pessoa humana, do afeto e da solidariedade, reconhecendo
juridicamente a união simultânea de longa duração enquanto entidade familiar, e em
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consequência disso admitem que todos os possíveis efeitos patrimoniais e
previdenciários aplicados a uma união estável sejam estendidos à relação
concubinária duradoura, a exemplo do direito à alimentos, meação, partilha de bens
e pensão previdenciária por morte.
O estudo realizado pode demonstrar através da análise dos materiais
produzidos pela doutrina e pela jurisprudência a grande divergência sobre os efeitos
patrimoniais decorrentes das relações concubinárias de longa duração e a
necessidade de regulamentação do tema. Foi observado que existe grande
preocupação por parte de profissionais do Direito em garantir a devida segurança
jurídica às inúmeras pessoas inseridas nesses relacionamentos, o que pode ocasionar
uma futura regulamentação do tema pesquisado em conformidade com os valores
constitucionais do Estado brasileiro.
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RESUMO: O impacto na saúde decorrente do número significativo das notificações
de intoxicação causada por uso de agrotóxicos tem se tornado um problema na
saúde pública no Amazonas. Além disso, o descarte adequado das embalagens de
agrotóxicos influi diretamente para a diminuição dos números de intoxicação. Diante
disso, o trabalho identifica e analisa o cenário por meio de investigação de pesquisa
do tipo documental, acessando documentos escritos e realizando entrevista a fim de
mostrar sobre dados referentes à intoxicação da população por uso de agrotóxico e
como é feito o recolhimento das embalagens, bem como destaca a legislação vigente
em âmbito federal e estadual que regula o comércio de agrotóxicos e relatar como
é realizada a fiscalização pelo órgão competente.
PALAVRAS-CHAVE: Legislação. Embalagens. Intoxicação.
ABSTRACT: The health impact of the significant number of reports of intoxication
caused by the use of pesticides has become a public health problem in Amazonas. In
addition, the proper disposal of pesticide packaging directly influences the reduction
in the numbers of intoxication. Therefore, the work seeks to identify and analyze the
scenario by means of documentary research investigation, accessing written
documents and conducting interviews in order to show data on the population's
intoxication due to the use of pesticides and how packaging is collected, as well as
highlight the legislation in force at the federal and state level that regulates the trade
in pesticides and report how the inspection is carried out by the competent body.
KEY-WORD: Legislation. Packaging. Intoxication.
1. INTRODUÇÃO
Um dos setores que mais cresce e alavanca a economia do Brasil é o
agronegócio. Mesmo diante do quadro de crise econômica que o país vem passando
desde os meados de 2014.
De acordo com Frainer et al. (2018), embora no Brasil o agronegócio
represente 23% do PIB nacional, em algumas regiões do país essa representatividade
aponta ainda uma maior participação como, por exemplo, o Estado do Mato Grosso.
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Diante do atual cenário econômico do país em decorrência da pandemia do
COVID-19, houve um crescimento relevante no PIB do agronegócio. De acordo com
o levantamento realizado, o PIB do agronegócio apresentou crescimento nos cinco
primeiros meses de 2020.
No mês de maio de 2020 teve uma alta de 0,78%, obtendo um resultado
satisfatório entre os meses de janeiro a maio de 2020, chegando a um resultado
positivo acumulado de 4,62%, comparativamente ao mesmo período do ano anterior.
Ainda como efeito da pandemia do Covid-19, a agroindústria - segmento mais
prejudicado pelas medidas de distanciamento social - foi o único segmento com
retração no PIB. Em maio a queda foi de 0,68%, e no acumulado de janeiro a maio,
de 0,24%, frente ao mesmo período de 2019 (PIB do Agronegócio, 2020).
O atual modelo de desenvolvimento econômico agrário brasileiro e seus
processos de produção para o comércio de agro exportação, baseados no
crescimento e na globalização da economia mundial, vêm sendo criticados pelas
ameaças à sustentabilidade ambiental e sanitária, associadas às iniquidades sociais
que vulnerabilizam diferentes territórios e populações, especialmente trabalhadores
e moradores de áreas afetadas, grupos indígenas, quilombolas, extrativistas,
agricultores familiares e populações urbanas (PORTO e SOARES, 2012).
Vale ressaltar que o descarte incorreto das embalagens de agrotóxicos
diretamente no meio ambiente é uma ameaça grave à sustentabilidade ambiental,
em relação à saúde, o aumento dos números de intoxicações decorrentes do uso de
agrotóxicos abrem um alerta para que sejam criadas políticas públicas eficientes para
que haja cada vez mais programas de conscientização para o manejo correto desse
tipo de produto, como por exemplo, a utilização de EPI’s, usar produtos dentro da
validade etc.
O agronegócio é responsável pelo uso em altíssima escala dos mais variados
tipos de agrotóxicos. De 1978 à 1998, o consumo de herbicidas cresceu 540%.
Atualmente, os gastos com pesticidas agrícolas no Brasil superam os US$ 2,7 bilhões
por ano. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em
torno de 20 % dos custos totais de produção da soja (R$ 1.000/ha) são destinados a
gastos com pesticidas (CANUTO,2004).
O glifosato representa, sozinho, em torno de 40% do consumo de agrotóxicos
no Brasil. Também se observa o fenômeno de resistência a esse veneno das plantas
adventícias não desejadas, exigindo maior quantidade de sua aplicação. Além disso,
no processo de colheita de soja transgênica são utilizados outros herbicidas
extremamente tóxicos, como o paraquat, o diquat e o 2,4-D (CARNEIRO et al., 2015).
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Para que seja permitido a comercialização e utilização legal de agrotóxicos no
Brasil é necessário atender a legislação brasileira que indica diretrizes para o uso
seguro deste tipo de produto.
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De acordo com a Lei n°. 7.802/1989 e o Decreto nº 4.074/2002 atribuem aos
Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde a competência de “estabelecer
diretrizes e exigências objetivando minimizar os riscos apresentados por agrotóxicos,
seus componentes e afins” (Art. 2º, inciso II). Entre elas estão a obrigatoriedade do
registro dos agrotóxicos, após (re) avaliação de sua eficiência agronômica, sua
toxicidade para a saúde e sua periculosidade para o meio ambiente; o
estabelecimento do limite máximo de resíduos aceitável em alimentos e do intervalo
de segurança entre a aplicação do produto e sua colheita ou comercialização; a
definição de parâmetros para rótulos e bulas; a fiscalização da produção, importação
e exportação; as ações de divulgação e esclarecimento sobre o uso correto e eficaz
dos agrotóxicos; a destinação final de embalagens, etc. (RIGOTTO, 2014).
O estudo de caso tem como objetivo identificar e analisar o cenário de
utilização dos agrotóxicos no Estado do Amazonas através das notificações de
intoxicação e do recolhimento de embalagens usadas.
2. EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1 O que é agrotóxico?
A domesticação de plantas vem sendo praticada desde a pré-história, sendo
realizada a seleção e adaptação de variadas espécies para suprir as necessidades dos
seres humanos. Contudo, com o passar das décadas, se fez necessário a utilização de
agrotóxicos no combate contra pragas e doenças.
Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de planta,
veneno. Essas são algumas das inúmeras denominações relacionadas a um grupo de
substâncias químicas utilizadas no controle de pragas (animais e vegetais) e doenças
de plantas (FUNDACENTRO, 1998).
De acordo a Lei Federal nº. 7.802/1989 regulamentada pelo Decreto nº. 4.074,
de 2002, pode-se definir agrotóxico como sendo compostos de substâncias químicas
destinadas ao controle, destruição ou prevenção, direta ou indiretamente, de agentes
patogênicos para plantas e animais úteis e às pessoas (BRASIL, 1989).
Durante os anos 50 e 60, os países que tinham a produção agrícola como base
de sustentação econômica, foram pressionados por organismos financiadores
internacionais para adquirirem substâncias sob o nome neutro de “defensivos
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agrícolas”, pois eles eram incluídos compulsoriamente, junto com os financiamentos
dos adubos e fertilizantes (LUCCHESI, 2005).
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Várias foram as denominações dos agrotóxicos para tentar amenizar o risco
da sua utilização. De acordo com Machado (2008), afirma que após a promulgação
da Lei nº. 7.802/1989, considerou-se, finalmente, indevido o uso do termo “defensivo
agrícola” que distorcia o conceito e cuja denominação fugia da linha terminológica
internacional. Assim, adotou-se o termo “agrotóxico” que evidencia a presença de
produto perigoso.
No campo, esses insumos são amplamente conhecidos por “remédio”, e que
está relacionada não somente à forma pela qual os agrotóxicos são denominados
pelos trabalhadores rurais, mas também a uma desconfiança histórica, evidenciada
no campo e extrapolada para a sociedade em geral, sobre o papel de tais produtos
na vida no trabalho rural, na mesa dos consumidores e na saúde ambiental e
qualidade de vida destas e das gerações futuras. O termo “remédio” tem origem no
discurso de vendedores e técnicos ligados à indústria, que tratavam os agrotóxicos
por “remédio de plantas”, quando da implantação deles no mercado brasileiro, por
volta da década de 60 (PERES, 2003).
Os agrotóxicos causam grande ameaça à saúde humana, uma vez que estes
produtos contêm agentes químicos extremamente nocivos àqueles que o
manipulam.
As intoxicações por agrotóxicos podem ser classificadas da seguinte forma: 1)
Intoxicação Aguda: Ocorre quando se tem único contato (dose única) ou múltiplos
contatos (doses repetidas) com um agrotóxico (ou mistura de agrotóxicos) em um
período de 24 horas. Os sintomas podem aparecer imediatamente ou em alguns dias,
no máximo duas semanas, dependendo do princípio ativo; 2) Intoxicação Subaguda:
Os sintomas são vagos e subjetivos e podem surgir após horas ou dias após a
exposição; 3) Intoxicação Crônica: Manifesta-se tardiamente, após meses ou anos de
exposição, acarretando danos muitas vezes irreversíveis (PARANÁ, 2018).
2.2 Tipos de agrotóxico
Os agrotóxicos utilizados no Brasil são classificados de acordo com sua
finalidade, sendo definidos pelo seu mecanismo de ação no alvo biológico, sendo os
mais comuns, plantas daninhas, doenças e pragas de espécies agrícolas cultivadas.
Neste mercado, os herbicidas (48%), inseticidas (25%) e fungicidas (22%)
movimentam 95% do consumo mundial de agrotóxicos (AGROW, 2007).
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Tavella (2011) afirma que os herbicidas são os mais utilizados dentre os agrotóxicos.
Pois, o manejo de plantas daninhas é uma prática de grande importância para a
diminuir as perdas por competição, perdas na colheita, obtendo altos rendimentos,
em qualquer exploração agrícola. De acordo com o IBAMA, o Glifosato foi o herbicida
mais comercializado no ano de 2016, seguindo pelo 2,4-D.
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Os inseticidas ocupam a segunda posição o mercado de comercialização dos
agrotóxicos com 25%. É representado por três grupos: organoclorados, inibidores da
colinesterase (fosforados orgânicos e carbamatos) e piretróides naturais e sintéticos.
Os fosforados orgânicos e os carbamatos, também conhecidos como inibidores da
acetilcolinesterase são os inseticidas mais utilizados. Sendo o princípio ativo
cipermetrina responsável por mais de 55% da comercialização IBAMA (2009).
2.3 Legislação que regula o uso de agrotóxico no âmbito federal e estadual
A legislação básica específica para a regulamentação de agrotóxicos em
âmbito federal consiste na Lei Federal nº. 7.802, aprovada em 1989 no Congresso
Nacional, conhecida como a Lei dos Agrotóxicos, que substituiu o Decreto 24.114 de
1934, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº. 98.816 de 11 de janeiro de
1990 e substituído no ano de 2002, pelo Decreto nº. 4.074, de 04 de janeiro de 2002.
O grande avanço dessa lei deu-se com o estabelecimento de regras mais
rigorosas para a concessão de registro aos agrotóxicos. A nova legislação previu,
desde a proibição do registro de novos agrotóxicos, caso a ação tóxica deste não
fosse igual ou menor do que a de outros produtos já existentes destinados a um
mesmo fim, até a possibilidade de impugnação ou cancelamento do registro por
solicitação de entidades representativas da sociedade civil (Brasil 1989: art. 5°).
No âmbito estadual, temos a Lei nº. 3.803 de 29 de agosto de 2012
regulamentada pelo Decreto nº. 36.107 de 06 de agosto de 2015, que dispõe sobre
a produção, o transporte interno, a comercialização, o armazenamento, a utilização,
o destino final das embalagens vazias, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado do Amazonas. Há também a Lei
n.º 4.602, de 22 de maio de 2018, que dispõe sobre a proibição de venda e uso, no

âmbito do Estado do Amazonas, de agrotóxicos que contenham os ingredientes
ativos que especifica.

As leis estaduais podem ser mais restritivas do que diz a norma federal, nunca
podendo ser menos restritivas. Ou seja, nenhum estado poderá autorizar o uso de
um agrotóxico que não seja registrado nos órgãos federais competentes. Entretanto,
um estado pode proibir o uso de um agrotóxico, mesmo que ele esteja autorizado
pelos órgãos federais (LONDRES, 2011).
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3. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida com abrangência no Estado do Amazonas.
Utilizou-se no presente trabalho o método hipotético-dedutivo, com investigação de
pesquisa do tipo documental, acessando documentos escritos e dados consolidados
disponíveis em bases de dados do governo federal. Também se realizou entrevista
pré-estruturada para obtenção de dados primários.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 INTOXICAÇÃO EXÓGENA
Conceitualmente, de acordo com Cavalcante e Amado (2000) citado por
Zambolim et al (2008):
“a intoxicação é a manifestação, através de sinais e sintomas,
dos efeitos nocivos produzidos em um organismo vivo como
resultado da sua interação com alguma substância química
(exógena). É o efeito nocivo que se produz quando uma
substância tóxica é ingerida ou entra em contato com a pele,
os olhos ou as mucosas”.
Na Tabela 1, verifica-se que no Estado do Amazonas, houve notificação em 12
munícipios, onde a intoxicação exógena por agrotóxico agrícola foi maior por
notificação aguda-única no município de Apuí (65 de casos), sendo também essa
forma de intoxicação maior totalizando 101 casos notificados na série histórica de 10
anos.
Tabela 1. Agente Tóxico: Agrotóxico agrícola no período 2010 à 2020

Ign/Branco

Aguda–
única

Aguda–
repetida

Crônica

Aguda
sobre
crônica

Apuí

2

65

8

3

1

Benjamin
Constant

-

1

-

-

-

Borba

-

1

-

-

-

Município de
notificação

100

Eirunepé

-

1

1

-

-

Humaitá

-

2

-

-

-

Itacoatiara

3

8

-

-

-

Manacapuru

-

2

-

-

-

Manaus

1

7

1

1

2

Parintins

1

6

-

-

-

Rio Preto da Eva

-

2

-

-

-

Tabatinga

2

3

-

-

-

Tefé

-

3

-

-

-

Total

9

101

10

4

3
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- Sinan Net
Em relação ao agrotóxico doméstico foi registrado em 11 municípios do
Estado, sendo o maior número de notificações no município de Manaus (41 casos), e
na forma de intoxicação aguda-única com 109 casos.
Tabela 2. Agente Tóxico: Agrotóxico doméstico no período 2010 à 2020
Município de
notificação
Apuí

Ign/Branco

Aguda–
única

Aguda–
repetida

Crônica

Total

3

17

2

1

23
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Benjamin Constant

1

1

-

-

2

Borba

-

1

-

-

1

Humaitá

-

1

-

-

1

Itacoatiara

1

38

1

-

40

Manacapuru

-

3

-

-

3

Manaus

2

41

-

1

44

Parintins

2

3

-

-

5

Presidente Figueiredo

2

-

-

-

2

Tabatinga

-

2

-

-

2

Tefé

-

2

-

-

2

Total

11

109

3

2

125

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- Sinan Net
E em relação a intoxicação por agrotóxico utilizado para fins de saúde pública,
verificou-se que na série histórica de dez anos, com ocorrência em 7 municípios, a
forma com maior número de notificações foi a aguda sobre a crônica, com registro
de 13 casos notificados no município de Envira (Tabela 3).

Tabela 3. Agente Tóxico: Agrotóxico saúde pública no período 2010 à 2020
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Ign/Branco

Aguda–
única

Aguda–
repetida

Aguda
sobre
crônica

Alvarães

-

2

-

-

2

Envira

-

-

1

13

14

Humaitá

-

1

-

-

1

Itacoatiara

-

4

-

-

4

Manaus

-

2

-

-

2

Rio Preto da
Eva

-

1

-

-

1

Tefé

1

-

-

-

1

Total

1

10

1

13

25

Município de
notificação

Total
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- Sinan Net
Considerando os dados apresentados é imprescindível que sejam adotadas
medidas de maior controle da comercialização, acesso e manipulação profissional
dos agrotóxicos, sendo indispensável o uso dos equipamentos de proteção
individual.
4.2 FISCALIZAÇÃO
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas – ADAF foi criada
através da Lei 3.801, de 29 de agosto de 2012, autarquia sob regime especial, com
autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado de Produção
Rural-SEPROR, integrante da administração indireta do Poder Executivo Estadual,
com a finalidade de elaborar, coordenar e executar a política de defesa agropecuária
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no Estado do Amazonas, garantindo a preservação e a sanidade do patrimônio
animal e vegetal do Estado, bem como promovendo a idoneidade dos insumos e dos
serviços utilizados na agropecuária, a identidade e a segurança higiênico sanitária e
tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores (ADAF,
2020).
Com o objetivo de combater a comercialização e o uso indevido de
agrotóxicos, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas
(ADAF), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural (SEPROR), em
parceria com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Superintendência Federal
de Agricultura (SFA-AM) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), tem
reforçado as ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais na venda de
agrotóxicos e em propriedades rurais no Estado do Amazonas (AMAZONAS, 2018).
A Gerência de Agrotóxicos e Insumos Veterinários – GAIV tem como missão:
“Implantar a fiscalização do uso e comércio de agrotóxicos,
seus componentes e afins, como também fiscalizar a
distribuição de vacinas feita pela iniciativa privada e pelo IDAM
no Estado do Amazonas” (ADAF, 2020).
E suas principais ações são: fiscalizar o comércio e o uso de agrotóxicos e afins;
registrar os estabelecimentos comerciais que revendem agrotóxicos e afins; registrar
os estabelecimentos que prestam serviços de aplicação de agrotóxicos; cadastrar
produtos agrotóxicos e afins registrados no órgão federal para serem utilizados no
estado do Amazonas; cadastrar e fiscalizar propriedades rurais; desenvolver ações
educativas junto aos revendedores e prestadores de serviços com agrotóxicos,
produtores rurais, profissionais e estudantes e ao público em geral; e planejar e
monitorar as ações de fiscalizações referentes à agrotóxicos realizadas pela ADAF
(ADAF, 2020).
Atualmente estão cadastradas na ADAF: dez estabelecimentos comerciais para
revenda de agrotóxicos, quatro prestadoras de serviços com agrotóxicos, e uma
central de embalagens vazias e com resíduos de agrotóxicos (ADAF, 2020).
No site da ADAF também são atualizados mensalmente a lista de produtos
agrotóxicos cadastrados para comércio no Estado, os quais estão com cadastro
válido 595 produtos (ADAF, 2020).
4.3 SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS
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No dia 20 de outubro de 2020 foi realizada visita à Associação dos Revendedores
de Agrotóxicos do Amazonas – ARAM para a realização de entrevista com o
presidente da associação, Sr. Augusto Sallas, com o intuito de conhecer o importante
trabalho desenvolvido pela ARAM, referente ao recolhimento de embalagens de
agrotóxicos do estado do Amazonas. A seguir são apresentadas as questões
perguntadas na entrevista estruturada:
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1. É realizada a fiscalização periódica quanto ao descarte das embalagens
vazias de agrotóxicos?
“Quando as lojas vendem para o produtor, estas são fiscalizados pela ADAF
(Agência de Desenvolvimento Agroflorestal), o órgão faz a fiscalização e o
controle da venda. Na nota fiscal da venda do produto vai um carimbo que
indica que o produtor tem um ano para devolver a embalagem (de agrotóxico)
na central (de recolhimento). Como a área geográfica do Amazonas é muito
grande, trabalhamos junto ao inpEV fazendo o recolhimento itinerante,
fazendo uma programação, indo nas comunidades mais distantes juntamente
com a ADAF, marcando um dia com os produtores, realizando assim esse
recolhimento.”
2. Quem fica responsável por coletar as embalagens de agrotóxicos?
“É feito o recolhimento itinerante, a ARAM juntamente com o inpEV (Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) realizam um rateamento
de custo, também há participação do IDAM e também da Prefeitura
fornecendo caminhão, caso a prefeitura não forneça o automóvel,
contratamos o caminhão na comunidade, vai também um funcionário da
ARAM, que é treinado para isso, com todos os preparos para fazer o
recolhimento para trazer até a central.”
3. O que é feito com as embalagens vazias dos agrotóxicos? É feita a
destruição desse material ou as embalagens podem ser reutilizadas pelos
fabricantes?
“Anteriormente ARAM funcionou como central, como a demanda de embalagens
foi pequena, passou a funcionar como posto de recebimento. Então nós
recebemos as embalagens aqui, levamos até Boa Vista (Roraima) para a central
de lá, onde é incinerada. As embalagens que passaram por tríplice lavagem
são levadas até Campo Limpo (São Paulo) para fazer reciclagem, refazer as
embalagens novamente. E as embalagens que estão contaminadas é realizada
a incineração. As embalagens que estão indo pela segunda vez para o campo
possuem uma marcação no fundo para garantir que é um produto reciclado,
quando elas retornam, elas já vêm cortadas pelos próprios produtores para
não serem mais utilizadas.”
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4. Em relação aos produtores que se encontram distantes da capital, é
possível saber se estes realizam o descarte correto das embalagens de
agrotóxicos?
“Não se sabe a grande área geográfica do Amazonas, atualmente a ADAF e o
IDAM têm feito o trabalho de conscientização do descarte correto das
embalagens.”
5. Como é feita a saída desse material da ARAM?
“O material é transportado todo em bigbag fechado. Vai em caminhão
credenciado de uma transportadora nacional específica para esse tipo de
transporte.”
6. O que é feito com os produtos vencidos dos produtores?
“Quando o produtor tem sobre de produto vencido, a gente recolhe o material,
ficam nas bombonas, não se pode mexer com água neste local (galpão com
produtos inflamáveis). O produtor dá espontaneamente o produto, tendo em
vista que ele não pode utilizá-lo e nem o despejar na natureza.”
Ainda de acordo com o Sr. Augusto Sallas, a ARAM foi inaugurada em 2007. Atualmente
a associação juntamente com o inpEV realizam anualmente no dia 18 de agosto o
Dia Nacional do Campo Limpo, promovendo educação ambiental nas escolas e
comunidades, no entanto, no ano de 2020 não foi possível a realização do evento
devido a pandemia de COVID-19.
5. CONCLUSÃO
Dado o exposto neste trabalho de pesquisa do tipo documental, constata-se
que a intoxicação causada por agrotóxicos afeta um número significativo de pessoas
não apenas na capital, mas também no interior do Amazonas, onde o acesso à saúde
é mais precário, tornando a intoxicação um grave problema de saúde pública. Muitos
são os malefícios que os agrotóxicos podem causar à saúde humana, podendo ser
desde lesões irreversíveis até a morte.
No que se diz respeito à fiscalização da comercialização de agrotóxicos, os
órgãos responsáveis têm exercido um grande papel na averiguação da compra,
venda e utilização desses produtos, tendo em vista a sua alta toxicidade, estes
produtos precisam de controle cada vez mais eficazes para que casos como os de
intoxicação sejam cada vez menores. Presume-se que as subnotificações tenham
números mais elevados, portanto, é necessário que sempre haja a integração entre
órgão fiscalizador, comerciantes e produtores sobre a importância da notificação
destes casos, visando sempre a melhoria da saúde coletiva.
Quanto às embalagens vazias de agrotóxicos, a Associação dos Revendedores
de Agrotóxicos do Amazonas – ARAM, vem realizando uma importante função no
recolhimento das embalagens usadas de agrotóxicos por produtores do Amazonas,
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tomando os devidos cuidados e precauções que são necessários para o manejo
seguro do material, dando um destino correto para cada tipo embalagem, seja sua
reciclagem ou destruição, evitando assim a poluição do meio ambiente.
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LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO Nº 13.146/2015: UMA CONQUISTA AO DIREITO
À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS (0 A 3 ANOS) EM MANAUS?
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RESUMO: A implementação da educação para crianças com deficiência no Brasil tem
se tornado um desafio, apesar de estar assegurada em vários dispositivos legais que
garantem o direito à educação desde a Primeira Infância, iniciando pela fase creche,
para todas as crianças com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais ou sociais. Este
estudo discute os resultados de uma pesquisa desenvolvida em 10 creches da Rede
Pública Municipal de Ensino e 05 creches conveniadas a Secretaria Municipal de
Educação de Manaus (SEMED), tendo como referencial a Lei Nº 13.146/15. Partindo
da pergunta norteadora: Tem sido uma realidade a garantia legal da Lei Brasileira de
Inclusão em Manaus, na Primeira Infância? Para coleta de informações, realizou-se
levantamento de dados nas Creches por meio de observação não-participante e
entrevistas, análise documental e legal, numa abordagem qualitativa. Dessa forma,
observou-se que existe uma impossibilidade de aplicação plena dos instrumentos
legais, em decorrência da carência de recursos físicos e humanos; número de creches
insuficientes para atender a demanda local e a ausência de formação para os
professores que atuam nesse atendimento educacional específico, elementos esses
indispensáveis no processo de inclusão escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública. Direito. Inclusão. Creches. Primeira Infância
ABSTRACT: The implementation of education for children with disabilities in Brazil
has become a challenge, despite being assured in several legal provisions that
guarantee the right to education since Early Childhood, starting with the daycare
phase, for all children with physical, sensory, intellectual, or social disabilities. This
study discusses the results of a research developed in 10-day care centers of the
Municipal Public School System and 05-day care centers contracted to the Municipal
Department of Education of Manaus (SEMED), having as reference law No. 13,146/15.
Starting from the guide question: Has a reality been the legal guarantee of the
Brazilian Law of Inclusion in Manaus, in Early Childhood? To collect information, data
were collected in the Day Care Centers through non-participant observation and
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interviews, documentary, and legal analysis, in a qualitative approach. Thus, it was
observed that there is an impossibility of full application of legal instruments, due to
the lack of physical and human resources; insufficient number of day care centers to
meet local demand and lack of training for teachers working in this specific
educational care, elements that are indispensable in the school inclusion process.
KEYWORDS: Public Policy. Right. Inclusion. Early Childhood.
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SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. A lei brasileira de inclusão e a primeira infância (0 a 3);
3. Metodologia; 4. Resultados obtidos; 5. Conclusão; 6. Referências.
1.INTRODUÇÃO
Historicamente, a educação das crianças com deficiência recebeu um forte
suporte por meio dos Movimentos Mundiais que defendiam que TODAS as crianças
recebessem educação institucionalizada de forma igualitária, no mesmo espaço e de
forma que todos aprendessem juntos, sem exclusão.
O Movimento Mundial da Educação para Todos foi inspirado nas
conferências realizadas em Jomtien, na Tailândia, em 1990 e Dacar, no Senegal em
2000. O teor das declarações, que foram produzidas nesses eventos, possibilitou
debates e reflexões relativas à garantia mais efetiva do direito à educação, nos países
mais pobres do mundo. Sob este enfoque, diversos estudiosos começaram a
examinar a situação das escolas e de outros meios, que contribuem para a educação
nessas sociedades.
Esses eventos trouxeram benefícios para a pauta educacional mundial. No
entanto, a Declaração de Salamanca, contém uma proposta mais sedimentada em
princípios e em fundamentos inclusivos. Dessa forma, o documento conclama, que
as crianças com deficiências sejam incluídas nos planos locais e nacionais de
educação, o que exige a abertura de todas as escolas, que devem se transformar em
lugares que atendam todas as premissas para um ensino-aprendizagem de
qualidade.
No Brasil, as políticas de educação para as pessoas com deficiência foram
profundamente influenciadas pelos movimentos internacionais. Até 2008, no país,
prevaleceu a Educação Especial definida como modalidade, no âmbito da Educação
Básica. O atendimento educacional previsto para as pessoas com deficiência, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96 e, em outros documentos
legais até aquele período, era realizado predominantemente em escolas regulares
e/ou escolas especiais, classes especiais, salas de recursos, atendimento itinerante, e
em outros espaços organizados pelas redes de ensino.
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Em 2015, o paradigma da Inclusão, tornou-se a Lei Nº 13.146, de 6 de julho
de 2015, a qual instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O presente artigo
tem por objetivo analisar como o público da Primeira Infância com deficiência, na
idade de 0 a 3 anos, está sendo atendido nas Creches Municipais e Conveniadas da
Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Tendo como objetivos específicos: a)
Traçar um panorama da Lei Brasileira de Inclusão e a Primeira Infância, compreendida
entre 0 a 3 anos; b) Realizar levantamento dos dados quantitativos de crianças com
deficiências na idade de 0 a 3 anos atendidas nas creches municipais e conveniadas
com a SEMED/Manaus; c) Verificar se as formas de atendimentos nas creches
municipais e conveniadas estão em consonância com a Lei Nº 13.146/2015.
Ressalta-se que este artigo dialoga com as legislações previstas no
ordenamento jurídico brasileiro em relação ao tema, bem como com os autores
CURY (2008); MENDES (2010); MINAYO (1994); MANTOAN (2015); SIQUEIRA (2010);
ZANCONATO (1996), GHEDIN (2011); ADORNO (2010), dentre outros.
2.A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO E A PRIMEIRA INFÂNCIA (0 A 3 ANOS)
A história da Educação Especial começou a ser traçada no Século XVI, com
médicos e pedagogos, que passaram a acreditar nas possiblidades educacionais de
indivíduos que eram considerados “ineducáveis”. A Educação Especial nasceu com
ênfase no ensino especial, ou em seu aspecto pedagógico, numa sociedade em que
a educação formal era um direito de poucos.
Os portadores de deficiências conquistaram lentamente o acesso à
educação, essa conquista ocorreu na medida em que se ampliaram as oportunidades
educacionais para a população em geral. Entretanto, apesar de algumas escassas
experiências inovadoras desde o século XVI, o cuidado foi meramente custodial, e a
institucionalização em asilos e manicômios foi a principal resposta social para o
tratamento dos considerados “desviantes”. Foi uma fase de segregação, justificada
pela crença de que a pessoa diferente seria mais bem cuidada e protegida se
confinada em ambiente separado, também para proteger a sociedade dos
“anormais”.
Paralelamente à evolução asilar, a institucionalização da escolaridade
obrigatória passou a trilhar casos de crianças que não avançaram na escola regular e
houve a criação de classes separadas nas escolas públicas, hoje conhecidas como
classes especiais.
Tanto as classes quanto as escolas especiais se proliferaram como
modalidade alternativa às instituições residenciais, basicamente a partir das duas
guerras mundiais. Dessa forma, foi só na metade do Século XX que surgiu uma
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resposta mais ampla da sociedade para os problemas da educação das crianças e
jovens com deficiências, com a consolidação dos Institutos confinados e segregados.
Até a década de 70, as provisões educacionais para as pessoas com
deficiência eram voltadas para as crianças e jovens impedidos de acessar a escola
comum do ensino regular por não avançarem no processo educacional. Assim, ao
longo da escola, a rede de serviços de Educação Especial foi então se constituindo
como um sistema paralelo ao sistema educacional geral, até por motivos morais,
lógicos, científicos, legais, surgiram às bases para o movimento de integração escolar.
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Os movimentos sociais pelos direitos humanos, um reflexo da
democratização crescente das sociedades e que se intensificou basicamente na
década de 60, conscientizou a sociedade sobre os prejuízos da segregação e da
marginalização de indivíduos de grupos minoritários. Tal movimento alicerçou a
proposta de integração, onde todas as crianças com deficiências teriam o direito
inalienável de participar de todos os programas acessíveis para as demais crianças.
Nesse sentido, a segregação escolar sistemática de qualquer grupo passou a ser
prática intolerável, e o pressuposto de que a integração era o que deveria ser feito.
Bricker (1978 apud MENDES, 2010), apontava como benefícios para os alunos
com deficiências a possiblidade de experimentar ambientes de aprendizagem mais
desafiadores. Bailey e Winton (1989 apud MENDES, 2010), apontavam as
possibilidades de ensinar as crianças sobre as diferenças; sobre as diferentes formas
como as pessoas crescem e se desenvolvem; a adotar atitudes mais positivas para
com as pessoas com deficiências e ao auxiliá-los para aceitar suas próprias
potencialidades e limitações.
A partir da década de 90, o contexto histórico começou a reforçar a ideologia
da educação inclusiva para as crianças com deficiência. Embora tal ideologia pareça
historicamente ter surgido de forma mais focalizada nos Estados Unidos, pela força
da penetração cultural deste país, ganhou a mídia e o mundo.
O termo “educação inclusiva” foi uma proposta da aplicação prática ao
campo da educação de um movimento mundial, denominado “Inclusão Social”, que
é proposto como um novo paradigma, que implicaria na construção de um processo
bilateral no qual as pessoas excluídas e a sociedade buscam, em parceria, efetivar a
equiparação de oportunidades para todos. Neste sentido, a construção de uma
sociedade inclusiva, segundo Mendes (2010, p. 22) “passou a ser considerada como
um processo de fundamental importância para o desenvolvimento e para a
manutenção de um estado democrático, e a educação inclusiva se configura numa
parte integrante e essencial desse processo”.
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O paradigma da inclusão social se tornou palavra de ordem, onde a educação
inclusiva se aplica também a população da educação especial, que historicamente
vem sendo excluída da escola e da sociedade.
A Educação Inclusiva vem sendo referendada nos documentos oficiais
recentes do Ministério da Educação, tais como: no Plano Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2007), na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nº 9394/96 (Brasil, 1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
no Referencial Curricular para a Educação Infantil (Brasil, 1998), nas Diretrizes
Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica (Brasil, 2001) e nas
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 2001).
Além disso, no Brasil, a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e
do Adolescente (BRASIL, 1990) e o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Brasil,
2014) estabelecem que a educação é direito de todos, sem exclusão de nenhuma
criança. Sendo dever do Estado, “garantir o atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (CF,
1988, Art. 208).
Nesse contexto, é instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, através da
Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, destinada a assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadã.
Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo No 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o
procedimento previsto no § 3o do Art. 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008,
e promulgados pelo Decreto No 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de
sua vigência no plano interno.
De acordo com o Art. 2o, da Lei Nº 13.146/15, é considerado pessoa com
deficiência:
Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (BRASIL, 2015).
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Assim, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados
por sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda
a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.
Para isso, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar uma educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
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O Art. 4º da referida Lei, garante igualdade de oportunidades às pessoas com
deficiência, a subtração desse direito, caracteriza-se discriminação, a respeito disso,
o inciso 1º do mencionado artigo dispõe:
§1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão,
que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou
anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo
a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de
tecnologias assistivas (BRASIL, 2015).
A negação ou violação dos direitos fundamentais constitui-se discriminação e
a mesma deve ser denunciada às autoridades competentes. Todos devem ter acesso
e usufruir dos direitos fundamentais, porém, as pessoas com deficiência possuem
prioridade na efetivação desses direitos, cabendo primeiramente ao Estado,
sociedade e família assegurá-los e promovê-los.
Segundo o Art. 28, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, cabe ao poder
público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a
vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a
garantir condições de acesso, permanência, participação e
aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a
inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento
educacional especializado, assim como os demais serviços e
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adaptações razoáveis, para atender às características dos
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista
e o exercício de sua autonomia;
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IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira
língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como
segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas
inclusivas;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e
social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a
permanência, a participação e a aprendizagem em instituições
de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos
métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de
equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano
de atendimento educacional especializado, de organização de
recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e
usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas
famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade
escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o
desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais,
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a
criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com
deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas
de formação inicial e continuada de professores e oferta de
formação continuada para o atendimento educacional
especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o
atendimento educacional especializado, de tradutores e
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intérpretes da Libra, de guias intérpretes e de profissionais de
apoio;
XII - oferta de ensino da Libra, do Sistema Braille e de uso de
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades
funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e
participação;
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XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com
as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível
superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de
temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos
campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de
condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de
lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educação e demais integrantes da comunidade escolar às
edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a
todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas
públicas (BRASIL, 2015).
Em análise a redação da referida Lei, percebe-se que como a educação é
medida prioritária, a escola é quem deve se preparar e incluir o aluno e não o inverso.
Outra importante contribuição foi em relação à derrogação de artigos do Código
Civil sobre a incapacidade dos deficientes, que eram rotulados automaticamente
como incapazes.
Para Siqueira (2010) estas inovações promovidas pela Lei Nº 13.146/15,
provém do direito à diferença, princípio moderno, que se baseia na igualdade
material e, deve ser observado pelas legislações vindouras, a fim de possibilitar um
mínimo existencial, sob pena de um grande retrocesso social.
Segundo Cury (2008), o direito a diferença incorpora-se ao próprio direito a
educação:
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(...) a educação básica também incorporou a si, na legislação, a
diferença como direito. A legislação, mercê de amplo processo
de mobilização, de disseminação de uma nova consciência, fez
a crítica às situações próprias de minorias discriminas e buscou
estabelecer um princípio ético mais elevado: a ordem jurídica
incorporou o direito à diferença (CURY, 2008, p. 300).
Justamente por sermos diferentes, nesse ponto, somos todos iguais.
Portanto, para concretizar a educação de qualidade inclusiva, para crianças e
adolescentes com necessidades especiais, além da obrigação de cumprir os termos
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é necessária uma maior contribuição do
Estado.
Assim, a inclusão deve começar na creche, onde os primeiros anos da vida
de uma criança são considerados mais importantes. Os três primeiros anos são
críticos para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem, da
socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano
de vida é a mais rápida e mais extensiva do que qualquer outra etapa da vida, sendo
que o tamanho do cérebro triplica neste período. Entretanto, segundo Mendes
(2010), o desenvolvimento do cérebro é muito mais vulneral nessa etapa, podendo
ser afetados por fatores nutricionais, pela qualidade da interação, do cuidado e da
estimulação proporcionada à criança.
Nos primeiros anos de vida, devem ser abertas janelas de oportunidade para
que a criança aprenda determinados tipos de aprendizagem, que se não forem
adquiridas neste período crítico se tornam difíceis, quando não impossíveis de serem
adquiridas mais tarde.
As novas descobertas científicas têm colocado cada vez mais em evidência a
importância dos primeiros anos de vida e o papel que o ambiente tem nesse
processo, e esse avanço tem implicado uma crescente preocupação social com o
cuidado e a Educação Infantil.
Para Mendes (2010, p. 48) “um dos principais desafios, nas reformas
educacionais mais recentes, tem sido a ampliação do acesso a programas
educacionais para crianças pequenas nas redes públicas de ensino”.
A expansão da Educação Infantil tem recebido ênfase crescente nas últimas
décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, participação da mulher no
mercado de trabalho, o avanço cientifico, as mudanças na organização e estrutura
das famílias.
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No Brasil, as primeiras creches foram criadas com a finalidade filantrópica de
acolher os filhos de mães solteiras, abandonadas e viúvas. Entretanto, a passagem da
economia do setor agrário para o industrial resultou em mudanças na estrutura
social, tendo como consequência a necessidade de ampliação da rede escolar e das
creches para que as mulheres trabalhadoras conciliassem as tarefas produtivas com
as tarefas domésticas.
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Zanconato (1996) relatou que na década de 70, a creche era reivindicada
como um direito das mulheres trabalhadoras; e, em 1975, a Organização das Nações
Unidas (ONU) decretou o Ano Internacional da Mulher e surgiram no Brasil os
núcleos de organização feministas como o Clube de Mães. No ano de 1979, foi
oficialmente criado o “Movimento de Luta por Creches”, como resolução do
“Primeiro Congresso da Mulher Paulista”. Contudo, as creches construídas eram
destinadas somente à população de baixa renda para combater a miséria, tendo uma
perspectiva assistencial.
A Constituição de 1988 reconheceu, pela primeira vez, a Educação Infantil
como um direito da criança, opção da família e dever do Estado, criando em seu Art.
208, inciso IV, a obrigatoriedade de atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a seis anos de idade.
Desde então, a Educação Infantil no Brasil deixou de estar vinculada somente
à política de assistência social passando a integrar a política nacional de educação.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9394/96, a Educação
Infantil passa a ser definida como a primeira etapa da Educação Básica. O Art. 4º,
inciso IV da referida lei, afirma que o dever do Estado com a educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de atendimento gratuito em creches e pré-escolas
às crianças de zero a seis anos de idade.
A LDB Nº 9394/96 definiu como finalidade da Educação Infantil o
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Considerando que se encontra legalmente amparado o direito dos alunos
com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades serem
matriculados em turmas regulares, inclusive nas creches, é necessário um esforço
coletivo para acompanhar as ações do Poder Público em relação à Educação, cobrar
compromissos firmados pelos governantes em suas campanhas eleitorais e em seus
planos de governos, além de ampliar e sedimentar espaços de participação coletiva
e juntar forças para resistir e avançar na construção de uma sociedade justa, cujos
valores humanos predominem sobre os de mercado.
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2.METODOLOGIA
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Esta pesquisa tem como objetos de estudos a Lei Brasileira de Inclusão (Nº
13.146/15) e a Primeira Infância Manauara atendidas em Creches Públicas e
Conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus.
Para sua efetivação optou-se por uma pesquisa de natureza qualitativa. Para
Ghedin (2011, p.59), a pesquisa de natureza qualitativa tem “como premissa os novos
entendimentos sobre a realidade social, que deixa de ser vista como mecânica, linear,
previsível para ser considerada dinâmica, histórica e complexa”.
A pesquisa qualitativa não despreza as técnicas de quantificação e responde
às questões muito particulares do objeto pesquisado, conforme afirma Minayo (1994,
p. 21): “[...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”.
Assim, esta pesquisa foi dividida em 03 (três) etapas, a saber:
1- Fase exploratória: consistiu na produção dos procedimentos necessários
para preparar a entrada em campo; onde foi definido o objeto a desenvolvê-lo
teórica e metodologicamente;
2- Trabalho de campo: consistiu em levar para a prática empírica a
construção teórica. Essa fase combinou em entrevistas, observação não participante
e levantamento de material documental.
3- Análise e tratamento do material empírico e documental: onde se
procurou compreender, interpretar os dados empíricos, articulá-los com a Lei
Brasileira de Inclusão e leituras teóricas.
A pesquisa foi desenvolvida em 10 (dez) Creches Municipais e em 05 creches
conveniadas com a SEMED-Manaus. As Tabelas 1, 2, 3 e 4 demonstram o quantitativo
de crianças atendidas, o número de crianças inclusas nas creches e o tipo de
deficiências.

CRECHE

MAT 1

MAT 2

MAT 3

TOTAL

120

www.conteudojuridico.com.br

Maria

Ferreira

I12 M13
10

Creche Mul. Profa.
Freitas Moraes

Eliana de

V14

28

70
32

0

0

33

64

0

54

52

203

12

27

33

0

0

72

Creche Mul. Magdalena Arce
Daou

39

79

0

38

43

199

Creche Mul. Profa.
Virgínia
Marília de Mello Araújo

23

72

0

39

39

173

Creche Mul. Ana Lopes Pereira

36

64

0

40

38

178

Creche Mul. Neide Tomáz Avelino

25

80

0

40

40

185

Creche Mul.
Pedrosa

36

65

0

42

38

181

Creche Mul. Maria Luiza da
Conceição Silva

24

61

0

40

39

164

Creche Mul. Profa. Luzenir Farias
Lopes

36

64

0

39

37

176

Creche Mul. Manuel
Rodrigues de Souza

Gabriel

Octávio

Correa
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Creche Mul.
Bernardes

12 Turno Integral
13 Turno Matutino
14 Turno Vespertino
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65
274

Número Total

332

326

604

1601

723
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Tabela 1: Número de crianças atendidas nas creches municipais.
Fonte: Elaborada pela autora.
MAT 3
CRECHE

MAT 1

MAT 2

TOTAL
I

M

V

Pré-Escolar
Infante
Tiradentes
(Unidade
Parque das Laranjeiras)

32

142

176

40

40

430

Pré-Escolar
Tiradentes
Petrópolis)

64

113

176

20

20

393

Pré-Escolar Zezé Pio de
Souza

0

16

37

0

0

53

Pré-Escolar
Barbosa

0

13

36

0

0

49

Jardim da Infância Casa
da Criança

0

60

93

0

0

153

Número Total

96

344

60

60

1078

Infante
(Unidade

Marília

518
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Tabela 2: Crianças atendidas nas creches conveniadas com a SEMED/Manaus.
Fonte: Elaborado pela autora.

MAT 3
MAT 1

MAT 2

TOTAL
I

M

V

6

5

14

Creches Municipais

2

1

Creches Conveniadas

0

1

1

0

0

2

Número Total

2

2

1

6

5

16
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CRECHE

Tabela 3: Crianças inclusas atendidas nas creches do município de Manaus.
Fonte: Elaborada pela autora.

CRECHE MUNICIPAL

MAT 1

MAT 2

MAT 3

DEFICIÊNCIA

Creche Mul. Prof.ª Eliana
de Freitas Moraes

0

0

2

Autismo Infantil (2)

Creche Mul. Manuel
Octávio Rodrigues de
Souza

0

1

0

Autismo Infantil (1)

Creche Mul. Magdalena
Arce Daou

0

0

3

Deficiência Física (1)
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Deficiência Intelectual
(2)
Creche
Mul.
Prof.ª
Virgínia Marília de Mello
Araújo

0

0

1

Autismo Infantil (1)

Creche Mul. Ana Lopes
Pereira

0

0

2

Autismo Infantil (2)

Creche
Mul.
Tomáz Avelino

Neide

Creche Mul.
Correa Pedrosa

Gabriel

Autismo Infantil (1)
1

0

1

1

0

0

0

0

2

MAT 1

MAT 2

MAT 3

DEFICIÊNCIA

0

1

1

Autismo Infantil (2)

Creche
Mul.
Prof.ª
Luzenir Farias Lopes

CRECHE
CONVENIADA
Pré-Escolar
Tiradentes
Petrópolis)

Infante
(Unidade

Deficiência Intelectual
(1)
Deficiência Intelectual
(1)
Autismo Infantil (1)
Deficiência Auditiva (1)

Tabela 4: Crianças inclusas atendidas nas creches do município de Manaus e
respectivas deficiências.
Fonte: Elaborada pela autora.
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3.RESULTADOS OBTIDOS
Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Manaus possui uma população infantil, na faixa etária de 0 a 3 anos de idade,
correspondente a 128.939 crianças.
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Sendo atendido nas Creches Públicas Municipais e nas Conveniadas (Creches
que possuem convênio com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus SEMED), um universo de 2.679 crianças, representando apenas 2,077% da população
infantil do município de Manaus.
Nas 15 creches pesquisadas apenas 16 crianças inclusas são atendidas,
totalizando, o percentual de 0,597%.
Isso demonstra, primeiramente, que o Estado não cumpre com seu dever em
promover Educação Escolar obrigatória à população de 0 a 3 anos, conforme o que
é preconizado no Art. 208, inciso IV e no Art. 211, § 2º, da Constituição Federal de
1988. Os municípios têm o dever de atuar PRIORITARIAMENTE no ensino
fundamental e na educação infantil, não podendo se recusar a cumprir este
mandamento constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi conferido pela
Carta Magna.
Se existe um atendimento quantitativo inferior ao que é ofertado com
relação às creches, logicamente o número de crianças inclusas é ínfimo, pois 1 criança
em cada 20 possui algum tipo de deficiência, segundo o Relatório da UNICEF, de
2013. Isso demonstra que em Manaus o primeiro princípio da Inclusão, no caso a
matrícula, não está sendo oferecido no mesmo número que a demanda desse
público. A negação da matrícula constitui-se como um ato de discriminação,
acarretando sanções à pessoa (diretor escolar ou autoridade responsável) e/ou
instituição competente que assim o fizer.
Pelos dados coletados evidencia-se que o número maior de crianças inclusas
se encontra no Maternal III, ou seja, crianças com 03 anos de idade, o que denuncia
uma falta de diagnóstico precoce relacionado a alguma deficiência.
Essa situação acarreta um olhar mais crítico a esta realidade, uma vez que
uma criança que nasce com deficiência e é diagnosticada imediatamente, deve ser
inclusa num Programa de Estimulação ou Intervenção Precoce.
Segundo Bailey (1998), a Intervenção Precoce está embasada na hipótese
que as crianças com dificuldades diferem de algum modo em seu desenvolvimento.
Essas diferenças criam uma demanda para tipos de serviços com estratégias
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instrucionais, tratamentos terapêuticos, equipamentos especiais ou ambientes
estimuladores que sejam diferentes daqueles necessários.
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Essa Intervenção Precoce também não é uma realidade presente nas Creches.
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus possui um Centro de Atendimento
de Educação Especial que atende 02 crianças inclusas nas creches.
Se nesta faixa etária são tão necessários os estímulos para o desenvolvimento
do cérebro, precisa-se de uma atenção prioritária no atendimento a primeira infância.
Isso evidencia que existe uma impossibilidade de aplicação plena dos instrumentos
legais, em decorrência da carência de recursos físicos e humanos, falta de construção
de creches e formação de professores para o atendimento educacional específico,
elementos indispensáveis para que ocorra o processo de inclusão escolar.
4 CONCLUSÃO
A Inclusão tem tido muitos desafios para sua implementação, e voltando a
trajetória histórica da Educação Especial que iniciou com o processo de exclusão e
segregação, continuamos ainda num devir processual em que o direito à educação
ainda não é priorizado no Brasil, e consequentemente em Manaus, a quarta maior
rede pública de ensino desse país.
Assim, a inclusão implica considerar a diferença, numa perspectiva igualitária
de educação. A diferença não cabe em perfis estáticos de pessoas, como “caixinhas”
e identificações dos alunos “mais ou menos inteligentes”.
Pensar na possibilidade da educação inclusiva na contemporaneidade é estar
apto a viver a experiência da contradição e da resistência à segregação e à negação
das diferenças humanas de professores e de seus alunos na escola pública. Portanto,
o passado só estará plenamente elaborado no instante em que estiverem eliminadas
as causas do que passou.
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Resumo: Este artigo tem por objeto de estudo a análise da aplicação do instituto do
“Plea Bargaining” no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a sua
(in)compatibilidade, fazendo um paralelo com as garantias do acusado e suas
consequências dentro do Processo Penal.
Palavras-chaves: “Plea Bargaining”. Justiça consensual criminal. Garantias. Princípios.
ABSTRACT: The aim of this article is to study the application of the Plea Bargaining
Institute in the Brazilian legal system, especially its (in) compatibility, making a parallel
with the defendant's guarantees and its consequences within the Criminal Procedure.
Keywords: Plea Bargaining. Consensual criminal justice.Guarantees. Principles.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo a análise de um instituto oriundo do
Common Law, a fim de apurar sua (in)compatibilidade com o ordenamento jurídico
brasileiro, especialmente diante da possível flexibilização das garantias
constitucionalmente previstas e já enraizadas no processo penal. Tal instituto é
conhecido por “Plea Bargaining”.
É inegável que a prática de fatos penalmente relevantes confere ao Estado a
possibilidade de punir o responsável. Ocorre que tal punição deve observar o devido
processo legal, além das garantias e princípios que sustentam tal exercício de poder.
A ideia de justiça consensual também não deve ser diferente.
Neste sentido, por se tratar de temática recente no cenário jurídico, esta
pesquisa apresentará o posicionamento encampado por alguns doutrinadores que
já se dedicaram sobre o tema, além de verificar possíveis impactos de sua aplicação
no sistema normativo atual. A leitura dessa proposta deve ser iniciada a partir de
vetores principiológicos-normativos já sedimentados no sistema brasileiro, afinal, o
que se pretende é importar um instituto utilizado em outros locais.
Serão abordados os principais aspectos da justiça consensual aplicada no
processo penal, oportunidade em que o estudo dos sistemas processuais penais se
faz relevante, como forma de compreender como funciona a distribuição de funções
na atualidade. Ainda, serão apresentados os princípios da obrigatoriedade e da
oportunidade, comumente analisados no estudo do manejo de ações penais públicas

129

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

e privadas. Em sequência, será feita a exposição da Lei nº 9.099/1995 e seus institutos
despenalizadores, além do instituto da delação premiada.
Prosseguindo, será apresentado o instituto objeto deste estudo, o Plea
Bargaining, a fim de situar o leitor sobre sua conceituação, bases históricas,
enfatizando na experiência norte-americana. Em seguida, são apresentados os
Projetos de Lei nº 8045/2010, nº 882/2019 e nº 236/2012, que visam implementar
este mecanismo na sistemática processual-penal brasileira.
O recorte de conteúdos realizado nesse trabalho pautou-se não somente na
necessidade de apresentar um instituto pouco conhecido pelos operadores do
direito, mas também fazer uma leitura dessa proposta à luz do ordenamento jurídico
já sedimentado em nosso país. A importação de novos instrumentos para a seara
penal deve observar a estrutura principiológica em que se está assentado o
arcabouço normativo.
A proposta de implantação do Plea Bargaining no ordenamento jurídico
brasileiro surgiu a partir da necessidade de se inovar nas diversas formas de fazer
justiça. Assim, através de um Projeto de Lei, tenta-se aplicar uma medida que consiga
uma punição estatal mais célere, como forma de eliminar a morosidade processual.
É preciso destacar, ainda, que esta pesquisa não tem o condão de esgotar as
discussões sobre o tema, mas de contribuir para a compreensão desse novo
mecanismo e tecer alguns comentários sobre a sua eventual (in) compatibilidade
com a estrutura normativa brasileira.
2 A JUSTIÇA CONSENSUAL NO PROCESSO PENAL
O sistema Civil Law teve suas bases fixadas na Idade Média15, nas condições
entre os romanos e germanos, que findou na aplicação simultânea dos
ordenamentos jurídicos de ambos os povos, sob as premissas do paradigma jurídico
do Estado Econômico Liberal, como forma de ajudar as ideias que foram reveladas
pela Revolução Francesa.
Nesta situação emblemática, a sociedade buscava, principalmente, impedir o
absolutismo, limitando o poder do estatal. Assim, iniciou-se a necessidade de se criar
um formalismo na ordem jurídica, fixando-se normas legais que fossem
incontestáveis, não cabendo a sua flexibilização por meio da hermenêutica
interpretativa.
Destarte, o sistema do Civil Law fica identificado pelo fato de serem as leis
sinônimos de igualdade e de liberdade, uma vez que buscavam proibir o magistrado
de usar a interpretação sobre a letra da lei. Para esse sistema, a propedêutica era
clara, objetiva e completa, não permitindo desde logo espaço para sua interpretação,
15 PRADO, Ana Paula. Justiça consensual, 2002. Disponível em: <revistaufrj.com>. Acesso em 05 de
set. de 2019.
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cabendo ao Juiz tão somente proceder à aplicação da norma e solucionar a lide
existente.
O imperador Justiniano realizou a junção das leis de toda a Europa e criou
um código único, que a princípio ficara conhecido como “Corpus Juris Civilis” e, mais
tarde, como “Civil Law”, “Roman Law” ou, ainda, “Continental Law”.16
Restando um sistema fechado, o Civil Law se apresenta como uma junção de
normas de um ordenamento jurídico, por meio de um direito elaborado por
legisladores, tendo como principal fonte a lei. Por esta razão, há uma certeza relativa
quanto à aplicação da norma pelo Magistrado, tendo a jurisprudência um valor
secundário.
É o sistema adotado pela maior parte dos países do mundo, entre eles a
França, Alemanha, Portugal e Brasil.
O Common Law é um conjunto formado por princípios e regras que derivam
de decisões proferidas em juízo, o que conhecemos como jurisprudência. Essas
decisões se tornam precedentes vinculantes, já que variam de cada Estado Membro
em relações aos costumes e aplicação de cada norma em cada caso.
Essa possibilidade de justiça propõe um novo conceito na definição de crime
e dos objetivos da justiça. Nessa esperança, concebe-se o crime como violação à
pessoa e às relações interpessoais, o desempenho da justiça deve ser o de
restauração dessas violações, ou seja, a reparação dos danos sofridos não somente
à vítima, mas também à sociedade, ao ofensor e as pessoas.
Entretanto, em outro sentido, a justiça que pune e retribui coloca o crime
como um ato meramente violador das leis do Estado, promovendo, como reação a
tais condutas, a imposição de uma pena. Na justiça é existente uma espécie de
centralidade das figuras do Estado, da pena e da atribuição da culpa como forma de
compensar as consequências do delito.
O processo penal na forma consensual inicia-se no ordenamento jurídico
brasileiro a partir da Lei dos Juizados Especiais no âmbito da justiça estadual (lei
9.099/95)17, com o objetivo de estabelecer novos procedimentos para solucionar
conflitos sociais tutelados pela esfera penal. Tais procedimentos adotam a união de
inúmeros instrumentos de resolução de comum acordo entre a vítima, o Estado e o
agente, como a conciliação, negociação e mediação que visam reprimir a conduta
infratora garantindo a pacificação e harmonização das relações sociais.
16 FIGUEIREDO, Laila. Modelos de justiça negociada no âmbito do processo penal nos Estados
Unidos
da
América,
Inglaterra,
França
e
Alemanha,
2019.
Disponível
em:
<https://jus.com.br/artigos/72655/modelos-de-justica-negociada-no-ambito-do-processo-penalnos-estados-unidos-da-america-inglaterra-franca-e-alemanha>. Acesso em 05 de set. de 2019.
17BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais.
Brasília,
DF:
Presidência
da
República,
2018.
Disponível
em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em 20 de ago. de 2019.

131

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O doutrinador Eugenio Pacelli leciona sobre o assunto:
A legislação codificada pautava-se pelo princípio da
culpabilidade e da periculosidade do agente, o texto
constitucional instituiu um sistema de amplas garantias
individuais, a começar pela afirmação da situação jurídica de
quem ainda não tiver reconhecida a sua responsabilidade penal
por sentença condenatória passada em julgado: “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória” (art. 5º, LVII, CF).18
É inequívoco que atualmente se busca uma forma de modernidade na justiça
criminal, e a justiça consensual é um dos passos existentes, espera-se do processo
penal uma forma de garantir uma justiça célere, mas que tenha limite para que se
possa garantir uma punição estatal da forma mais correta possível, respeitando as
garantias do acusado.
Espera-se da Justiça consensual um método eficaz em que possa garantir a
efetiva punição, mas que consiga evidenciar vantagens para o acusado, ademais o
ordenamento jurídico brasileiro tem se modernizado em trazer ou importar institutos
para traçar um planejamento moderno de justiça, já que em outras esferas como civil
e trabalhistas já integraram novos modelos de se alcançar o que é justo.
No processo penal não é diferente, são temas de relevantes debates para
que se possa alcançar o real senso de justiça. Para Rosimeire Ventura Leite:
Há uma percepção disseminada de que os rigores do
julgamento de uma infração e os mecanismos concedidos à
defesa, muito freqüentemente, tornam o procedimento lento e
custoso. Por outro lado, além do necessário para o que seria
um desenvolvimento normal do processo, há lentidão que
decorre da pura ineficiência como um todo.19
Tais circunstancias são associadas a impunidade e compreendidas como
debilidade dos órgãos jurisdicionais em oferecer respostas tempestivas e adequadas.
Portanto, é de suma importância analisar minuciosamente a implantação de
determinados institutos que fazem parte da justiça consensual, para que se tenha o

18 PACELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 19.
19 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça consensual como instrumento de efetividade do processo
penal no ordenamento jurídico brasileiro. Orientador: Antônio Magalhães Gomes Filho (2009). Tese
(Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, (2009).
Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-17112011-1108>. Acesso em
05 de set. de 2019. p. 4.
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diagnóstico preciso e posteriormente tenha a dosagem correta resultando-se uma
justiça precisa e que resguarde as garantias fundamentais.
A morosidade no processo penal cotidiano é tratada como privilégios para
boa parte da sociedade, que pensam que é mero poder protelatório de defesa, onde
as vezes o Estado perde o meio de punir por conta do lapso temporal existente
dentro de todos os procedimentos nos processos, da data da infração até os
possíveis recursos.
Nas palavras de Diana Câmara Dias:
É sabido que ao admirável progresso cientifico do Direito
Processual Penal não correspondeu o aperfeiçoamento do
aparelho judiciário e da administração da Justiça. A morosidade
dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos
mesmos, certa complicação procedimental, a falência das
instituições prisionais e das diferentes formas de execução
penal; a mentalidade do juiz que nem sempre lança mão dos
poderes que os códigos lhe atribuem; a falta de Defensores
Públicos, de informação e orientação para os detentores, tudo
leva a obstrução das vias de acesso a Justiça e ao
distanciamento entre o Judiciário e seus usuários.20
A Justiça Restaurativa, fundamentada num processo de consenso
envolvendo os personagens da infração penal (autor, vítima e, em alguns casos, a
própria comunidade), promove-se que, diante do crime, sua solução perpassa pela
restauração, ou seja, pela reaproximação das partes envolvidas para que seja
restabelecido o cenário anterior (de paz e higidez das relações sociais).
Representa um rompimento com a tradicional “usurpação”, pelo Estado, da
relação vítima-infrator, possibilitando o surgimento de uma nova perspectiva que
quebra a dualidade da função da pena, até então restrita à retribuição e à prevenção,
incluindo a restauração como nova possibilidade.
Temos aqui a denominada “terceira via do direito penal”, definida por Claus
Roxin como:
[...] a aquela em que se privilegia a reparação do dano,
paralelamente às demais vias, consistentes na pena e na
medida de segurança. Tem caráter autônomo, pois, uma vez

20 DIAS, Diana Câmara. A nova sistemática da execução penal consensual. Disponível em:
<https://silveiradias.adv.br/a-nova-sistematica-da-execucao-penal-consensual/>. Acesso em 30 de
ago. de 2019. p. 1.
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aplicada, deve servir para alcançar as finalidades das sanções
penais, e, na medida em que as alcance, deve substituí-las.21
Há, no caso, uma divisão entre elementos do direito civil (reparação em si) e
do direito penal (esforço e interesse do agente criminoso na atenuação dos efeitos
de sua conduta, o que representa o alcance das finalidades de ressocialização e de
prevenção especial).
O que fundamenta a reparação dos danos como terceira via é, sobretudo, a
subsidiariedade, ou seja, o Estado renuncia à aplicação da sanção penal porque as
finalidades e a necessidade da pena foram cumpridas por meio de uma conduta
positiva alternativa e mais eficaz.
Neste modelo, a solução do conflito não é promovida diretamente pelo
órgão de justiça criminal, mas por um integrante de um órgão específico de
mediação.
Em relação ao princípio da economia processual, Guilherme de Souza Nucci
pontua que:
A celeridade do andamento processual produz ganho para as
partes envolvidas, conferindo às Varas e Cortes, em geral, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, garantindo-se a
eliminação da impunidade. Da instrumentalidade dos atos,
funcionalmente dispostos a capacitar os operadores do Direito
a colher provas e concluir instruções com eficiência, emana a
duração razoável do processo.22
Não se pode afirmar que é existente uma duração de um processo, pois cada
situação, representativa de diversa imputação criminosa, abrange uma avaliação do
que se pode dentro de um procedimento pela sua complexidade. O bom-senso
inspira o razoável, ou seja, a justa medida entre a demora e a necessidade de busca.
A economia processual implica na busca do máximo de resultados com o
mínimo de atos ou procedimentos, sem restringir nenhum, todavia, os previstos e
determinados em lei, mas se evitando desnecessárias repetições, concentrando-se
em uma mesma ocasião, o que for possível para acelerar uma decisão,
economizando-se tempo.

21 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte
<jusbrasil.com.br>.Acesso em 05 de set. de 2019.

Genenal,.ed.

(Marid)

1997,

Disponível

em:

22 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012.
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No cerne da proposta do consenso está a ideia de ampliar as
possibilidades do processo penal com o reforço da autonomia
da vontade. Pelos institutos que materializam o referido
modelo de justiça, a persecução mediante acordo entre a
acusação e a defesa, ou seja, a solução resulta da vontade dos
sujeitos intervenientes e não de um ato impositivo do órgão
julgador após a análise dos fatos e das provas como ocorre no
processo penal clássico.23
Outrossim, é de se ressaltar que os países desenvolvidos tem se aprimorado
nos procedimentos, evitando que o processo na esfera criminal leve muitos anos para
ser solucionado. Lado outro, no Brasil essa sistemática ainda está em fase de
desenvolvimento.
Por ser considerada uma nova elementar, principalmente por sua celeridade
nos procedimentos, também trazem grandes problemas que são discutidos nos
ambientes jurídicos. Estes principais aspectos são necessariamente quanto aos
limites da justiça consensual, não se pode implantar um novo sistema de
procedimento sem que se atenha as problemáticas que podem advir. Ao ser
analisada esta discussão deve-se ter o dever legal de observar a essência da (matéria)
no sentido de qual a intenção de cada legislador.
2.1 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS
Tem-se que a palavra “sistema” é um “conjunto de elementos, entre os quais
haja alguma relação”.24 Pode-se dizer que o sistema processual penal é um
“conjunto de normas, princípios e regras constitucionais, de acordo com o momento
político de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas à aplicação do
direito penal a cada caso concreto.”25
Para compreender a estrutura dos sistemas processuais penais, devem-se
abordar as fases em que se passaram e como se encontram no ordenamento jurídico
brasileiro. Ainda existem doutrinadores que divergem sobre a definição do sistema a
ser adotado, entretanto, a corrente majoritária entende que se trata de um sistema
23 LEITE, Rosimeire Ventura, op. cit., p. 23.
24 FERREIRA, 2008, p. 742 apud RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. p. 122.
25 RANGEL, Paulo, op. cit. p.78
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misto, porém, há quem discorde desta corrente, acreditando que existem
características dos outros sistemas.
O sistema acusatório foi predominante até o século XII, e o inquisitório até
meados do século XIX. Para Aury Lopes Junior, o “sistema é “misto” é absolutamente
insuficiente, é um reducionismo ilusório, até porque não existem mais sistemas
puros.”26 Com isso tem-se que o sistema vigente possui adequações de outros
sistemas.
No Sistema Inquisitório, na sua historicidade, prevalecia a espécie de prova
tarifada, na qual o réu poderia ficar preso durante o transcurso do processo. Este
sistema tinha por base os julgamentos realizados pela igreja católica. Para Aury Lopes
Júnior,
[...] é da essência do sistema inquisitório aglutinação de funções
na mão dos juízes e atribuição de poderes instrutórios ao
julgador, senhor soberano do processo. Portanto, não há uma
estrutura dialética e tampouco contraditória.27
É indubitável que não existe uma defesa técnica durante todo procedimento
inquisitivo, o qual possui as seguintes características: a) iniciativa por parte do Juiz;
b) não separação de atividades; c) desigualdades no tratamento. Sendo assim, é de
se notar um sistema medieval.
Já o Sistema acusatório tem características muito distintas, principalmente a
separação de atividades em que cada parte faz uma determinada atividade. Neste
sentido, Eugênio Pacelli:
De modo geral, a doutrina costuma separar o sistema
processual inquisitório do modelo acusatório pela titularidade
atribuída ao órgão da acusação: inquisitorial seria o sistema em
que as funções de acusação e de julgamento estariam reunidas
em uma só pessoa (ou órgão), enquanto o acusatório seria
aquele em que tais papéis estariam reservados a pessoas (ou
órgãos) distintos.28
A par disso, outras características do modelo inquisitório, diante de sua inteira
superação no tempo, ao menos em nosso ordenamento, não oferecem maior

26 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.p. 40.
27 LOPES Jr., Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, apud GONÇALVES, Felipe.
O sistema processual penal brasileiro, 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/59014/osistema-processual-penal-brasileiro>. Acesso em 28 de out. de 2019.
28 PACCELLI, Eugenio, op. cit., p. 21.
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interesse, caso do processo verbal e em segredo, sem contraditório e sem direito de
defesa, no qual o acusado era tratado como objeto do processo.
O chamado sistema misto não detém ainda um conceito formalizado, ele
nasceu do Código Napoleônico de 1.808. Na visão de Aury Lopes Junior “é uma visão
reducionista, pois os sistemas puros somente são existentes na parte histórica, tendo
uma dificuldade para uma definição fundante”.29
No Ordenamento jurídico brasileiro, para grande parte da doutrina, prevalece
o sistema misto, já que na fase de inquérito seria inquisitivo e na fase processual
acusatório. Entretanto, para uma corrente minoritária, isso não basta, já que o juiz
durante o processo pode tomar decisões de ofício, como por exemplo, decretar a
prisão preventiva.
Portanto, para entender os sistemas processuais penais é necessário fazer
uma análise de todos os institutos, pois não se pode esquecer da historicidade nem
tampouco que o sistema vai se modernizando de acordo com as implantações de
novas normas jurídicas e seus costumes.
Na concepção de Eugênio Raúl Zaffaroni30 “o sistema penal é um conjunto
das agencias que operam a criminalização (primária e secundária) ou que convergem
na sua produção”. Sendo assim podemos entender que cada sistema deve ser
compreendido como vertentes políticas, judiciais, sociológicas, econômicas e
antropológicas.
Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro sofreu profundas mudanças
durante a história, encontrando-se traços característicos de cada sistema em
momentos diferentes.
Os Sistemas processuais devem atender as garantias constitucionais
estabelecidas nas normas da Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais.
Sendo assim Mohamad Houdali, diz:
Pelo crivo do texto constitucional, não é do todo inadequado
dizer que temos um sistema processual com aparência
acusatória, pois mantém traços inquisitórios, já que o juiz pode
produzir provas durante a persecução penal, quebrando com a
imparcial dialética processual triangular (Acusação, Defesa e
Julgador). Ao que se soma não serem garantidos de forma
plena a ampla defesa e o contraditório em sede pré-processual,
mitigando os princípios e garantias constitucionais.
Nada mais obsta em sustentar que o magistrado deve permanecer em
neutralidade, cabendo as partes apresentar a carga probatória que deverá ser
analisada, como forma de não comprometer a imparcialidade do julgador, tendo em
29 LOPES JÚNIOR, Aury, op. cit., p. 40.
30 ZAFFARONI, Raúl. Direito Penal Brasileiro. 4ª. ed. Reio de Janeiro: Revan, 2003.
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vista que as provas produzidas de ofício podem revestir o magistrado de
personalidade investigativa. Neste sentido, observa-se que:
Um juiz, no entanto, que, como os jurados, vivencia a colheita
de provas como ouvinte espectador mudo, permanece fora
desse círculo de comunicação (entre partes, esclarece-se), de
modo que sua compreensão passa a ser, cada vez mais, um
incalculável fator do acaso.31
Nesta perspectiva, é importante observar a divisão de funções/tarefas no
âmbito processual penal é o que melhor se afigura no Estado Democrático de Direito,
sob pena de se desvirtuar as garantias dos cidadãos.
2.2 OS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE E DA OPORTUNIDADE
Após a ocorrência de um fato penalmente relevante o Estado estaria
obrigado a agir ou estaria protegido pelo manto da discricionariedade? É neste
questionamento que se localiza a compreensão dos princípios da obrigatoriedade e
da oportunidade.
No âmbito da ação penal pública, o Estado deve exercitar o jus puniendi, não
sendo possível aos responsáveis da investigação penal e da promoção da ação penal
análise discricionária para promover a responsabilização. Este princípio obriga a
autoridade policial a instaurar inquérito policial e o órgão do Ministério Público a
promover a ação penal pública, desde que presentes indícios de autoria e
materialidade.
Por mais simples que os ilícitos podem se apresentar, o jus puniendi deve
estar presente, não sendo permitido aos órgãos estatais julgar a conveniência ou não
de investigar e processar o suposto autor do delito. O art. 5º, do Código de Processo
Penal32 não oferece opção à autoridade policial, que, ao tomar conhecimento de
uma possível infração de natureza pública incondicionada, deve iniciar a persecução,
instaurando inquérito policial para colher os elementos necessários e fornecer
subsídios ao Ministério Público para início da ação penal.

31 SCHÜNEMANN, Bernd. Coleção Direito Penal & Criminologia: Estudos de direito penal, direito
processual penal e filosofia do direito. 1.ed. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 229.
32 Art. 5º - Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: (...) § 3oQualquer pessoa do
povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá,
verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das
informações, mandará instaurar inquérito. BRASIL. Código Penal de Processo Penal (Decreto Lei n.º
3.689 de 03 de out. de 1941). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del3689compilado.htm>. Acesso em 5 de set. de 2019.
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Dispõe o artigo 15 do CPP33 que “(...) a queixa contra qualquer dos autores
do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua
indivisibilidade”.
Na ação privada, se o ofendido oferecer queixa contra apenas um de seus
ofensores, entende-se que o Ministério Público deverá aditar a inicial para incluir os
que não constaram dela.
Para o Jurista Afrânio Silva Jardim “o chamado princípio da obrigatoriedade
da ação penal pública está em risco. Vários países, ainda que de forma moderada,
passaram a adotar, em seus códigos processuais, o princípio oposto, qual seja o
princípio da oportunidade.”34
Portanto conclui-se que na obrigatoriedade apesar de está fragilizado, ele
dispõe o papel do Ministério Público que dentro da Ação Penal não tem
discricionariedade para agir seja de oportunidade ou conveniência na propositura da
ação penal.
Todavia, é necessário dar oportunidade para que o ministério público tenha
discricionariedade para que se ofereça denúncia ou não, nesta mesma linha de
raciocínio Afrânio Silva Jardim diz que:
Por tudo isso, venho sustentando, desde a minha tese de livredocência, apresentada à Faculdade de Direito da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, no distante ano de 1988, (Ação
Penal Pública, Princípio da Obrigatoriedade), que não devemos
abrir exceções a este princípio da legalidade, pois isso
importaria em dar ao membro do Ministério Público o poder
discricionário de denunciar ou não este ou aquele crime, este
ou aquele indiciado.35
Percebe-se uma preocupação por parte do autor quanto ao respeito da
legalidade, já que sem isso sobrecarrega a segurança jurídica do ordenamento

33Art. 15 - Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Código
Penal de Processo Penal (Decreto Lei n.º 3.689 de 03 de out. de 1941). Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccip://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del3689compilado.htm>. Acesso em 5 de set. de 2019.
34JARDIM, Afrânio Silva. Um debate atual: os princípios da obrigatoriedade e da oportunidade
do exercício da ação penal pública. Propostas para disciplinar a discricionariedade do Ministério
Público,
caso
seja
adotado
o
princípio
da
oportunidade.
Disponível
em:
<https://emporiododireito.com.br/leitura/um-debate-atual-os-principios-da-obrigatoriedade-e-daoportunidade-do-exercicio-da-acao-penal-publica-propostas-para-disciplinar-a-discricionariedadedo-ministerio-publico-caso-seja-adotado-o-principio-da-oportunidade-por-afranio-silva-jardim1508758527> Acesso em 05 de set. de 2019.
35Idem, Ibidem, p. 1.
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jurídico, sem falar que a discricionariedade afeta o poder principal de representação
do Ministério Público que é ser fiscal da lei e ser prol sociedade.
Afrânio Silva Jardim afirma:
Parar de modismos, de imitar o sistema norte-americano, onde
tudo é diferente, seja na cultura, seja na organização do
Ministério Público, seja na estrutura do Poder Judiciário. Lá,
noventa por cento dos casos não são levados a juízo, em razão
de questionáveis e suspeitos acordos entre o Ministério Público
e investigados.36
Tais acordos são feitos com base na “prova” inquisitória, colhida pela polícia.
O chamado sistema adversarial somente se faz sentir para muitos poucos casos. Lá
também existe a “lei do menor esforço”.
Para Diana Câmara Rodrigues:
Os Princípios da indisponibilidade e da obrigatoriedade da
ação penal pública permanecem em nossa legislação como
regra, a transação prevista no dispositivo acima transcrito,
constitui exceção a regra, mitigada pelo controle jurisdicional.
Adotou-se o Princípio da oportunidade regrada: o Ministério
Público aprecia a conveniência de não ser proposta a ação
penal, oferecendo ao autor do fato o imediato encerramento
do procedimento pela aceitação da pena menos severa.37
Entretanto, se os arts. 42 e 576 do CPP retiram a desistência pelo Ministério
Público, não é porque a desistência é solicitada ou a desistência do recurso sejam, a
princípio, intoleráveis. Pelo contrário, a lei processual penal só restringiu essas ações
porque, se não o fizesse, princípio algum estaria a impedir a desistência do Ministério
Público.
2.3 A LEI Nº 9.099 DE 1995 E SEUS INSTITUTOS DESPENALIZADORES
A Lei que disciplina o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
surge no ordenamento jurídico brasileiro com a clara finalidade de acelerar o
processo e julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo, além de despenalizar
algumas condutas. Por conta disso, alguns mecanismos foram criados para auxiliar
nesse trabalho.

36 Idem, Ibidem.p.1.
37 RODRIGUES, Diana Câmara. A nova sistemática da execução penal consensual, 2019. Disponível
em<https://silveiradias.adv.br/a-nova-sistematica-da-execucao-penal-consensual/>. Acesso em 30
de ago.de 2019, p. 1.
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Os institutos despenalizadores inaugurados pela aludida legislação são de
três espécies, quais sejam, composição civil38, transação penal39 e a suspensão
condicional do processo40, as quais serão detalhadas a seguir.
Na composição civil dos danos, se dá oportunidade do réu reparar o dano
sofrido pela vítima. Aqui se busca a satisfação patrimonial e não uma punição que
cerceie a liberdade.
Já a Justiça Reparatória se faz por meio da conciliação promovida pelos
órgãos integrantes do sistema criminal, como ocorre na transação penal (Lei nº
9.099/95) e nos termos de ajustamento de conduta para a reparação dos danos
ambientais nas infrações da Lei nº 9.605/98.
A Lei nº 11.719/08 (que alterou o CPP) confirma essa tendência a partir do
momento em que permite ao juiz, na sentença condenatória, fixar valor mínimo
indenizatório à vítima.
Por fim, na Justiça Negociada, proveniente, sobretudo, do direito americano,
o agente e o órgão acusador acordam acerca das consequências da prática
criminosa.
Nos crimes de alçada privada, o acordo ao ser homologado pressupõe
renúncia tácita do direito de queixa. Renato Brasileiro indica que:
Se a regra prevista no Código Penal é que o fato de o ofendido
receber a indenização do dano causado pelo crime não implica
em renúncia ao direito de queixa (CP, art. 104, parágrafo único),
pode-se dizer que a composição dos danos civis funciona
como exceção, já que o acordo homologado acarreta a

38 Prevista no artigo 72 e seguintes da Lei 9.099/95. BRASIL. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais (Lei 9.099, de 26 de set. de 1995). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em 5. set. de 2019.
39Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. BRASIL. Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais
(Lei 9.099, de
26
de set. de 1995). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em 5. set. de 2019.
40 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo,
por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional
da pena. BRASIL. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099, de 26 de set. de 1995).
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em 5. set. de 2019.
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renúncia ao direito de queixa, por força da norma especial do
art.74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.41
Então, é de se afirmar que em determinadas infrações a vítima possui mais
interesse em ter reparado o dano sofrido. Ademais, importante lembrar que esses
institutos não se aplicam no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), por
expressa vedação legal.
A transação Penal é um acordo feito entre o Ministério Público e autor do
fato, onde abre mão de um processo e oferece de imediato uma pena restritiva de
direito ou multa. É importante destacar que nos crimes de ação penal pública existe
uma mitigação do princípio da obrigatoriedade.
Não existe uma definição consensual sobre a natureza jurídica da
homologação de transação penal, entretanto, prevalece que possui natureza
declaratória. Sobre isso, lecionar Juliana Soares Madeira:
Não há consenso na doutrina a respeito da natureza jurídica da
decisão homologatória da transação penal. Existe corrente
doutrinária que entende se tratar de decisão constitutiva, ou
até mesmo de condenatório imprópria, pois impõe a obrigação
ao agente infrator cumprir uma espécie de sanção penal,
embora não acarrete reconhecimento de culpabilidade, nem
produza quaisquer efeitos secundários de uma sentença
condenatória (art.76, §§ 4º e 6º da Lei 9.099/95).42
A suspensão condicional do processo aplica-se quando o crime possuir pena
mínima igual ou inferior a um ano, podendo suspender o processo de 2 a 4 anos.
Caso o promotor se recuse a propor tal suspensão, entende-se que não deve o juiz
propô-la, devendo remeter a questão ao Procurador Geral. É neste sentido o teor da
súmula 696 do STF:
Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão
condicional do processo, mas se recusando o Promotor de
Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao

41 BRASILEIRO, Renato. Legislação especial comentada. 2. ed. Salvador: Juspodvm, 2013.
42 MADEIRA, Juliana Soares. Os institutos despenalizadores da lei 9.099/95. Disponível em:
<revitsaufrj.com WEB>. Acesso em 5 de out. de 2019.
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Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art.28 do
Código de Processo Penal.43
Por fim, nota-se que esta lei conseguiu atingir sua finalidade, já que nos
crimes de menor potencial ofensivo se tornou mais célere e benéfico para o acusado,
estando submetido a diversas medidas, sob pena de revogação do benefício.
Para que seja possível a proposta de transação penal, a lei enumera alguns
requisitos, quais sejam: a) que o sujeito não tenha sido condenado, em sentença
definitiva, à pena privativa de liberdade; b) que o sujeito não tenha sido beneficiado
nos últimos cinco anos com a transação penal; c) os antecedentes, conduta social e
personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias do fato devem apontar
para a suficiência e necessidade da medida.
2.4 DELAÇÃO PREMIADA
Como outro exemplo de mecanismos adotados na Justiça Consensual,
também é preciso citar a delação premiada, entendida como um benefício em que o
Estado concederá em troca de uma confissão espontânea que contribua para
investigação Criminal. Para Francisco Hayashi “a delação premiada é uma técnica de
investigação consistente na oferta de benefícios pelo Estado àquele que confessar e
prestar informações úteis ao esclarecimento do fato delituoso.”44
Portanto é de se entender que nem sempre será uma delação, e sim, uma
verdadeira colaboração, com características próprias. No marco histórico do
ordenamento jurídico brasileiro, a delação premiada se incorporou nos crimes
hediondos, no art. 8º da Lei 8.072/9045, bem como no crime de extorsão mediante

43
BRASIL.
Supremo
Tribunal
Federal.
Súmula
696.
Disponível
em:<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudência/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2666>. Acesso
em 04 de set. de 2019.
44
HAYASHI,
Francisco.
Entenda
a
delação
premiada.
Disponível
em:<https://franciscohayashi.jusbr.com.br/artigos/138209424/entenda-a-delacao-premiada>.
Acesso em: 14 de ago. de 2019.
45Art. 8º. Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se
tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou
terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou
quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços. BRASIL. Lei
de crimes hediondos (Lei 8.072, de 25 de jul. de 1990). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm>. Acesso em 5.set. de 2019.
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sequestro, em que a concessão do benefício dependia que fosse facilitada a
libertação da vítima (art. 159, § 4º, do Código Penal Brasileiro46).
Posteriormente, passou-se a prever a delação premiada também para crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a ordem tributária (art. 16, parágrafo
único, da Lei 8.137/199047, incluído pela Lei 9.080/1995) e crimes praticados por
organização criminosa (art. 6º, Lei 9.034/199548).
Há se de ressaltar que tal instrumento ganhou praticidade na lei de lavagem
de capitais (Lei nº 9.613/199849), que permitia que o réu conseguisse um regime
menos gravoso, substituição da pena por medida restritiva de direito, e, até mesmo
o perdão judicial. No mesmo sentido caminhou a Lei 9.807/199950, que trata da
proteção de testemunhas (arts. 13 e 14, Lei 9.807/1999).

46BRASIL. Código Penal (Decreto Lei n.º 2.848 de 07 de dezembro de 1940). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em 5 de set. de
2019.
47Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos
nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o
tempo, o lugar e os elementos de convicção. Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometido
sem quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.
BRASIL. Lei 8.137, de 27 de dez.de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra
as relações de consumo. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm>.
Acesso em 5set. de 2019.
48Art. 6º Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de um a dois terços,
quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua
autoria. BRASIL. Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995. Dispõe sobre a utilização de meios operacionais
para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9034.htm>. Acesso em 15 de set. de 2019.
49
BRASIL.
Lei
9.613,
de
3
de
março
de
1998.Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm>. Acesso em 08 de out.de 2019.

em:

50Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a
consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha
resultado: I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; II - a localização
da vítima com a sua integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial do produto do
crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do
beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Art. 14. O
indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal
na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um
a
dois
terços.
BRASIL.
Lei
9.807,
de
13
de
jul.de
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Posteriormente, ainda foram editadas as Leis 11.343/200651, prevendo a
colaboração premiada para crimes de tráfico de drogas (art. 41), e a Lei
12.529/201152, que denominou a colaboração premiada de “acordo de leniência”,
prevendo sua aplicabilidade para infrações contra a ordem econômica (arts. 86 e
87).53
É preciso lembrar que este acordo deve ser feito voluntariamente, cabendo
ao magistrado, tão-somente, a sua homologação. Na colaboração premiada ela
depende do resultado, apesar de já ser aplicado desde a edição das primeiras leis
que implantaram o instituto, a colaboração premiada pode se tornar um instituto
com maior visibilidade e mais ampla utilização no processo penal brasileiro, a
depender do deslinde da Operação Lava Jato.
Deixar somente nas mãos dos Juízes o papel de homologação do acordo e
acreditar que será verificada a legalidade estrita é algo que pode se mostrar perigoso
à luz da segurança jurídica, sob pena de se comprometer a razoabilidade do
processo. Ademais, quando se fala em razoabilidade muitos acreditam existir um
processo rápido para solução do processo, e, nesta perspectiva, é preciso refletir
sobre o tempo e a relatividade, no qual Einstein explica que:
[...] quando um homem se senta ao lado de uma moça bonita,
durante uma hora , tem a impressão de que passou apenas um
minuto. Deixe-o sentar-se sobre um fogão quente durante um
minuto somente – e este minuto lhe parecerá mais comprido
do que uma hora.54

1999.Disponívelem:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9807.htm>.Acesso em 10 de set. de
2019.
51Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total
ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.
BRASIL.
Lei
nº
11.343,
de
23
de
agosto
de
2006.
Disponívelem:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343..htm>.Acesso
em 07 de set. de 2019.
52BRASIL.
Lei
12.529,
de
30
denovembro.de
2011.
Disponívelem:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm>.Acesso
em 04 de ago.de 2019.
53HAYASHI, Francisco, op. cit., p.1.
54 LOPES JÚNIOR, Aury, op. cit., p. 100.
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A Lei 12.529/201155 regulamentou mais especificamente o “acordo de
leniência”, prevendo, além do evidente sigilo (art. 86, § 9º), que o colaborador
identifique os demais envolvidos e forneça informações e documentos que
comprovem a infração noticiada ou sob investigação (art. 86, I e II). Além disso, é
preciso que, por ocasião da propositura do acordo, não estejam disponíveis com
antecedência provas suficientes para assegurar a condenação, o colaborador
confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as
investigações (art. 86, § 1º).
Rubens Casara destaca que:
No processo espetacular desaparece o diálogo, a construção
dialética da solução do caso penal a partir da atividade das
partes. Substituído pelo discurso dirigido pelo juiz: um discurso
construído para agradar às maiorias da ocasião, forjadas pelos
meios de comunicação em massa, em detrimento da função
contramajoritária de concretizar os direitos fundamentais.56
Portanto, é de se entender que um processo deve ser construído na base do
debate realizado pelas partes, partindo da premissa que o juiz não pode se deixar
influenciar pelas impactantes tradições midiáticas, o que se busca condenações para
satisfação de uma parte da sociedade que se comporta pelos sentidos de revoltas. A
par disso, escrevem Aury Lopes Junior e Alexandre Morais da Rosa:
Uma espetacularização do processo penal leva a sociedade a
clamar por condenações, vulgar e equivocadamente, associada
com justiça. As garantias são os entraves para este “desfecho
justo”, que impede a reflexão e o questionamento acerca do
conteúdo daquele acordo. 57

55Art. 86. (...) I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e II - a obtenção de informações
e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. § 1º O acordo de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos: I - a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob
investigação; II - a empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob
investigação a partir da data de propositura do acordo. BRASIL. Lei 12.529, de 30 de novembro de
2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_0-3/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm>.
Acesso em 04 de ago. de 2019.
56CASARA, Rubens, R. Processo penal do espetáculo: ensaios sobre o poder penal, a dogmática
e o autoritarismo na sociedade brasileira.1. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015. p. 12.
57LOPES JR., ROSA, Alexandre Morais da.O roteiro delatado e o processo penal do espetáculo.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2019-ago-30/roteiro-delatado-processo-penalespetaculo> Acesso em 30 de ago. de 2019. p. 1
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É inegável que a Delação Premiada veio contribuir com a persecução penal,
entretanto, sua utilização sem medidas pode acarretar uma série de danos.
O Processo Penal se regula pelas relações entres normas e objetivo de
resposta estatal. Cézar Roberto Bitencourt lembra que:
Como meio de controle social altamente formalizado, exercido
sob o monopólio do Estado, a Persecutio criminis somente
pode ser legitimamente desempenhada de acordo com as
normas preestabelecidas, legislada de acordo com as regras de
um sistema democrático.58
Lado outro, como surge o delator? Para Paulo Eduardo Razuk todo este
contexto é bíblico. Ademais, tal perspectiva está relatada na bíblia, em que todo o
contexto foi para assegurar aplicação da lei naquela época.
Dissera Anás a seu genro Caifás, o sumo sacerdote: é no meio
dos íntimos que se encontra facilmente o traidor. Judas de
Cariot, um dos discípulos de Jesus, por trinta dinheiros,
entregou-o ao Sinédrio, que o condenaria à morte, executada
por soldados romanos, embora nele Poncio Pilatos não
vislumbrasse culpa, lavando as mãos, o que o tornou símbolo
máximo da omissão diante da injustiça.59
Com isso pode-se concluir que, historicamente, a delação premiada nem
sempre atingiu suas finalidades, tendo em vista que a qualquer preço se conseguiu,
sem segurança jurídica, uma posterior condenação sem produção de provas. Seria
meramente uma espécie de prova tarifada que atingia seu objetivo ao somente
entregar o que era considerado ilícito na época.
A primeira mudança notória é a utilização nos dias atuais da “delação
premiada”, que passou a entendida como “colaboração premiada”; daí surge o
questionamento: Porque não mais delação e sim colaboração?
A palavra delação não profere o que se entende sobre este direito, pois
delegar é o ato de transferir seu ônus para terceiro, e que este use de sua capacidade
para agir em teu nome, e no ajustar ao caso a expressão colaboração adequa-se ao
instituto disponível, portanto neste sentido se verifica que na delação existe a
divulgação por parte do acusado de algo ignorado ou secreto.
Autores compreendem esta forma de desenvolver uma contribuição no
sistema brasileiro de segurança através da “Delação Premiada” ou “Colaboração
58 BITENCOURT, César. Tratado de direito penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 37.
59
RAZUK,
Paulo.
A
primeira
delação
premiada
no
em:<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI295960,51045A+primeira+delacao+premiada+no+Brasil>. Acesso em 30 de ago. de 2019.
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Premiada”, que aos poucos vai ganhando novos contornos no ordenamento jurídico
pátrio.
Ademais, é preciso pontuar que a confissão do réu não seria suficiente até
esgotamento de outras vias probatórias, todavia, faz-se necessário algumas
alterações na sistemática processual vigente.
Importante dizer, ainda, que a crítica toma em conta apenas o fato do
colaborador delatar seus comparsas o que revelaria seu comportamento imoral e
não ético, não considerando, porém, que a lei não exige, como pressuposto para a
concessão da mercê, essa espécie de conduta. Explicamos: se a colaboração somente
fosse implantada com a condição do agente delatar os demais autores, talvez ainda
se pudesse admitir esse argumento. Ocorre que essa não é uma condição sinequa
non para concessão do benefício que, na dicção do art. 4°, incs. IV e V da lei, pode
ser adotado caso ocorra a recuperação total ou parcial do produto do crime ou
quando preservada a integridade física da vítima.
3 PLEA BARGAINING
O Plea Bargaining é um instituto jurídico que faz parte do Common Law, ele
visa uma espécie de negociação entre acusação e réu sem necessidade de um
processo. Entre eles estará o acordo do acusado de se declarar culpado, em troca
recebe algumas atenuações. É uma espécie de confissão como prova tarifada, na qual
Juiz somente terá o papel de homologar o acordo.
Para Luís Flávio Gomes:
O plea bargaining é instituto de origem na common law e
consiste numa negociação feita entre o representante do
Ministério Público e o acusado: o acusado apresenta
importantes informações e o Ministério Público pode até
deixar de acusá-lo formalmente.60
Portanto é identificado pela concepção da justiça negociada, a qual possibilita
às partes do processo penal uma verdadeira transação das mais variadas
características (tipicidade, quantidade de pena, regime inicial de cumprimento de
pena, etc.), exigindo do investigado/acusado, em troca, uma das seguintes condutas:
reconhecimento de culpa (pleadguilty), negação de culpa (notguilty) ou a abstenção
em defender-se (no contest, nolo contendere).
Uma inequívoca incursão do Ministério Público em uma área
que deveria ser dominada pelo tribunal, que erroneamente
60 GOMES, Luiz Flávio. O que se entende por "plea bargaining"?. 2011. Disponível
em:<https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121924834/o-que-se-entende-por-pleabargaining>. Acesso em 17 de set. de 2019.
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limita-se a homologar o resultado do acordo entre o acusado
e o promotor. Não sem razão, afirma-se que o promotor é o
juiz às portas do tribunal.
É verdade que o projeto tenta dar maior protagonismo para o
juiz, inclusive permitindo que não homologue o acordo quando
“as provas existentes no processo forem insuficientes para uma
condenação criminal”. Mas isso é simbólico e meramente
sedante, pois não resolve o problema e serve como mero
paliativo a uma (apenas uma) das críticas ao modelo de ampla
negociação que pretende implantar.61
Ora, com exatidão das expressões, existem dois grandes gêneros que se
contrapõem: a Justiça Consensual e a Justiça Conflitual ou Imposta, cuja análise desta
não merece maiores aprofundamentos no presente estudo.62
Os acontecimentos históricos e expressivos para a consolidação do plea
bargaining, antes observados, são relevantes, todavia não podem ser vistos
isoladamente da análise da estrutura do modelo de processo penal desse país. “Tal
afirmação mostra-se pertinente, pois esse modelo de natureza adversarial favoreceu
justamente a possibilidade de adaptação da declaração de culpa no cotidiano desta
justiça.”63Para Ronaldo de Figueiredo Medina:
A Justiça Negociada não esgota as suas espécies na plea
bargaining, mas se expressa também, além da mediação e da
justiça restaurativa, nos antigos institutos dos Estados Unidos e
Inglaterra, como por exemplo, no approvement e
compounding. O primeiro caso caracteriza se na negociação
com o acusado a fim de que este testemunhe contra um corréu.
Já no segundo caso, existe a possibilidade do autor privado

61LOPES JR., Aury. Adoção do plea bargaining no projeto "anticrime": remédio ou veneno?, 2019.
Disponível
em:<https://www.conjur.com.br/2019-fev-22/limite-penal-adocao-plea-bargainingprojeto-anticrimeremedio-ou-veneno> Acesso em 30 de out. de 2019.
62ALBERGARIA, Pedro Soares de. Plea Bargaining: aproximação à Justiça Negociada nos E.U.A.
Coimbra: Almedina, 2007, p. 17.
63 MEDINA, Ronaldo de Figueiredo. O processo de ruptura da tradição jurídica brasileira inserido
nocontexto da americanização do direito penal processual o ocidente. Orientador: Guilherme
Penã de Moraes. 2015. 111 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola da Magistratura
do
Estado
do
Rio
de
Janeiro,
Rio
de
Janeiro,
2015.
Disponível
em:<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/biblioteca_videoteca/monografia/Monografia_pdf/2015/Ro
naldodeFigueiredoMedina_Monografia.pdf>. Acesso em 19 de set. de 2019. p. 69.
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deixar de iniciar o processo criminal em troca de uma quantia
em dinheiro.64
Portanto há de se perceber uma notória indagação quanto ao
questionamento da fonte do Plea Bargaining e da sua essência, sendo assim de suma
importância entender o objetivo e sua natureza jurídica, qual a finalidade que se
busca em um sistema negocial.
Qualquer natureza jurídica de um determinado sistema deve ser observado o
princípio da humanidade. Para Cezar Roberto Bitencourt “o Princípio da humanidade
sustenta que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a
dignidade da pessoa humana”.65
Portanto há de se concluir que toda via estatal de punibilidade, seja qual for o
sistema operante em determinado Estado, deve ser observado a Dignidade da
pessoa humana, o Plea Bargaining está incorporado nesta ideia de sanção célere.
Nos outros institutos, não é preciso ter com exatidão o início primordial da
formação da Plea Bargaining norte-americana. Todavia, com o objetivo de fazer
compreender o fortalecimento desse instituto tão sucateado no passado, é que se
deve ter atenção para as situações que serviram de pano de fundo. Neste mesmo
contexto, em primeiro lugar, é necessário reportar-se ao conturbado século XIX. Temse que:
Historicamente, o grande marco de toda trajetória dos Estados
Unidos como potência é a sua guerra civil. Na guerra de
Secessão, havia uma rivalidade econômica e política entre as
colônias escravistas de aristocracia rural do sul e as colônias
manufatureiras de comércio dinâmico dos estados do norte.66
Posteriormente, agressão de forma bélica, os estados se retiraram vitoriosos,
determinando, assim, sua supremacia política e econômica com ascedênciano modo
de vida de seus cidadãos. Sendo assim, conforme o seu modo de produção baseado
em pequenas propriedades movimentadas por mão-de-obra livre, e não grandes
latifúndios escravistas.
Para Ronaldo de Figueiredo Medina:
Os fatores históricos e explicativos da consolidação da
pleabargaining, antes demonstrados, são relevantes, porém
não podem ser vistos separadamente da análise da estrutura
64Idem, Ibidem, p. 44.
65BITENCOURT, Cezar. Tratado de direito penal – parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.70.
66VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para o ensino médio: história geral e do
Brasil. São Paulo: Scipione, 2001, p. 362.
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do modelo de processo penal desse país. Tal afirmação mostrase pertinente, pois esse modelo de natureza adversarial
favoreceu justamente a possibilidade de adaptação da
declaração de culpa no cotidiano desta justiça.67
Pode-se concluir que a atual configuração deste instituto está pautada na
transformação de vários fatores históricos.
3.1 A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA
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O Common Law e o Direito Costumeiro estão interligados, razão a qual o
Plea Bargaining funciona como parâmetro de um Direito que nasce dos costumes e
passa a ser codificado. Paulo Nader diz que “através dos tempos, o Direito Positivo
sempre manteve uma íntima conexão com os fatos sociais que constituem um fato
material”.68
Portanto, podemos concluir que evoluções sociais geram a necessidade de
se codificar algumas práticas, da qual um costume vivenciado por aquela sociedade
passa a ser regulamentado pela norma escrita.
Para Phillip Rapoza:
O uso generalizado plea bargaining evoluiu por razões
essencialmente práticas, relacionadas principalmente com o
aumento do número de casos levados a tribunal. O seu uso,
desde que ocorra nas circunstâncias adequadas, pode libertar
recursos do Ministério Público e da judicatura, os quais podem,
deste modo, focar-se em matérias mais importantes que
efetivamente careçam de julgamento.69
Assim sendo, optou-se por um procedimento célere que desafogasse o
judiciário, relativizando o procedimento comum, sedimentando novas formas de
negociação em troca de atenuações ou extinções da punibilidade. Assim tomou
forma nos Estados Norte-Americano.
É de se compreender que, apesar de cada país existir sua essência na forma
de garantir, deve se entender quais os sentidos e significados da lei. Paulo Nader diz

67 MEDINA, Ronaldo de Figueiredo, op. cit.. p. 57.
68 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 155.
69RAPOZA, Phillip. A experiência americana do pleabargaining: a exceção transformada em
regra. Julgar, Coimbra, v. 19, p. 207-220, 2013. Disponível em: <http://julgar.pt/wpcontent/uploads/2013/01/207-220-Plea-bargaining.pdf>. Acesso em 20 de set. de 2019. p. 207.
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que “a lei é Direito que aspira efetividade e o costume é norma efetiva que aspira a
vaidade”.70
Portanto, podemos entender que os costumes são progressivos os quais
demoram um lapso temporal para edificação de justiça, as adequações variam de
acordo com a cultura de um povo, a experiência norte-americana deu autonomia aos
Estados que fazem parte daquele país.
Para IcílioVanni,
Duas forças psicológicas concorrem para a formação dos
costumes: o hábito e a imitação. O primeiro, considerado a
segunda natureza do homem, é regulado pela lei da inércia,
que nos induz a repetir um ato pela forma já conhecida e
experimentada. Igual fenômeno ocorre com a imitação, que
corresponde a uma tendência, natural nos seres humanos, de
copiar os modelos adotados por outras pessoas e que se
revelam úteis.71
Para Paulo Nader:
O Direito costumeiro pode ser definido como um conjunto de
normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo
povo, através do uso reiterado, uniforme e que gera a certeza
de obrigatoriedade, reconhecidas e impostas pelo Estado. 72
A representada negociação entre acusador e defesa, com o objetivo de
conseguir uma confissão de culpa por parte do acusado, ou uma confissão deste que
não irá discutir a questão de sua culpa, geralmente, acontece depois da formalização
da acusação e, na prática, na audiência prévia ao julgamento.
Também é possível uma negociação antes da formalização da acusação,
sendo que o normal seria a negociação posterior a essa denúncia. Neste sentido,
seguindo o procedimento de tentativa de negociação depois de formalizada a
acusação, é de procedência a análise dos modos em que se dá essa formalização.
Para Ronaldo de Figueiredo Medina:
Um primeiro caso existe a forma indictment que corresponde à
formalização de uma imputação de crimes mais graves,
chamados de felonies, cuja sanção é pena privativa de
liberdade superior a um ano. Nesse caso, o Ministério Público
remete o caso para apreciação do grandjury ou do magistrado
que preside a preliminaryhearing, a fim de que ocorra a
70 NADER, Paulo, op. cit, p. 156.
71 VANNI, Icílio. Lições de Filosofia do Direito. 1. ed. Moushet, 2010. p. 50.
72NADER, Paulo, op. cit, p. 156.
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verificação da probable cause. Havendo uma manifestação
positiva desse júri (true Bill) ou do citado magistrado, está
autorizado, assim, o avanço do processo para uma fase
posterior. Já havendo a recusa pelo grandjury (no Bill) ou pelo
magistrado (dismissal), ocorrerá um arquivamento e o não
prosseguimento da acusação.73
Mostra-se o procedimento Norte-Americano na aplicação do Plea
Bargaining, as formas de manifestação dividida entre as partes, lembrando-se que
este sistema não se tem limites, já que o sistema common Law varia de Estado para
Estado, e a pureza do sistema do Plea Bargaining tem sua consistência em justiça ou
processo penal negociativo.
No objetivo da fidelidade, à realidade do dia a dia daquela justiça, é
necessário que se faça demonstrar como a liberdade de negociação pode ser
utilizadas em casos em que a defesa reluta para aceitar a proposta. Nessas situações
é possível esclarecer até mesmo a utilização da prática de ameaças por parte do
acusador, justamente porque o seu poder de persuasão está fraco.
Nessa lógica explica Ronaldo de Figueiredo Medina:
Existem algumas táticas utilizadas pelo acusador para reverter
a situação de fraqueza da sua proposta. Em primeiro lugar,
podemos citar a forma mais potencial de constranger um réu,
que seria a imputação da pena capital, caso não aceitasse a
oferta do Ministério Público. Uma das práticas mais usadas é a
sobre-imputação, overcharging, na qual o acusador ameaça
que irá sobrecarregar a denúncia, seja estipulando um maior
número de infrações ou de circunstâncias que não se
encontram nos indícios, horizontal overcharging, seja
denunciando por uma infração mais grave, vertical
overcharging. Ambos os casos configuram-se a modalidade da
charge bargaining.74
Portanto, no que tange as definições de como se aplica o Plea Bargaining na
experiência Norte-Americana, nota-se uma liberdade para o órgão acusador que se
utiliza do método que achar cabível em busca da punição do acusado, para que se
obtenha êxito e não precise de uma renovação de sentença aplicada pelo julgador.

73MEDINA, Ronaldo de Figueiredo, op. cit., p. 67.
74Idem, Ibidem, p. 67.
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3.2 ESPÉCIES
É necessário destacar que existem diversas espécies de Plea Bargaining, são
elas: Charge Bargaining, count bargaining, fact bargaining e sentence Bargaining, os
quais são tipos que tem objetividades diferentes, seguindo procedimentos distintos
no processo Penal.
Para João Ozorio de Melo, o Charge Bargaining é uma
Negociação da minimização da acusação. É uma transação em
que o promotor concorda em reduzir a acusação mais grave
original para uma acusação menos grave, em troca da confissão
judicial. Por exemplo, o promotor pode propor a troca de uma
acusação de violação de domicílio por uma de invasão de bem
imóvel, de menor potencial ofensivo.75
Ou seja, podemos concluir que essa espécie permite uma abertura maior, até
mesmo mudar a tipicidade, ou seja não se trata de uma interpretação restritiva da
norma e sim extensiva de alcançar novos parâmetros de pena e de confissão.
Em seguida, João Ozorio de Melo explica que o count Bargaining é uma
Negociação da quantidade de acusações. É uma transação em
que o promotor concorda em retirar uma ou mais acusações
de sua lista, mantendo as demais. Por exemplo, o promotor
pode acusar o réu de roubo e agressão. Ele propõe e o réu topa
retirar a acusação de roubo e manter a de agressão76.
Este tipo de negociação visa a retirada de crimes que detém uma
quantidade maior de pena, viabiliza que o réu responda por um crime menos grave
e tenha uma pena branda, extinguindo a punibilidade quanto aos demais crimes.
O fact Bargaining, para Joao Ozório de Melo,
É um tipo de negociação dos fatos. Em troca da confissão
judicial, o promotor concorda em celebrar acordo no qual ele
pode omitir ou modificar um ou mais fatos na acusação que
poderiam afetar a pena que seria imposta ao réu. Por exemplo,
o réu foi preso com 5 kg de cocaína, um crime que resulta em
muitos anos de prisão (pela quantidade). O promotor pode

75MELO, João Ozório de. Funcionamento, vantagens e desvantagens do plea bargain nos EUA,
2019.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2019-jan-15/funcionamento-vantagensdesvantagens-plea-bargain-eua>. Acesso em 26 de set. de 2019.
76Idem, Ibidem, p. 1.
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acusar o réu de posse de menos de 5 kg de cocaína, em troca
da confissão de culpa, o que minimiza a pena.77
Neste tipo de negociação vislumbra-se a modificação dos fatos, na qual o
réu irá será de alguma forma beneficiado.
Também existe o sentence bargaining, que, nas palavras de João Ozorio de
Melo, significa negociação da sentença. Vejamos:
O promotor concorda em recomendar uma sentença mais leve
do que seria a normal para o crime cometido, se o réu se
declarar culpado ou nolo contendere. Por exemplo, o réu pode
confessar a infração de resistir à prisão, e o promotor
recomenda ao juiz que o sentencie a uma pena alternativa à
prisão.78
Neste caso imputa-lhe o crime praticado, mas a negociação fica por conta
da sentença aplicada pelo juiz, que seria do ponto de vista da acusação mais
benéfico.
3.3 OS PROJETOS DE LEI 8045/2010, 882/2019 E 236/2012
Novas espécies de negociação vêm sendo objeto de inúmeras discussões,
sendo que alguns enxergam como uma solução para conseguir punir os principais
autores de crimes, além de desafogar o número de processos existentes79
Os projetos de lei nº 8045/201080, 882/201981 e 236/201282 objetivam
implementar o instituto do plea bargaining no direito brasileiro, com o fito de
77Idem, Ibidem, p. 1
78MELO, João Ozório de, op. cit., p. 1.
79BRASIL. Congresso Nacional.
em:<https://www.justica.gov.br
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de
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Disponível

/news/collective-nitf-content-1549284631.06/projeto-de-lei-anticrime.pdf>. Acesso em 23 de set. de
2019. p. 17-18.
80BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 8045/2010. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br//proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=23958308643B74E9E
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81BRASIL.
Senado
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nº
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Disponível
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Acesso em 23 de set. de 2019. p. 38.
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informar e conscientizar o operador do direito que possivelmente, em um futuro
próximo, poderá ter de enfrentar um cenário de negociações a ser realizado entre
as partes no curso do processo-crime.83.
Esta medida serve como forma de desafogar o número de Processos
Criminais, para que se obtenha uma justiça célere, razão pela qual tem sido uma das
pautas que pretendem implementar no Processo Penal Brasileiro.
Em crítica sobre o aludido instituo, Aury Lopes Junior se posiciona:
O plea bargaining viola desde logo o pressuposto fundamental
da jurisdição, pois a violência repressiva da pena não passa
mais pelo controle jurisdicional efetivo e tampouco se submete
aos limites da legalidade, senão que está nas mãos do
Ministério Público e submetida à sua discricionariedade. Isso
significa uma inequívoca incursão do Ministério Público em
uma área que deveria ser dominada pelo tribunal, que
erroneamente limita-se a homologar o resultado do acordo
entre o acusado e o promotor. Não sem razão, afirma-se que o
promotor é o juiz às portas do tribunal.84
Somente importar um instituto como solução para toda problemática da
morosidade dos processos foge da razoabilidade, perde todo significado da tutela
jurisdicional, pois não coloca uma fixação de respostas no próprio processo em si.
Para o Desembargador Ney Bello:
Por outro lado, será preciso verificar qual a razão da importação
do instituto. Não faz sentido dizer que o plea bargain tem por
objetivo reduzir a impunidade. Esse discurso agregado não tem
nexo, na medida em que não será esse o proveito. Na verdade,
em alguns casos, ele aumenta a impunidade para parte dos
crimes e garante a certeza de punição por crimes menores.
Tomemos o exemplo de um réu acusado de cinco crimes de
estelionato. Ao confessar dois deles e aceitar pena media em
/documento?dm=3515262&ts=1567533730788&disposition=inline>. Acesso em 23 de set. de 2019.
p. 38.
83FONTES, Lucas Cavalheiro. Plea Bargaining: O que é isto, como é aplicado e como o
ordenamentojurídico
pode
implementá-lo?,
2019.
Disponível
em:<https://luccavalheiro.jusbrasil.com.br/artigos/667190934/plea-bargaining-o-que-e-isto-comoe-aplicado-e-como-o-ordenamento-juridico-brasileiro-pode-implementa-lo>. Acesso em 27 out. de
2019.
84LOPES JR., Aury. Adoção do pleabargaining no projeto "anticrime": remédio ou veneno?,
2019.Disponivel em:<https://www.conjur.com.br/2019-fev-22/limite-penal-adocao-plea-bargainingprojeto-anticrime-remedio-ou-veneno>. Acesso em 23 de set. de 2019.
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ambos ele se livra da responsabilidade por mais três ações
criminosas praticadas. Há uma troca entre a punibilidade
potencial maior pela certeza da punição menor.85
Conclui-se que não se pode fazer uma análise superficial do plea bargaining,
tampouco querer sua aplicação integral e imediata, haja vista a necessidade de um
estudo aprofundado, a fim de que não haja um retrocesso no Processo Penal
Brasileiro.
Schünemann critica o suposto princípio de consenso,
Frequentemente invocado para legitimar o modelo negocial,
taxando de "eufemismo", por trás do qual se ocultaria uma
sujeição do acusado à medida de pena pretendida pelo
acusador, enquanto resultado mínimo, de quem é colocado em
posição de submissão através de forte pressão por parte da
Justiça criminal sobre o acusado. É uma ficção, desde o ponto
de vista prático, conclui. Não existe consenso ou
voluntariedade, porque não existe igualdade de partes/armas.
Existe uma submissão do réu a partir de uma visão de redução
de danos (para evitar o "risco" do processo). Existe semelhança
com um "contrato de adesão", onde não há liberdade plena e
real igualdade para negociar, apenas de aceitar o que lhe é
imposto.86
Podemos concluir que Ministério Público, que é o titular da ação Penal, deve
agir com imparcialidade. Lado outro, o instituto iria conferir uma ampla margem de
discricionariedade ao órgão acusador.
O Plea Bargaining como modelo de negociação penal, viola desde logo todo
procedimento do contraditório que foi estruturado pelo Italiano Elio Fazzalari87,
sendo um princípio de suma importância no Estado Democrático de Direito. Importar
um Instituto como o Plea Bargaining é ter a certeza de que não existirá limites para
uma justiça punitiva.
85 BELLO, Ney. Pleabargain: acertos e equívocos da barganha processual penal no Brasil, 2019.
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-fev-03/plea-bargain-acertos-equivocos-barganhaprocessual-brasil>. Acesso em 23 de set. de 2019.
86 SCHÜNEMANN, Bernd. Um olhar crítico ao modelo processual penal norte-americano. In:
Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. Org. Luís Greco. São Paulo:
Marcial Pons, 2013, p. 257.
87CARVALHO, Carliane de Oliveira. O processo enquanto procedimento em contraditório, 2014.
Disponível em: < http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0fe8cb44a57dd5e7>. Acesso em 23
de set. de 2019.
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Deixar somente nas mãos dos Juízes o papel de homologação do acordo e
acreditar que a legalidade será verificada, não é medida que se mostra mais razoável
e compatível com a segurança jurídica.
Muitos acreditam em mecanismos rápidos para solução do processo, razão
pela qual calha citar um trecho sobre o tempo e a relatividade. Segundo Einstein:
Quando um homem se senta ao lado de uma moça bonita,
durante uma hora , tem a impressão de que passou apenas um
minuto. Deixe-o sentar-se sobre um fogão quente durante um
minuto somente – e este minuto lhe parecerá mais comprido
do que uma hora.88
Assim, podemos compreender que implementar um instituto originário do
Common Law é retirar toda relativização do que seria razoável para um processo
seguro, que tenha uma dedicação extrema de tecnicidade por parte da defesa, não
deixando que o réu fique coagido psicologicamente para que aceite o acordo.
Segundo, João Ozório de Melo:
Indiscutivelmente, a grande desvantagem do Plea Bargaining é
o mal que pode ocasionar aos réus inocentes. Se o réu sabe
que é inocente e acredita na absolvição, corre o risco de ser
condenado e receber uma pena maior do que o razoável. Ele
pode ser penalizado por não fazer o acordo.89
O aludido autor completa seu raciocínio:
Não é raro que réus inocentes aceitem fazer o acordo por
medo. Se forem a julgamento, poderão pegar uma pena dura,
em vez de uma leve. O sentimento de que o resultado de um
julgamento pode ser muito pior do que o do Plea Bargaining é
uma espécie de custo de inocência, segundo a Associação
Europeia de Direito e Economia.90
Sobre a justificativa para sustentar o instituto:
Instituto do plea bargaining é baseada em argumento
meramente utilitarista: “mais condenações com menor custo”.
Isso porque torna desnecessária a instrução processual (ouvida
de testemunhas, interrogatórios…), dispensável a análise por
88EINSTEIN, Albert.p. 100. apud LOPES JR, Aury. Direito processual penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva
Jus, 2017. p. 136.
89MELO, João Ozório de, op. cit., p. 1.
90Idem, Ibidem,p. 1.
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parte do Judiciário se o réu, de fato e de direito, praticou um
crime ou não, diminuindo o trabalho de todos atores
jurídicos.91
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Talvez esta seja a razão pela qual algumas associações de classe já tenham
se manifestado favoráveis ao projeto.
Analisando o Plea Bargaining nos EUA, tem-se que sua retirada seria
prejudicial naquele sistema, pois não comportaria instruir tantos processos, cerca de
97% dos encarcerados nos EUA foram por conta deste instituto92. Aplicar ele no
Brasil a pequeno e curto prazo, certamente só atingiria as pessoas mais carentes,
aumentando ainda mais a desigualdade no Brasil, retirando até mesmo a paridade
de armas.
Nas palavras de Fábio Capela:
Imaginar que o réu (em boa parte das vezes preso) está em
igualdade de condições com o Ministério Público para negociar
parte de sua vida, ou seja, sua liberdade é pura ingenuidade.
Em um sistema onde a maioria dos réus são pobres e contam
com o patrocínio de advogados dativos, os quais nem sequer
têm tempo e energias para preparar uma defesa adequada,
colocá-los a negociar sua liberdade, com a condição de
confessar, perante um órgão acusador, sob a ameaça de futura
condenação a uma pena superior à ofertada, cria todas as
condições para que um inocente confesse sua culpa e
permaneça preso.93
Podemos concluir que haveria um encarceramento em massa daqueles que
não tem condições de ter uma boa defesa técnica. Tais acordados seriam aceitos sem
nenhum apoio técnico adequado, tampouco reflexão sobre suas consequências.
Para Rômulo Moreira, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado
da Bahia e professor de Direito Processual Penal,
O custo social do que ele chama de “americanização do
processo penal brasileiro” é “desastroso”. “A primeira
consequência é o aumento do número de presos como nos
Estados Unidos”, que concentra a maior população carcerária
do mundo atualmente. “Mas não é só isso, vai aumentar o
91 CAPELA, Fábio. Plea bargaining: o projeto de “negociata penal” de Sérgio Moro, 2019.
Disponível em: <http://www.justificando.com/2019/05/29/plea-bargaining-o-projeto-de-negociatapenal-de-sergio-moro/>. Acesso em 23 de set. de 2019. p. 1.
92MELO, João Ozório de, op. cit., p. 1.
93 CAPELA, Fabio, op. cit., p. 1.
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número de presos pobres, em razão da seletividade do sistema
penal, porque o rico terá toda a orientação técnica de um bom
advogado. Mas o pobre não terá a mesma assistência e
provavelmente será preso, ainda mais com o poder que o MPF
tem hoje”, diz o procurador sobre a concentração de poderes
processuais do órgão acusador em relação à defesa, diferente
do sistema norte-americano, tido como adversárias.94
Logo podemos entender que vai de encontro a essência do neo-positivismo
romano, e de toda legalidade, não se pode abdicar de uma boa defesa técnica, aliás,
a própria Constituição prevê no seu art. 133. O advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei.95
Não obsta de ter que discernir qual melhor caminho para o Estado exercer
sua punição, não é somente da uma resposta a sociedade, existe sim uma
seletividade feita na justiça, e o Plea Bargaining iria aumentar mais ainda esta escolha,
principalmente pelo Ministério Público que em muitas vezes atropela o processo
democrático.
Ana Maria Matos Guidi complementa da seguinte forma:
Para entender a seletividade do Ministério Público, é preciso
entender como se articula o poder punitivo do Estado. A
criminalização passa por dois momentos. Em primeiro lugar, a
elaboração das normas, responsabilidade do legislativo. Em
segundo, a efetivação dessas leis, onde se encaixa o MP, as
polícias e o Poder Judiciário. Esses são os agentes responsáveis
por detectar, investigar e, eventualmente, privar de liberdade
aqueles considerados criminosos.96
Para Lênio Luiz Streck, não se pode ter um instituto sem controle, ao qual
teve que o Supremo Tribunal Federal intervir diversas vezes para anular um processo
que se baseou somente em acusações feitas por delação premiada, aliás licitamente
ou ilicitamente se consegue o que quer. Ainda:
94 MOREIRA, Rômulo, apud, OLIVEIRA, Caroline. O que é o “plea bargain” proposto pelo ministro
Sergio Moro?, 2019. Disponível em: <http://www.justificando.com/2019/01/11/o-que-e-o-pleabargain-proposto-pelo-ministro-sergio-moro/>. Acesso em 23 de set. de 2019.
95BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 23 de set. de
2019.
96GUIDI, Ana Maria de Matos. Ministério Público não atua de forma democrática, afirma
especialista, 2018..Disponível em:<http://www.justificando.com/2018/11/21/ministerio-publico-naoatua-de-forma-democratica-afirma-especialista/>. Acesso em 23 abr. de 2019.
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Tenho aqui referido que fazer barganha penal por aqui,
simplesmente pensando que aqui é o common law, pode
repetir a gambiarra que foi/é a delação premiada (ou
premiadíssima), sem critérios e sem controle, ao ponto de o
Supremo Tribunal Federal anular ações baseadas apenas na
palavra do delator.97
Sendo assim, a insegurança Jurídica é substancial o que o torna um instituto
frágil, que não passou por boas experiências. A não ser que a finalidade seja o
encarceramento em massa, não se pode colocar a culpa no réu pela demora
jurisdicional, ao mesmo tempo tentar aplicar a barganha como se fosse a salvação.
Não é acabar com impunidade ou adiantar as fases do processo, trata-se do dilema
do prisioneiro em busca da liberdade.
O referido autor continua:
Substancialmente ficará a cargo do que o acusador almeja, o
Brasil está muitíssimo atrasado no que concerne ao processo
penal, não somente em razão de um Código de Processo Penal
caduco e com ares inquisitivos, mas também por força de uma
mentalidade inquisitorial da qual os participantes do processo
penal brasileiro não conseguem se libertar. Federal anular
ações baseadas apenas na palavra do delator.98
O instituto do Plea Bargaining vai de encontro ao sistema democrático. Sua
aplicação pode tornar a justiça parcial a depender do desejo e anseio por parte do
órgão da acusação.
Com a falta de transparência sobre como a pena pode ser aplicada após a
confissão de culpa, o especialista pesa os prós e contras da proposta. Enquanto há
várias vantagens, como as atualmente praticadas nos EUA, o dispositivo do plea
bargaining permanece problemático.
Na Inglaterra, por exemplo, a minoração da pena ao se declarar
culpado não pode ser maior que um terço da pena esperada
no processo. É importante que seja uma colaboração
transparente e informada.99
Não sendo um instituto transparente, verifica-se um poder muito coercitivo,
que emana imposição na negociação. Ao invés da premissa de ressocializar o preso,
97 STRECK, Lênio Luiz. Uma proposta séria para fazer a pleabargain a sério!, 2019. Disponível
em:<https://www.conjur.com.br/2019-fev-21/senso-incomum-proposta-seria-plea-bargain-serio>.
Acesso em 25 de set. de 2019.
98 STRECK, Lenio Luiz, op. cit., p. 1.
99Idem, Ibidem,p. 1.
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vai encarcerar mais e mais, o qual já é um problema grande para as manutenções
dos estabelecimentos prisionais, tendo em vista a quantidade de presidiários.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recentemente se
debruçou sobre o tema:
Não se desconhece, em absoluto, que a morosidade judiciária
sinaliza para a necessidade da reestruturação do sistema penal,
a desaguar na tendência de ampliação da chamada Justiça
negocial. Mas a adoção de plea bargaining entre nós não
parece ser a melhor solução.100
Sendo assim, podemos concluir que para a Entidade representativa dos
Advogados do Brasil, especificamente os Advogados Criminalistas, tendem a
discordar que seja uma boa solução para o processo penal, tendo em vista a falta de
transparência em seu projeto para que se adeque as realidades do país.
Rodrigo da Silva Brandalise assim se posiciona:
O segundo controle da acusação também está descrito no
vigente art. 396 do CPP: a defesa terá a possibilidade de se
manifestar em sua resposta à acusação, em efetivo exercício do
contraditório, sobre tudo o que foi apurado até então. Não por
acaso, diz a Súmula Vinculante nº 14 do STF que “é direito do
defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”101
É evidente que o ordenamento jurídico brasileiro da ênfase ao direito de
defesa, conforme assentado na Magna Carta de 1988. Ocorre que a proposta do
instituto não caminha no mesmo sentido.
Para Jacinto Nelson De Miranda Coutinho:
Como se trata de um sistema, logo se vê que o objetivo é a
busca do conhecimento (finalidade), de modo a que se possa
bem decidir ou, pelo menos, decidir de forma equivocada o
menos possível. Às partes, portanto, cabe, prioritariamente, a
gestão da prova; e assim, garantindo a equidistância
(imparcialidade) do juiz, devem carregar ao processo o
conhecimento necessário para terem um julgamento positivo
em relação àquilo que pretendem. A dúvida, por evidente, deve
100SANTOS FILHO, Ricardo Luíz de Toledo Santos Filho; CUNHA, Rogério Sanches. O Brasil deve
adotar o “pleabargain”? Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/noticias/2019/03/o-brasil-deveadotar-o-201cplea-bargain201d-1.12853>. Acesso em 25 de set. de 2019.
101 BRANDALISE, Rodrigo da Silva. O acordo penal: pleabargaining e outros comentários iniciais,
2019. Disponível em: <https://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/2352-o-acordo-penalplea-bargaining-e-outros-comentarios-iniciais.html>. Acesso em 22 de out. de 2019.
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favorecer o acusado, em face do in dubio pro reo; e por isso à
acusação se aconselha amealhar o maior conhecimento
possível na direção do que pretende. Tal premissa, como é
elementar, não retira da defesa a incumbência de trazer o
conhecimento que lhe beneficie, quiçá desconstituindo aquele
advindo da acusação. O juiz, como se percebe, resta – e deve
restar – longe de tal disputa, justo para poder bem garantir a
ordem estabelecida. Ele, em definitivo, não tem e não deve ter
lado.102
Destaca-se que no entendimento deste autor, o acusado deve sempre ser
beneficiado em caso de insuficiência de carga probatória. Isso advém da postura de
imparcialidade do juiz, e da base principiológica do in dúbio pro reo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conteúdo apresentado neste trabalho possui relevância ímpar, na medida
em que foram estudados direitos e garantias sensíveis, sem os quais é impossível se
garantir a existência de um Estado Democrático de Direito, entendido como a base
estrutural da atual Constituição Federal de 1988.
Uma vez inserido no ordenamento jurídico brasileiro, o instituto do Plea
Bargaining geraria questionamentos acerca dos impactos e da possível violação às
garantias do acusado previstas constitucionalmente. No decorrer desta pesquisa,
inúmeras indagações surgiram sobre a necessidade de se privilegiar a celebração de
acordos no bojo de processos criminais, como forma de desafogar o acúmulo de
processos hoje existentes. Se reconhece a importância da busca por um processo
consensual, que, todavia, não pode se dar de forma desarrazoada e desproporcional.
É nesse sentido que a pesquisa foi desenvolvida.
Ora, por mais que o Estado detenha a legitimidade para exercer o poder
punitivo através do órgão acusador, não se pode perder de vista a necessidade de
se percorrer um caminho legal para a justa aplicação da pena, e não somente a busca
descontrolada por celeridade processual. É preciso garantir ao responsável por um
fato penalmente relevante um processo devido e justo, ofertando-lhe os
instrumentos processuais adequados para o exercício de uma defesa digna.
É inegável que existe a necessidade de se aprimorar a atual sistemática
processual-penal, pois em muitos casos alcança-se o status da impunidade,
especialmente diante do lapso temporal que se passa entre o fato criminoso, a
prolação da sentença e o julgamento de eventuais recursos. Não raras vezes tais
102 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Pleabargaining no projeto anticrime: crônica de um
desastre anunciado, 2019. Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/6311-Pleabargaining-no-projeto-anticrime-cronica-de-um-desastre-anunciado>. Acesso em 22 de out. de
2019.
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processos alcançam a prescrição. Com a implementação do Plea Bargaining se
buscaria desafogar o Poder Judiciário, além de proporcionar uma justiça mais célere
e consensual.
O objetivo principal deste estudo foi aprofundar em um tema
substancialmente inovador, que tem sido pauta de profundas discussões pelos
juristas pátrios, que ganhou relevo pela proposta de mudança social, na qual se busca
reprimir a criminalidade de alguma forma possível. Lado outro, não se pode
simplesmente importar um instituto de um país que possui estrutura normativa
distinta da nossa, sem se atentar para as peculiaridades locais.
Quando se tenta fixar um sistema inovador, principalmente na área criminal,
seus impactos devem ser observados com extrema cautela, pois justiça consensual
cível se difere substancialmente da criminal. Retirar determinados direitos do
acusado, que podem chegar até mesmo a abdicar da defesa técnica, é suprimir a
mensagem deixada pelo Constituinte Originário de 1988.
Em princípio, deve ser observado que as leis devem estabelecer normas de
convívio social e que reprimam qualquer objeção ao direito de outrem, todavia, não
se podem restringir garantias conferidas ao acusado. Apesar de o órgão acusador
representar a sociedade, deve ser observado a legalidade e se evitar que o objetivo
do processo seja desvirtuado para uma tentativa de vingança coletiva.
Neste sentido, o Plea Bargaining se orienta pela sobreposição de um acordo
no qual o acusado busca a liberdade ou uma pena mais branda, aos inúmeros
questionamentos em relação às consequências do instituto frente os princípios
constitucionais e garantias processuais. A crítica tecida ao instituto é principalmente
em relação a violação à algumas prerrogativas dos advogados quando do exercício
do direito de defesa, bem como às garantias constitucionais e processuais do
acusado.
Em contraponto, não restam dúvidas que a aplicação pura deste instituto é
incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente pela
flexibilização das garantias constitucionais e desrespeito aos princípios da Nãoculpabilidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. O devido processo legal ficaria
comprometido, na medida em que a celebração de acordo obstaria a instrução
processual, impedindo a produção de provas e a confirmação dos elementos de
informação colhidos em sede policial.
Caso fossem realizados estudos mais aprofundados sobre o instituto, análise
de seus impactos na realidade jurídica, limitação do poder negocial e apuração das
reais consequências advindas de sua aplicação, e, se o resultado dessa soma fosse
positivo, até se poderia pensar na sua compatibilidade. Por exemplo, caso fossem
limitados os crimes que podem ser objeto de negociação e até mesmo a quantidade
pena que pode ser negociada, estar-se-ia diante de situações mais razoáveis.
Esta análise crítica ao instituto chegou ao conhecimento do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, que se posicionou sobre o assunto e informou
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que considera uma violação às prerrogativas da advocacia, além de um retrocesso
ao Estado Democrático de Direito, o qual ao violar os direitos de defesa coloca o réu
em um sistema absurdamente “medieval” (há de se comparar a uma tortura
psicológica).
De fato, a problemática apresentada para esta pesquisa foi satisfatoriamente
respondida, na medida em que ao se analisar o instituto do Plea Bargaining à luz da
atual configuração normativa (composta por regramentos e princípios), foi possível
perceber que sua aplicação demanda adequação técnica, como forma de se
preservar o núcleo garantista que sustenta a estrutura os demais institutos que
compõem a marcha processual.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo apresentar a necessidade de integração
das forças policiais para o melhor enfrentamento à criminalidade, em especial a
criminalidade organizada. De início é importante frisar que não se trata do tema
fusão ou de carreira única policial, mas sim da integração das forças, Polícia Civil e
Polícia Militar, cada uma atuando dentro do seu campo de atribuição constitucional,
porém com constante interação. Nesta abordagem, percorremos o caminho desde a
evolução histórica das polícias, do século XII, os conceitos e etapas necessários à
efetivação da integração, partindo da dicotomia da integração real e da integração
formal; a integração de estado que busca de maneira normativa apresentar um
modelo de gestão apartidária e duradoura, as fases que compõem a aplicação do
planejamento em questão, perpassando pelos entraves encontrados e utilizando o
cenário do Estado de Pernambuco para demonstrar as teses erigidas e a realidade
encontrada no âmbito federal.
Palavras-chave: Integração. Forças de Segurança. Pacto Pela Vida. Compartilhamento
de informações. Enfrentamento à Criminalidade.
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1 INTRODUÇÃO
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O fornecimento da paz social é um desafio para os Estados, principalmente
para os que adotam um regime democrático. Nesse regime, os direitos individuais
têm uma importância muito grande, rivalizando, frequentemente, com direitos
coletivos. Exemplo disso é o uso da força pelas forças de segurança, quando do
cumprimento do seu dever. Muitas vezes, o agente de segurança precisa utilizar a
força para promover a paz social, contudo, esta força deve ser moderada,
proporcional à agressão, ao mal que o agente agressor está desferindo contra a
sociedade. Nesse sentido, o direito à integridade física do agressor também deve ser
levado em consideração pelo agente da Lei, para a efetivação da paz na coletividade.
Democracia é assim: não existe o absolutamente correto, nem o absolutamente
errado. O meio termo deve ser buscado para as pessoas terem boa convivência.
Neste texto, trataremos sobre a integração entre as políticas, tema importante
que, no Brasil, ainda encontra muita resistência por parte dos integrantes das forças
policiais. O tema em questão atinge diretamente a correlação de poder em um
segmento da sociedade, que tem muito poder em suas mãos e que precisa entender
o contexto do nosso atual regime democrático, no qual devemos procurar
metodologias para efetivar a paz social, sem destruir a paz individual. Nesse contexto,
a integração é um elemento interessante a ser analisado.
Quando se fala em integração, vem logo à mente a unificação das polícias,
embora integração e unificação sejam termos distintos. Podemos ter uma polícia
única, mas sem integração alguma entre os seus setores de investigação e ostensão.
Podemos ter várias polícias e ter uma integração bem sucedida, que gera frutos para
a sociedade. Também, podemos ter polícias integradas formalmente, mas que, na
prática, agem sem nenhuma integração. Diante disso, abordaremos vários temas
relacionados à integração entre as Polícias Civil e Militar de Pernambuco, relataremos
algumas experiências vividas por nós e discutiremos se e quando a integração é boa
para a sociedade, boa para trazer a paz social.
2 AS POLÍCIAS DO BRASIL
2.1 Conceito de polícia
A palavra polícia é datada da Antiga Grécia. Sua origem etimológica advém de
politéia, que se sucedeu do latim politia, com funções pautadas em assegurar a
ordem e a existência legal da sociedade. Como a conhecemos atualmente, a história
da polícia é recente, alcançando o século 17, quando Luís XIV, Rei francês, deu origem
à pessoa do tenente General de polícia, em 1665 (Gilberto Gasparetto, 2004).
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Contudo, em meados do século 19, na Inglaterra, confirma-se o modelo de
polícia moderna, cujo Duque de Wellington estabelece, com o governo, a criação de
uma Força Pública interna no controle das insatisfações sociais, evitando, assim, o
emprego das Forças Armadas. Considerando esse moderno conceito/emprego, a
polícia constituiu-se em um órgão da Nação-Estado, tendo por objetivo garantir a
ordem pública e manter a segurança da sociedade (Gilberto Gasparetto, 2004).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

2.2 O modelo brasileiro
Em todo o mundo, existem vários modelos e tipos de polícia, de acordo com
a característica de cada Estado. Essencialmente, adotam-se modelo em duas
naturezas: repressivo ou investigatório e ostensivo ou preventivo (Fernando Carlos
Wanderley Rocha, 2014).
Tratando-se de uma República Federativa, formada por vários Estados, o Brasil
é denominado de União Federal, composto por Estados e Municípios. Dessa forma,
existem diferentes instituições policiais no contexto da União e dos Estados.
Em relação à União, temos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia
Ferroviária Nacional. Já no âmbito Estadual, temos: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros Militar. Nesse contexto, de acordo com o Artigo 144 da nossa
Constituição Federal, a função de cada uma assim se destaca:
a) Polícia Militar: força de prevenção e segurança pública de cada uma das unidades
da federação. Tem como principal atribuição ser polícia ostensiva. É força auxiliar e
reserva do exército brasileiro;
b) Polícia Civil: encontrada em todos os Estados da Federação, é dirigida por chefes
de polícia ou por Delegados Gerais. Tem como atribuição atuar como polícia
judiciária, ou seja, auxilia o Poder Judiciário no emprego da Lei que regula os crimes
de competência estadual. Assim, é responsável pelas investigações desses delitos,
pela instauração do Inquérito Policial e pelo desempenho de inteligência policial;
c) Polícia Federal: tem por atribuição a investigação dos crimes que serão julgados
pela Justiça Federal. Está subordinada ao Ministério da Justiça, no qual também
exerce a função de Polícia Judiciária Federal. Exerce ainda as atribuições de Polícia
Marítima e Aeroportuária, tendo enfoque na fiscalização de fronteiras, emissão de
passaportes e alfândegas;
d) Polícia Rodoviária Federal: tem atribuição de fiscalizar o trânsito e combater a
criminalidade nas rodovias federais, tendo por âmbito de atuação os fatos gerados
nesses locais;
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e) Polícia Ferroviária Federal: trata-se de instituição permanente, como todas as
demais Polícias Federais, estruturada e mantida pela União, organizada em carreira.
Tem por função o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
f) Polícia Penal: vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade
federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
Existem também outras polícias, ainda que não abordadas na Constituição
Federal e em leis extravagantes, dentre elas: a Polícia Legislativa e Polícia do Exército.
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a) Polícia Legislativa: órgão da Câmara dos Deputados que exerce as atribuições de
Polícia Judiciária e investiga infrações penais nas dependências da Câmara dos
Deputados. Possui, também, atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem
e do patrimônio nos edifícios da Câmara dos Deputados. Além disso, é encarregada
da segurança do Presidente da Câmara e dos deputados federais;
b) Polícia do Exército: dentre as suas principais funções, destaca-se como órgão que
tem como atribuição o comprimento e zelo dos regulamentos militares.
3 INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS
Integração significa estabelecer formas comuns de vida, de aprendizagem e
de trabalho entre pessoas deficientes e não-deficientes (Steinemann, 1994).
Integração significa ser participante, ser considerado, fazer parte de ser levado a sério
e ser encorajado. Tal conceito fora formulado pelo viés educacional, mas pode nos
indicar como é ou deve ser a integração em corporações com características tão
similares e, ao mesmo tempo, diferentes.
No nosso mundo, entendemos integração como um elemento de junção das
forças policiais para reduzir os índices de criminalidade. Em essência, é para isso que
os governos querem a integração, então, podemos conceituá-la assim.
Entretanto, integração policial é diferente de compartilhamento de
informação e de estruturas; também não é o mesmo de unificação das polícias.
Parece confuso, pois falamos de temas que normalmente são associados à
integração, mas que, no nosso entender, são diferentes. Em seguida, discorreremos
sobre nossa visão dos temas.
Unificação das polícias é um tema recorrente na boca dos nossos policiais.
Sempre que colocamos este tema em uma roda de conversa de policiais e de não
policiais, a confusão é certa. Isso porque os interesses em jogo das corporações são
muito grandes. Há muito poder envolvido e pessoas poderosas que não querem abrir
mão do poder. Em outras palavras, ao unificar Polícia Militar e Polícia Civil, os
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governos locais podem ter que conviver com uma polícia sem os preceitos militares.
Imagine um governador sem um coronel para comandar a casa militar! Primeiro, ele
precisará trocar o nome da casa militar por outro nome. Além disso, as corporações
teriam que se adaptar a condições formadas há centenas de anos. Além disso, a
corporação militar teria que ser reestruturada, de forma a ressignificar o poder
presente para se unir a uma nova estrutura? A legislação teria que ser completamente
modificada, o que geraria um novo ordenamento jurídico penal, processual penal e
administrativo, acarretando incertezas, possivelmente, alcançando estabilidade
depois de vários anos de erros e acertos. O mesmo raciocínio vale para as
corporações Civis. Como seria a incorporação de alguns elementos disciplinares da
nossa Polícia Militar ao mundo da Polícia Civil? As dificuldades para alguns colegas
da Polícia Civil seriam bem interessantes de serem estudadas. Tais aspectos foram
mencionados para ilustrar a dificuldade envolvida nesse processo. Enfim, a
unificação, no Brasil, dependeria de muito esforço político, financeiro, temporal e
social para se concretizar. Por esta razão, surgiu a figura da integração, que seria o
princípio, estaria inserida no contexto da unificação, seria um pontapé inicial de um
jogo lento e demorado, em que não se sabe de forma clara o tempo da partida, nem
as regras do jogo.
Compartilhar os meios de informação e as estruturas policiais também pode
ser confundido com integração entre as polícias. Vamos imaginar que, em uma
unidade policial, trabalhem equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar e que estas
equipes compartilhem informações de ações policiais. Isso não quer dizer que exista
integração em sua essência. O compartilhamento de estrutura muitas vezes estimula
a desintegração da relação das forças policiais. Ressalta-se que estamos falando de
estruturas centenárias, com códigos de condutas muito distintos e que, muitas vezes,
entram em conflito se forem aproximados. Por exemplo: imagine um soldado que é
questionado pelo seu oficial sobre o fato de seu uniforme não estar dentro dos
padrões exigidos pela Polícia Militar, cujo questionamento ocorre na frente de um
policial civil de investigação, que está com vestimenta compatível com a do dia a dia
de um cidadão comum, ideal para uma investigação de rua. Como ficaria o
psicológico deste policial militar nesta situação?
E, ainda, à qual conjectura chegaria a mente do policial civil presenciando esta
situação? Na verdade, a tendência é que gere desarmonia. Estamos falando com base
em experiências pessoais, que observamos no cotidiano policial. Ademais, já
observamos a junção de estruturas físicas que, aparentemente, funcionam, mas,
mesmo nestes casos, percebemos que o processo é lento, pois não é a simples
construção física que faz unir os policiais, mas o tempo. Talvez a certeza na cabeça
dos policiais de que a convivência é definitiva possa trazer uma verdadeira
integração. No entanto, em curto prazo, entendemos que o mais eficiente são
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estruturas separadas. A integração física não deve ser o primeiro passo da total
integração. Ou seja, o uso de estruturas e meios de informação pelas polícias pode
estar inserido no conceito de integração, mas não necessariamente faz a integração
existir.
Finalizando o raciocínio, integração é o início de uma junção maior entre as
polícias, que não indica sempre a obrigatoriedade de funcionamento físico único,
mas que deve iniciar com algum compartilhamento de informações e ideias.
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3.1 Integração por resultado real ou integrar por integrar (fictícia)
Quando um governo toma a iniciativa de integrar as suas corporações policiais
é porque ele entende que o resultado final será vantajoso para a sua política de
segurança pública e, consequentemente, haverá diminuição da violência. Se a
população não sentir esta diminuição na violência, o que comumente chamamos de
melhora na sensação de segurança, então a integração não cumpriu sua finalidade.
De forma clara e direta, a integração das polícias deve gerar resultado para a
população, no sentido de aumentar a sensação de segurança e bem estar social.
Ressalta-se que, se o gestor local perceber que a integração não é aceita pelo efetivo,
que ela terá um custo muito elevado para o estado e para a existência pacífica das
corporações, é melhor não integrar naquele momento.
Temos observado que, em algumas áreas, existe uma integração perfeita, que
vai dos comandos locais, passa pelos setores logísticos, administrativos, chega ao
operacional e é sentida pela população. Porém, em outras áreas a integração está
apenas cumprindo uma determinação superior. Na prática, os comandos locais não
conversam sobre os problemas locais, os administrativos não compartilham
informações básicas como, por exemplo, o contingente de cada corporação,
lançamentos diários ou desvios de condutas dos policiais. Os setores logísticos não
conversam nem repartem os meios e insumos, como viaturas ou coletes. Os
servidores que laboram de forma operacional não trocam informações, muitas vezes,
empregando esforços para o mesmo alvo, a mesma missão. No entanto, para os
comandos superiores, a mensagem é de que estão todos juntos e afinados. Quando,
na verdade, não existe integração. Consequentemente, o resultado prático das ações
não é sentido pela população.
É possível visualizar, também, um meio termo. Percebemos que, em alguns
locais, existe a troca de informações operacionais, por exemplo: compartilham
mandados de prisão e informações de alvos. Às vezes, a base do efetivo tem o hábito
de compartilhar as informações, mas os comandos não o fazem. Outras vezes, é o
contrário: o comando quer integrar, mas a base não aceita a integração. Em alguns
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casos, este modelo dá certo, mas acreditamos que, raramente, tem funcionado a
contento.
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Como tentamos expor, para alcançar resultados práticos, reais, a integração é
o melhor caminho. Mas não existe uma fórmula pronta. O que pode dar certo em
uma localidade pode não ser a melhor estratégia em outra. Uma integração total
pode dar muito certo em um local, assim como uma total não integração pode dar
certo, e isso não pode ser descartado pelo gestor, pois o que importa é o resultado
final, que é fornecer tranquilidade para a população.
3.2 Integração de estado
Para se iniciar um processo de integração entre as corporações militares e civis
o ideal é que exista um respaldo legal. Não uma situação de governo, mas de Estado,
de modo que, passando o governo A ou B, esta política permaneça, em busca de
evoluir para algo muito maior e duradouro.
No estado de Pernambuco temos algumas normas104 que tentam formatar
certa organização nas polícias no intuito de integrá-las, formatando as bases para o
programa de segurança pública chamado de Pacto Pela Vida, política instituída no
Estado de Pernambuco, focado na implementação do novo modelo de Gestão por
Resultados. Se a roda da democracia girar no Estado de Pernambuco, e, o atual grupo
político não obtiver êxito na continuidade da sua gestão, o novo governo terá que
modificar a legislação vigente para acabar ou modificar o Pacto Pela Vida e, por
conseguinte, a integração entre as polícias. Como se observa, a dificuldade é muito
grande para se interromper este processo de integração em Pernambuco, por isso
entendemos que a política de integração das polícias de Pernambuco é de Estado e
não apenas obra de um governo.
3.3 Integração de governo

104 Como exemplo, tem-se a Lei 6.171, de 26 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Prêmio de
Defesa Social - PDS, no âmbito do Estado de Pernambuco. Disponível em: <
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=33599#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Pr%C3%
AAmio%20de,%C3%A2mbito%20do%20Estado%20de%20Pernambuco.&text=Fa%C3%A7o%20saber
%20que%20a%20Assembleia,Art..>. Acesso em 9 nov. 2020. No mesmo sentido, tem-se o Decreto
Nº 39.336, de 25 de abril de 2013, disponível em <
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=15105&tipo=TEXTOORIGINAL> e o Decreto Nº 30.569, de
29 de junho de 2007, disponível em <
https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=6&numero=30569&complemento=0&ano=200
7&tipo=&url=>.

178

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Diferente da integração desejada e efetivada como política de Estado, temos
a integração que denominamos de integração de governo. Esta seria a tentativa de
integrar as polícias apenas com ações administrativas, sem legislação específica ou
com uma legislação não tão forte para este tema. Seria a tentativa de governantes
locais, em nível estadual ou municipal, com o objetivo de reunir as corporações. Seja
por meio de atos administrativos, seja por reuniões locais, incentivando-se a
interlocução de forças para combater a criminalidade local. São ações pontuais que
podem até surtir algum efeito prático imediato, mas dependem muito da vontade e
proatividade do gestor local em querer melhorar a gestão das suas unidades. Além
disso, não é prospecto, não fornece a perspectiva de segurança e durabilidade
necessária para propiciar estabilidade ao sistema.
A estabilidade na manutenção das ações em segurança pública é muito
importante, pois as medidas mais eficazes em matéria de segurança pública são
pensadas e testadas a médio e longo prazo, o que demanda estabilidade legal,
administrativa e funcional.
Portanto, o ideal é uma legislação forte para iniciar e manter a integração. Em
sua ausência, iniciativas locais de integração são louváveis, servindo para fornecer
experiências bem sucedidas de boas práticas administrativas, para que o gestor
político possa clarear sua convicção da necessidade de uma legislação específica para
o tema.
3.4 Integração estratégica (Cúpula das operativas e diretorias)
Iniciada a integração de Estado por meio de uma legislação, tendo um
governo com intenção de efetivar uma política de integração entre as Polícias Civil e
Militar, é chegada a hora de executar as ações de integração. Um elemento
importante é o comando maior das operativas, aqui entendido como o comando da
Polícia Civil, no caso de Pernambuco, conhecido pela nomenclatura de Chefia de
Polícia Civil, chefiada por um Delegado Especial de Polícia Civil e pelo comando da
Polícia Militar, em Pernambuco, conhecido por comandante da Polícia Militar,
chefiada por um Coronel da Polícia Militar.
O ponto essencial para estes dois atores se concentra na tomada de decisão
para escolha dos seus subordinados. Se a integração é desejada por eles, então
passa-se a próxima etapa: a seleção de diretores com perfil voltado para a integração
entre as corporações.
Falando assim parece fácil. Mas, na verdade, não é. Imagine um comandante
da Polícia Militar, seja de qualquer Estado da nossa Federação. Ele acredita que a
integração é um ponto importante para a melhor gestão das ações de segurança
pública. Com isso, ele considera que, se integrar bem, os resultados operacionais da
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sua corporação serão amplificados, gerando segurança para a população. Porém, ele
procura em sua tropa Coronéis com o mesmo pensamento dele e se surpreende ao
se deparar com a seguinte situação: nem todos entendem que a integração é o
melhor caminho para a segurança pública. Com isso, ele fica dividido entre escolher
pessoas que são favoráveis à integração ou escolher pessoas antipáticas a este tema.
Tal dilema existe e tem repercussões práticas na corporação. Uma parcela
considerável do efetivo entende que não deve haver integração, pois isso tira a
autonomia das corporações, diminui o poder delas, cria um controle externo à
corporação, produz mecanismos de observação de condutas e resultados, que não
são interessantes a certos integrantes das corporações, traz efetividade na prestação
do serviço, fato que normalmente é conseguido com o aumento da produtividade
individual, que na maioria das vezes é antecedida por aumento do trabalho
individual, cujo raciocínio também vale para a corporação da Polícia Civil. Analisando
sob este aspecto, o comandante militar ou civil deverá avaliar o percentual de sua
tropa propensa à integração. Se o percentual for consideravelmente alto, ele não terá
problemas em escolher um diretor afeto à integração, de modo que suas ordens
sejam realmente efetivadas. Mas se a tropa, em sua maioria, tiver aversão à
integração, ele terá dificuldades em efetivar suas determinações neste campo, pois
terá um diretor que é afeto à integração, diferente da tropa, cuja maioria não segue
este entendimento.
A solução para a situação de termos a tropa com aversão à integração é a
indicação de diretores com interesse na integração, mas com perfil conciliatório para
o tema. Se forem colocados gestores com perfil mais impositivo, a tendência é o
aumento nos sentimentos de contraposição ao projeto almejado: aumento de
animosidade e a possibilidade de que os envolvidos simulem a integração, quando,
de fato, agem contra a execução dela.
3.5 Integração estratégico-operacional (diretores de região)
Nesse âmbito, tem-se definida a legislação para iniciar a integração, em meio
a um governo que queria integrar as corporações da polícia Civil e Militar, pois
acredita nos benefícios que podem ser proporcionados à sociedade. Ressalta-se que
isso passa pela decisão estratégica dos comandos das corporações em escolher
agentes com perfil adequado para bem gerir a implantação da integração entre as
polícias. Percebe-se que aqui está descrito um conjunto de ações gradativo tendo
por intuito a integração das polícias. Com isso, tem-se agora uma nova etapa do
processo, com um misto de decisões de cunhos estratégico e operacional.
A Diretoria é responsável por tomar e gerir ações estratégicas e pelos
resultados operacionais em regiões do estado de Pernambuco. Para melhor
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compreensão do tema, será ilustrada a divisão administrativa das Polícias Civil e
Militar, de forma superficial, mas suficiente para a compreensão do tema.
Hoje, há quatro diretorias estratégico/operacionais, quais sejam: DIM
(Diretoria Integrada Metropolitana), DIRESP (Diretoria Integrada Especializada),
DINTER 1 (Diretoria Integrada do Interior 1) e DINTER 2 ((Diretoria Integrada do
Interior 2). Todas, comandadas na Polícia Civil, por Delegados, e na Polícia Militar,
por Coronéis.
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A DIM, responsável pela capital e por toda a região metropolitana, tem sob
seu comando 10 (dez) áreas integradas de segurança. A DIRESP, é responsável pela
maioria das unidades especializadas e atua em todo o estado. A DINTER 1, é
responsável por parte do interior do estado e tem, sob seu comando, 8 (oito) áreas
integradas de segurança. Por fim, a DINTER 2, é responsável por parte do interior do
estado e tem, sob seu comando, 8 (oito) áreas integradas de segurança. Como se
observa, Pernambuco tem uma estrutura grande e boa para gerir as ações de
segurança pública.
Com o conhecimento da estrutura das nossas diretorias, composta por
pessoas afetas à integração, é preciso evoluir em ações práticas para iniciar a
integração. Estrategicamente, os diretores, igualmente aos comandantes das
corporações, devem escolher comandantes das áreas integradas de segurança, com
perfil adequado para efetivar a integração. Posteriormente, os diretores devem se
reunir periodicamente para traçar ações operacionais para as regiões. Uma reunião
mensal seria suficiente para esta finalidade, pois existem reuniões quase diárias, nas
quais os diretores já estão juntos e, naturalmente, interagem. Depois da primeira
tomada de decisão em relação à integração, as próximas reuniões servem para
aprimorar e monitorar a efetivação da integração.
Não somos partidários da imposição da integração por parte dos diretores.
Entende-se que as linhas gerais devem ser colocadas aos subordinados e, depois de
escutar os comandos locais, os diretores tomam a decisão de integrar, não integrar
ou integrar de forma mais lenta. Para apresentar exemplos, vamos iniciar com as
equipes “Malhas da Lei”, que são equipes formadas para cumprir mandados de
prisão. Em teoria, todas as áreas integradas deveriam ter suas equipes e elas deveriam
ser compostas por policiais militares e civis, conforme orientado pelo Pacto Pela Vida.
Mas será que este é o melhor modelo para as equipes malhas da lei? Será que a
imposição de uma estrutura mista é o melhor para a finalidade do “Malhas da Lei”,
que é aumentar o cumprimento de mandados de prisão?
Entendemos que a característica dos policiais da área define o melhor modelo.
A característica territorial da área integrada não é preponderante para a plena
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eficiência da integração das equipes malhas da lei. Existem áreas com muitos
municípios, como a AIS18 (área integrada 18 - Garanhuns), com 23 municípios, e
outras áreas não tão grandes, como a AIS17 (área integrada 17 - Santa Cruz do
Capibaribe), com 6 municípios. Talvez, se tivermos duas equipes na AIS17, uma
composta por policiais civis e outra por militares, surta o efeito pretendido pelos
diretores; porventura, se tivermos uma equipe mista na AIS18, surta o efeito
pretendido pelos diretores. O importante, realmente, é a característica dos policiais
destas equipes, o que é algo muito peculiar, impossível de mudar de forma rápida e
fácil. A energia que o gestor maior precisa desferir para juntar pessoas sem afinidade
é muito grande. Nesse caso, às vezes é melhor não unir tais pessoas e manter equipes
separadas. Contudo, não quer dizer que não haverá compartilhamento de
informações, fato primordial para efetividade no aumento das prisões. O mais
importante para integração total das equipes “Malhas” é a característica dos atores
operacionais envolvidos. Se eles são favoráveis à integração, então ocorre o cenário
próspero à plena efetivação dos planejamentos mencionados. Se não houver esta
afeição, o gestor deve iniciar um processo lento e gradual de integração, que pode
começar com o compartilhamento de informações, de estatísticas, ações simples,
como fazer um banco de mandos único na diretoria, que pode quebrar arestas e, em
longo prazo, surtir bons resultados.
Outro ponto deve ser levado em consideração pelo gestor. Mesmo tendo
policiais com características de integração, a imposição da integração é salutar para
a melhora dos resultados? Vamos começar a pensar lá nas nuvens, mas com base em
experiências vividas no dia a dia. Não seria melhor estimular a competição entre as
equipes malhas da lei? Como bem estabelecido, o objetivo final é trazer tranquilidade
e paz à população, aumentando o encarceramento de criminosos. Se o gasto de
energia e recursos é demasiado e custará tempo em excesso para efetivar a
integração, a saída do gestor é incentivar a competição entre as equipes do malhas
da lei. Mesmo com certa facilidade em integrar as equipes e se o gestor perceber
que acabará com a competição entre elas, é melhor integrar de forma gradual, para
que a produtividade gerada pela competição não desapareça de um dia para outro.
Deve o gestor estipular regras e metas e, periodicamente, apresentar estas metas às
equipes. Paralelamente, deve propiciar premiações para os melhores resultados.
Estas ações podem viabilizar melhores resultados do que a tentativa de imposição
de uma integração imediata. Pela nossa vivência em gestão de segurança pública,
observamos que, com o estímulo à competição, iniciando com compartilhamento de
informações entre as equipes, com o tempo, teremos uma natural integração entre
elas, ao ponto de, em dado momento, as próprias equipes solicitarem sua junção.
3.6 Integração nos comandos locais (delegados seccionais e comandantes de
batalhões e de companhias independentes)
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Normatizado o plano de governo, apresentados os representantes máximos
das duas instituições - Chefe da Polícia Civil e Comandante Geral da Polícia Militar -,
designados os Diretores das corporações, os quais, como dito, possuem a atribuição
de auxiliar os seus comandantes nas tomadas de decisões estratégicas, operacionais
e fazer cumprir os encaminhamentos institucionais, passamos para as figuras dos
Delegados Seccionais e dos Comandantes de Batalhões e Companhias
Independentes Estes têm a incumbência de, efetivamente, fazer operacionalizar os
encaminhamentos superiores e apresentar a real integração.
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Atualmente, o Estado de Pernambuco possui 26 (vinte e seis) Delegados
Seccionais, 26 (vinte e seis) Comandantes de Batalhões e 11 (onze) Comandantes de
Companhia, não sendo contabilizadas as unidades especializadas, as quais atuam em
todo o Estado, cada uma responsável por uma AIS - Área Integrada de Segurança.
No caso da Polícia Militar, podemos ter dois comandos por AIS, sendo um
responsável pelo Batalhão e outro pela Companhia Independente.
Como se observa, estes profissionais são a mola mestra da integração, uma
vez que servirão de espelho para as bases das instituições, ou seja, para as Delegacias
e para os Destacamentos da Polícia Militar; razão pela qual a escolha deve estar
alinhada com os propósitos institucionais de integração.
Suponhamos que, numa AIS, como a 18ª - Garanhuns ou a 13ª - Palmares, o
Delegado Seccional acredite que sozinho consiga manter a paz social com a redução
dos índices de violência. Da mesma forma, o Comandante do Batalhão ou da
Companhia independente tem esta visão. Neste caso, a integração será apenas
formal e se refletirá de forma negativa nas Delegacias e Destacamentos, os quais
viverão um verdadeiro "pé de guerra" para fazer mostrar, à sociedade e aos seus
superiores, "quem é o melhor", lançando muitas vezes de artifícios não honestos para
se destacar, gerando um grande desconforto institucional e perda de energia dentro
do campo de suas atribuições. Agora, invertamos a situação, uma área em que o
Delegado Seccional, o Comandante do Batalhão e/ou da Companhia Independente
entendam que a integração seja o melhor caminho para buscar a pacificação social.
Neste caso, eles compartilharão informações não sigilosas, produzirão estudos
conjuntos para identificar as áreas que estão precisando de maior atenção,
promoverão operações em conjunto, enfim, atuarão com parceria e respeito,
ganhando eficiência e a tão almejada pacificação social.
Por tudo, considerando a análise do tema integração, as escolhas dos
gestores, em especial, do Delegado Seccional, dos Comandantes de Batalhão e/ou
das Companhia independente, devem ser feitas com os critérios balizadores da
integração, ainda que o processo de integração necessite de um tempo de

183

www.conteudojuridico.com.br

maturação em locais específicos, pois eles serão os maiores responsáveis no campo
macro de sua efetivação.
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3.7 Integração no âmbito nacional
O tema se revela tão atual e necessário que, em âmbito federal, já temos ações
de integração entre várias forças policiais, o que vem sendo capitaneado pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública. A troca de informações e a
operacionalidade ocorrem aos cuidados da Secretaria de Operações Integradas
(SEOPI), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, regido pela Lei nº
13.675/2018105, que faz a integração das atividades de inteligência de segurança
pública.
Como se observa na citada lei, uma das ferramentas de integração é o Centro
Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), dividido por regiões, órgão
coletor das informações. Como fruto da integração, várias operações exitosas
foram desencadeadas, a exemplo da Luz da Infância IV, que resultou na prisão de
mais de 140 (cento e quarenta) pessoas em flagrante e no cumprimento de mais de
250 (duzentos e cinqüenta) mandados de busca e apreensão de objetos ligados a
abuso e exploração sexual infanto-juvenil.
Ficou evidente, no correr deste trabalho, que a integração é um caminho,
praticamente, sem volta, ainda que de difícil implementação plena no âmbito dos
Estados, não obstante, o exemplo federal poderá quebrar as barreiras.
4 CONCLUSÃO
Como em todo grande projeto, a integração das Polícias Civil e Militar,
inicialmente idealizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP),
posteriormente aperfeiçoado e implantado com relativo sucesso pelo Estado de
Pernambuco, incluindo outros órgãos operativos é um projeto com objetivos ainda
a serem alcançados, a partir do que foi idealizado.
Na percepção dos autores deste trabalho, desenvolvido de forma empírica,
com embasamento em experiências na área de gestão e atuação direta na área de
Segurança Pública, dois são os objetivos macro da integração entre as Polícias e
órgãos operativos: Promover mais segurança à população e otimizar os
investimentos estruturais feitos pelos Governos nos Órgãos de Segurança Pública.

105 Veja-se em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm>.
Acesso em 12 nov. 2020.
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Em verdade, os dois objetivos estão intrinsecamente ligados, pois, ao
aperfeiçoar os investimentos, maximizando esforços para melhor aproveitamento
dos recursos direcionados aos órgãos de segurança, naturalmente se obterá
melhores resultados na atividade fim das Polícias, que é a promoção de paz social.
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A política de integração das polícias e órgãos operativos em Pernambuco
pode ser abordada pelos setores de informações, planejamento operacional,
corregedorias, áreas de ensino e de inteligência policial. Essa integração de forma
coordenada e com compartilhamento de estrutura física e recursos humanos busca
aprimorar o emprego de recursos públicos e o resultado das ações. Ademais,
aproxima as instituições, promovendo tolerância entre seus agentes, permite um
fluxo mais eficiente de informações, mitiga o problema da “disputa” entre os órgãos
e evita a sobreposição de atuação e de ações que geram gastos desnecessários para
o Estado.
Nas palavras de Celso Moreira Ferro Júnior e George Felipe de Lima Dantas,
no artigo a descoberta e a análise de vínculos na complexidade da investigação
criminal moderna: “A sobrevivência das organizações depende da capacidade de se
construir um modelo de gestão do conhecimento, com estratégia, infraestrutura,
decisão e identidade, apto a responder a um contexto cada vez mais complexo e
instável da sociedade”. Corroborando o assunto, Celso Moreira Ferro Júnior alerta
que:
O desempenho investigativo das organizações policiais precisa ser
melhorado. Isto se processa por meio de inteligência da organização,
apoiando as atividades desenvolvidas e uso de tecnologias que
permitam criar um modelo organizacional em rede de
conhecimento, onde todos os componentes e atores são
disseminadores de informações, participam do processo de criação
do conhecimento e funcionam como se fossem neurônios.
Além disso, a política de integração visou a atingir todos os municípios do
Estado, começando pela Cúpula dos órgãos operativos e modificações profundas na
Secretaria de Segurança Pública, a qual teve a sua denominação alterada para
Secretaria de Defesa Social, seguindo diretrizes nacionais de Governança.
Outro aspecto a ser mencionado diz respeito à consistência teórica das
mudanças institucionais empreendidas. O modelo de integração propugnado e
implementado baseou-se na ideia de que a interação do policiamento ostensivo com
o policiamento investigativo devia pautar-se por arranjos institucionais, os quais
delimitariam os parâmetros de uma nova rotina de atividades sustentadas na
colaboração e na reciprocidade.
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A disposição subjetiva dos policiais militares e civis para a integração não seria
obtida mediante apelos morais ou ordens superiores. Foi preciso doutrinar, num
primeiro momento, canalizando-a mediante comandos institucionais, tais como a
criação de protocolos e grupamentos integrados, a exemplo das equipes “Malhas da
Lei”, que tinha como protocolo a localização e captura de indivíduos com mandados
de prisão em aberto, com execução de tarefas de forma integrada por Policiais
Militares e Civis.
A legitimidade do processo seria construída, paralelamente, através da
aproximação dos comandos dos órgãos operativos, observando sempre a identidade
institucional e as atribuições constitucionais de cada órgão. A convivência em
cenários operativos e administrativos trouxe uma confrontação de estereótipos e a
consequente superação de preconceitos orgânicos culturais, costurando a integração
de pessoas e não apenas de instituições.
É certo que não há ineditismo no conteúdo dessa política de integração
policial. Outros estados brasileiros, desde a década de 90, já haviam adotado
iniciativas similares. A implantação de centros integrados de atendimento e despacho
de ocorrências policiais, por exemplo, esteve presente nas políticas de integração nos
estados do Pará e do Ceará. O próprio estado do Pará adotou o modelo de academias
únicas de polícia, como também de corregedorias gerais do sistema de defesa social.
A delimitação de áreas comuns de atuação para as polícias, por sua vez,
compôs o escopo da política de segurança do Programa Pacto pela Vida, que
ofereceu como objetivo principal da integração a preservação da vida, através da
priorização das atividades Policiais nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).
O projeto foi baseado inteiramente em mecanismos gerenciais de governança, em
que se implantou, pela primeira vez, em todos os órgãos operativos, a famosa
“gestão por resultados”.
O processo da política pública contou com participação direta e intensiva dos
órgãos operativos de segurança, desde a formulação dos projetos até a realização
destes no que diz respeito ao gerenciamento e acompanhamento dos resultados.
Isto é, o governo é apenas um dos atores que influenciam o curso dos eventos.
Outra característica do gerenciamento integrado é a interação continuada
entre os membros dos órgãos operativos, pois compartilham propósitos e negociam
recursos entre si.
Havia uma diretriz política do governo que estabelecia a integração como
prioritária e irrevogável. Nenhuma outra secretaria de estado de segurança pública
no Brasil apresentou algo equivalente até o ano de 2007, uma vez que todos os
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projetos de integração policial foram concebidos e implantados mediante a
instituição de comissões e grupos de trabalho, com representação paritária dos
órgãos operativos para discutir única e exclusivamente a integração. Em função disso,
os processos de integração das polícias nos outros Estados federativos
caracterizaram-se por serem muito mais uma negociação institucional conflitiva e
consequentemente morosa do que algo palpável que oferecesse à população um
resultado em curto e médio prazo.
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Deve-se ressaltar que, no Estado de Pernambuco, a partir do processo de
integração e seus respectivos projetos impulsionados pela Secretaria de Defesa
Social, entregaram-se resultados de indiscutível sucesso na redução e combate aos
crimes violentos letais intencionais, amparados por mais de uma década de
decréscimo dos índices. Isso só foi possível porque a integração se deu de forma
vertical e horizontal, tendo como escopo maior o próprio programa Pacto pela Vida.
De acordo com informações colhidas da Secretaria de Defesa Social, no ano
de 2007, o Estado apresentou 4.589 (quatro mil, quinhentos e oitenta e nove) CVLIs,
enquanto no ano de 2019, até o momento da publicação deste trabalho, 3.456 (três
mil, quatrocentos e cinqüenta e seis) CVLIs, perfazendo, assim, uma redução de
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) dos CVLIs anuais.
Destaca-se também o enorme crescimento das outras atividades policias, tais
como melhorias no combate aos crimes patrimoniais, gerando um número cada vez
maior de prisões em flagrante e de cumprimentos de mandados de prisões; maior
quantidade de drogas e armas apreendidas e, consequentemente, tiradas de
circulação; e outras ações Policiais que antes eram vistas de forma individual por cada
órgão operativo.
É claro que todos esses resultados se devem, sobretudo, a uma Política de
enfretamento desenhada pela implantação do programa Pacto pela Vida. Contudo,
não se pode prescindir da assertiva de que a integração entre os órgãos operativos
foi simbiótica com o próprio programa, o qual provavelmente não teria obtido êxito
caso não tivesse implantado com sucesso a integração.
Destarte, a presença de um secretário com autoridade forte permitiu a
superação de diversos impasses que estavam atravancando a política de integração.
Pode-se afirmar que esse mesmo processo tem alcançado níveis elevados de
aceitação e de legitimação junto aos vários segmentos dos respectivos órgãos
operativos. A participação ativa das organizações policiais de todas as decisões
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atinentes à integração proporcionou aos seus membros a percepção dos benefícios
dessa nova forma de aproximação entre as instituições106.
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Pode-se concluir que a prevalência de mecanismos de gestão verticalizada e
horizontalizada, da política de integração dos órgãos operativos de segurança
pública de Pernambuco, fortaleceu o processo, criando mecanismos institucionais
sólidos que devem ser mantidos e aperfeiçoados por décadas a adiante.
Ademais, destaca-se que há ainda muito a ser alcançado, pois, apesar de todos
os Estados da Federação buscarem integrar as Polícias Civil e Militar nos seus Estados,
há ainda uma lacuna enorme a ser preenchida no tocante à implantação de uma
integração nacional entre todas as Polícias Estaduais e Federais. Há uma distância ou
resistência muito grande entre as Polícias Federais, PF e PRF, no sentido de avançar
na troca de informações e recursos com as Polícias Estaduais, o que auxiliaria
bastante na eficiência da repressão ao crime organizado, por possuírem tentáculos
em todos os Estados da Federação e, muitas vezes, em outros Países.
Entendemos que a integração entre os órgãos de segurança pública estaduais
é apenas o início de um modelo de integração nacional que torne as ações policiais
mais eficazes e mais baratas em todo o Brasil, potencializando o uso de recursos e
informações no território nacional, favorecendo o povo brasileiro, que deve continuar
sendo o maior destinatário dos serviços de Segurança Pública.
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RESUMO: Diante do elevado índice de criminalidade, do colapso no sistema
penitenciário brasileiro em decorrência da superlotação carcerária, bem como da
perda da função social da pena privativa de liberdade, faz-se necessário a criação de
novas possibilidades para o cumprimento das penas. A adoção de medidas
repressivas tem se mostrado insuficiente para lidar com o fenômeno da
criminalidade. Em virtude desse quadro, o chamado monitoramento eletrônico (ME)
tem surgido como uma interessante alternativa ao encarceramento em diversos
países do mundo. Este estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, com o
objetivo de realizar um estudo sobre o monitoramento eletrônico de presos,
apontando a utilização da tornozeleira, como uma medida alternativa à prisão. O
monitoramento eletrônico é um instrumento de controle disciplinar extremamente
eficaz, com custo menor ao Estado e mantendo a rigidez necessária da medida
cautelar imposta, representando a melhor alternativa ao encarceramento no
sistema prisional atual.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento Eletrônico. Tornozeleira. Sistema Prisional.
ABSTRACT: Given the high crime rate, the collapse in the Brazilian prison system due
to prison overcrowding, as well as the loss of the social function of the custodial
sentence, it is necessary to create new possibilities for the execution of sentences.
The adoption of repressive measures has proved insufficient to deal with the
phenomenon of crime. Due to this situation, the so-called electronic monitoring (ME)
has emerged as an interesting alternative to incarceration in several countries of the
world. This study was based on a bibliographical research, with the objective of
conducting a study on the electronic monitoring of prisoners, pointing out the use
of anklets, as an alternative measure to prison. Electronic monitoring is an extremely
effective disciplinary control instrument, with lower cost to the State and maintaining
the necessary rigidity of the imposed precautionary measure, representing the best
alternative to incarceration in the current prison system.
KEYWORDS: Electronic Monitoring. Bracelet. Prison System.
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Sumário: 1. Introdução – 2. Monitoramento eletrônico: aspectos contextuais; 2.1
Monitoramento eletrônico: contexto histórico; 3. Implantação da vigilância eletrônica
no Brasil: dispositivos legais; 3.1 A Lei Nº 12.403/2011; 4. Audiências de Custódia e
o uso da tornozeleira eletrônica; 4.1 Funcionamento e utilização da tornozeleira
eletrônica; 5. Tornozeleira: uma alternativa à pena.
1.INTRODUÇÃO
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Atualmente, no Brasil, a monitoração eletrônica destaca-se como uma das
modalidades de medida cautelar diversa da prisão, por conta das alterações
ocorridas no Código de Processo Penal, em 2011, e como um instrumento de
fiscalização indireta de condenados, nas saídas temporárias em regime semiaberto e
na prisão domiciliar.
A legislação federal somente incorporou a monitoração eletrônica ao sistema
jurídico brasileiro com a Lei Nº 12.258/10, que veio modificar vários artigos da Lei de
Execuções Penais (LEP), introduzindo esse mecanismo de vigilância para condenados.
Por sua vez, a Lei Nº 12.403/2011 previu o monitoramento eletrônico como medida
cautelar alternativa à prisão para evitar que mais pessoas ingressem ao cárcere.
A falência do sistema penitenciário hoje é um fato incontestável, não só pela
precariedade de suas instalações, como pelo caráter essencialmente punitivo que a
pena assumiu, posto que a prevenção e a repressão da criminalidade devem se filiar
à ideia de ressocialização, conforme determinado pela própria Lei de Execuções
Penais, em seu artigo 1°.
Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral realizar um
estudo sobre o monitoramento eletrônico de presos, apontando a utilização da
tornozeleira, como uma medida alternativa à prisão. E como objetivos especificos: a)
Apresentar um panorama geral sobre o monitoramento eletrônico; b) Compreender
o funcionamento das audiências de custódia; e c) Demonstrar a importância do
monitoramento eletrônico como alternativa para diminuição da superpopulação dos
presídios.
Este estudo dialoga com as legislações pertinentes ao tema, bem como com
doutrinatores da área, tais como: OLIVEIRA (2012), SILVA (2013), FABRIS (2011),
MARIATH (2011), DELA-BIANCA (2011), LEHNER (2011), CORRÊA JÚNIOR (2012),
GOMES (2010), ARAÚJO NETO & RODRIGUES (2011), VALOIS (2011) e GREGO (2010).
2 MONITORAMENTO ELETRÔNICO: ASPECTOS CONCEITUAIS
O conceito jurídico de monitoramento eletrônico pode ser extraído da
própria legislação brasileira. Até meados de 2011, quando se falava em
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monitoramento eletrônico fazia-se relação a fase de execução penal. Com o Decreto
Federal Nº 7.627, de 24 de novembro de 2011, que regulamentou a monitoração
eletrônica de pessoas prevista no Decreto-Lei Nº 3.689/41 e na Lei Nº 7.210/84 essa
terminologia foi incorporada, passando a considerar monitoração eletrônica “a
vigilância telemática posicional à distância de pessoas presas sob medida cautelar
ou condenadas por sentença transitada em julgado, executada por meios técnicos
que permitam indicar a sua localização” (BRASIL, 2011, p.2).
A legislação que autorizou o emprego da monitoração eletrônica, no Brasil,
procurou instituir controle rígido para o emprego dessa tecnologia, pois
condicionou seu uso aos casos em que haja prévia e expressa autorização judicial,
reforçando a observância da legalidade e da constitucionalidade no emprego desse
novo recurso. Seja como medida cautelar ou como medida de execução penal, a
monitoração eletrônica é realizada com o emprego de uma tornozeleira, bracelete,
ou dispositivo semelhante, que seja utilizado pelo indiciado, acusado ou
condenado, conforme a fase processual, por expressa determinação judicial.
Em âmbito federal, a Lei Nº 12.258/10 possibilitou o emprego de
“equipamento de vigilância indireta pelo condenado”, utilizando no texto legal a
expressão “monitoração eletrônica”, assim como o fez a Lei Nº 12.403/11, que ao
relacionar as medidas cautelares, instituiu a “monitoração eletrônica”, no inciso IX,
do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Para Silva (2013) a monitoração eletrônica nada mais é do que um método
de controle da pena imposta ao sentenciado que se encontra fora da unidade
prisional. Para Fabris (2010) o monitoramento eletrônico consiste em fiscalizar
aqueles que cumprem pena privativa de liberdade, fora do ambiente da prisão,
utilizando equipamentos tecnológicos para saber a exata localização de um
indivíduo.
Segundo Mariath (2011) o monitoramento eletrônico em relação a sua
finalidade pode ser classificado:
– Detenção: O monitoramento visa manter o indivíduo em
lugar predeterminado (normalmente em casa). Esta foi a
primeira forma de utilização da solução tecnológica,
permanecendo até hoje a mais comum.
I

II –

Restrição: Alternativamente, o monitoramento é utilizado
para garantir que o indivíduo não entre (frequente)
determinados locais, ou ainda se aproxime de determinadas
pessoas, mormente testemunhas, vítimas e coautores.
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– Vigilância: Nessa ótica, o monitoramento é utilizado para
que se mantenha vigilância contínua sobre o indivíduo, sem a
restrição de sua movimentação (MARIATH, 2011, p. 2).
III

A monitoração geralmente é feita por aparelho afixado ao corpo do
sentenciado em forma de pulseira ou tornozeleira. O dispositivo fornece
informações necessárias à fiscalização, tais como localização do sentenciado e o
respectivo horário (SILVA, 2013).
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Para Dela-Bianca (2011) o monitoramento eletrônico pode ser empregado
como uma pena autônoma, restritiva de liberdade, devendo ser cumprida em local
diferente do estabelecimento prisional. No entanto, cabe assinalar que a utilização
da vigilância eletrônica, como uma forma de reação punitiva autônoma, não exclui,
de maneira alguma, a sua aplicação como um elemento útil a auxiliar a fase de
execução da pena, durante a progressão de regime e a prisão domiciliar. Assim, o
monitoramento pode ser utilizado tanto como pena alternativa como, também, para
acompanhar institutos já existentes, seja auxiliando ou garantindo a efetividade do
cumprimento da resposta estatal aplicada.
Ainda de acordo com a autora supracitada, a aludida posição se impõe não
como forma de incitar a criação de um novo estilo de punir, mas como meio de
introduzir recursos tecnológicos que evitem o degradante efeito causado pela
execução da pena de prisão.
2.1 MONITORAMENTO ELETRÔNICO: CONTEXTO HISTÓRICO
Historicamente, o monitoramento eletrônico foi concebido no início da
década de sessenta, nos E.U.A. Em 1964, o Dr. Ralph Schwitzgebel, professor de
psiquiatria da Universidade de Harvard, utilizou, pela primeira vez, um equipamento
rudimentar de monitoração que batizou com o nome de electronic rehabilitation
system. Entretanto, sua utilização efetiva somente ocorreu naquele país na década
de oitenta, mesmo porque a tecnologia disponível anteriormente não permitia o seu
emprego com a necessária flexibilidade e abrangência (OLIVEIRA, 2012).
No âmbito judiciário, a primeira condenação com emprego desse tipo de
tecnologia ocorreu na cidade de Albuquerque, no Estado do Novo México, em abril
de 1983, quando o juiz Jack Love aplicou a medida a cinco condenados, sendo um
deles um homem de 30 anos que havia infringido a ordem de liberdade condicional.
Os condenados concordaram previamente com a aplicação da medida e ela teve a
duração de um mês.
O Juiz Jack Love resolveu utilizar o dispositivo eletrônico, a partir de um
momento crítico de superlotação nas cadeias locais. Diante de tal situação, chegou
193

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

a pensar em prisão domiciliar, mas queria ter certeza do efetivo cumprimento da
reprimenda. Foi então que, inspirado em um personagem da série de desenhos do
Homem Aranha que utilizava um mecanismo eletrônico para seguir o super-herói,
o juiz propôs a ideia a várias empresas. Em 1983 conseguiu que a NIMCOS (National
Incarceration Monitor and Control Services) fabricasse um bracelete eletrônico que
utilizava um sistema ativo que indicava a presença do usuário em um local
determinado.
Segundo Oliveira (2012), a partir dos E.U.A., vários países do mundo
passaram a utilizar esse tipo de vigilância na fase anterior e durante o processo,
quando a denominam de pretrial release ou electronic monitoring for pretrial
release, ou seja, liberação de monitoração eletrônica pré-julgamento, bem como na
execução penal.
Inicialmente a tornozeleira foi testada no próprio Juiz, em abril de 1983, por
três semanas. Constatada sua eficácia, nos meses seguintes foi implantada
progressivamente em cinco prisioneiros.
Em meados dos anos 90, a monitoração eletrônica começou a ser aplicada
na Europa sob a forma de projetos-piloto, tendo em vista sua aparente capacidade
de ser utilizada como medida contra a superlotação carcerária. Em decorrência
desse problema, o elevado padrão ético que tradicionalmente caracteriza a Europa
fez com que a monitoração eletrônica fosse utilizada para ajudar a aliviar a pressão
política sobre os governantes, visando garantir alguns pontos julgados importantes:
um padrão mínimo de direitos humanos; economia de dinheiro na execução de uma
pena; e, preservação da ordem pública (LEHNER, 2011).
No que concerne a outros países, temos experiências bem-sucedidas nos
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Holanda.
No Brasil, no plano legislativo federal, o monitoramento eletrônico surgiu
com a Lei Nº 12.258/2010, seguida pela Lei Nº 12.403/2011 que alterou o código de
Processo Penal no que diz respeito às medidas cautelares. Entretanto, algumas
unidades federativas realizaram experiências com a vigilância eletrônica muito antes
da regulamentação legal como: Paraíba em 2007; São Paulo em 2008; Rio Grande
do Sul, 2008 e Rio de Janeiro, 2009.
3.IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO BRASIL: DISPOSITIVOS
LEGAIS
A Lei Nº 12.258, de 15 de junho de 2010, prevê a possibilidade de utilização
de equipamento de vigilância eletrônica quando o condenado estiver cumprindo
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pena no regime semiaberto e no aberto, abrindo espaço somente para o
monitoramento como forma de resgatar o controle do Estado sobre os presos. Esta
lei alterou alguns artigos da Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal) e inseriu outros.
O artigo 122, paragráfo
único, da Lei Nº 12.258/10 autoriza o
monitoramento eletrônico do condenado em regime semiaberto, quando
contemplado com a saída temporária. Essa é a primeira situação legal de permissão
para o monitoramento eletrônico.
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Ressalta-se que de acordo com os paragráfos 1º, 2º e 3º do artigo 124, da
lei em tela, o juiz deverá impor ao beneficiário as seguintes condições:
§ 1ºAo conceder a saída temporária, o juiz imporá ao
beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender
compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal
do condenado.
I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser
visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do
benefício;
II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;
III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e
estabelecimentos congêneres.
§ 2º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante,
de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída
será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.
§ 3º Nos demais casos, as autorizações de saída somente
poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 (quarenta e
cinco) dias de intervalo entre uma e outra. (BRASIL, 2010)
A segunda situação que cabe a utilização do monitoramento eletrônico é em
relação a prisão domiciliar. As demais formas de utilização deste tipo de
monitoramento foram vetadas.
O artigo 146-C, dispõe sobre os cuidados e as obrigações do apenado com
o mecanismo de monitoração:
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Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados
que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos
seguintes deveres:
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I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração
eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas
orientações;
II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar
de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou
de permitir que outrem o faça;
III - (VETADO); (BRASIL, 2010).
A supracitada lei estabelece em seu artigo 3º que o “Poder Executivo
regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”. Assim, o
monitoramento eletrônico necessita de detalhamento, mas não há impedimento
para que o juiz determine desde já a utilização do equipamento.
3.1 A LEI Nº 12.403/2011
A necessidade de reforma do sistema judicial brasileiro vem de longa data,
mas as reformas do processo penal relativas às medidas cautelares, conforme
aprovado pela Lei Nº 12.403/11, tiveram sua discussão iniciada no bojo de oito
projetos de lei apresentados em janeiro de 2001 pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional. Essas propostas foram concebidas por uma Comissão composta de
renomados juristas membros do Instituto Brasileiro de Direito Processual (OLIVEIRA,
2012, p. 44).
A Lei Nº 12.403 foi sancionada pelo Presidente da República, em 04 de maio
de 2011, introduzindo diversas inovações no sistema processual penal brasileiro. A
referida lei modificou o artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, inserindo
a monitoração eletrônica como uma medida cautelar manejável no curso do
procedimento penal. Sendo assim, inovou ao autorizar a aplicação do
monitoramento eletrônico aos indiciados ou acusados e, não apenas aos
condenados como até então estava previsto na Lei Nº 12.258/2010.
Deste modo, o artigo 319, passou a fixar como medidas cautelares diversas
da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
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II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para
evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado dela permanecer distante;
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IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade
de natureza econômica ou financeira quando houver justo
receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos
concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do
Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem
judicial;
IX - monitoração eletrônica (BRASIL, 2011).
Conforme acima exposto, o monitoramento eletrônico está expressamente
inserido como uma medida de natureza cautelar processual, podendo ser aplicada
antes mesmo do decreto condenatório, ou seja, durante a fase do inquérito policial
e, também, da ação penal, quando verificados os pressupostos legais.
Ressalta-se que antes da Lei N° 12.403/2011, o monitoramento eletrônico
era concebido como uma medida de vigilância indireta, aplicável ao condenado. De
acordo com a Lei Nº 12.258/2010, a única possibilidade de aplicar tal instrumento
eletrônico era em casos de saída temporária ou prisão domiciliar, nos termos da
reforma introduzida na Lei de Execução Penal. Com a edição da Lei N° 12.403/2011,
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a monitoração eletrônica foi instituída como uma medida cautelar substitutiva à
prisão preventiva, apresentando-se, como uma alternativa relevante ao cárcere.
Segundo Oliveira (2012) o legislador brasileiro optou inicialmente pela
implantação da monitoração eletrônica como medida da fase da execução penal (Lei
Nº 12.258/10 que alterou a Lei de Execuções Penais), para, num momento posterior,
contemplá-la como medida cautelar (Lei Nº 12.403/11 que alterou o Código de
Processo Penal). Entretanto, apesar de representar mais uma mudança pontual, há
de se ponderar, que a alteração parcial da lei processual representa um avanço
legislativo, pois permite que o Poder Judiciário aplique medidas cautelares menos
invasivas que a custódia nos cárceres.
Para Araújo Neto & Rodrigues (2011), o monitoramento eletrônico, como
instituído, é um autêntico substitutivo da prisão preventiva. Basta verificar que antes
de ser decretada a prisão preventiva, faz-se imprescindível analisar a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares, conforme expresso no § 6º do inciso II do artigo
282 do texto normativo “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar” (BRASIL, 2011).
4 AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
A Audiência de Custódia encontra-se prevista em pactos e tratados
internacionais, em que o Brasil é signatário como, por exemplo, na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos. De acordo com esse dispositivo toda pessoa presa, detida ou retida deve
ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada
por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável
ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.
Esse direito também é assegurado pelo Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos onde explicita que qualquer presa ou encarcerada em virtude de
infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra
autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada
em prazo razoável ou de ser posta em liberdade (BRASIL,1992).
Sendo signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)
e da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o Brasil obrigou-se, via
Poder Judiciário, a garantir a toda pessoa presa o direito de ser conduzido, sem
demora, à presença de uma autoridade judicial competente para decidir sobre sua
situação prisional.
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Segundo Lima (2015, p. 927), a Audiência de Custódia “pode ser conceituada
como a realização de uma audiência sem demora após a prisão em flagrante,
permitindo o contado imediato do preso com o juiz, com um defensor (público,
dativo ou constituído), e com o Ministério Público”.
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A Audiência de Custódia tem por finalidade: a) garantir ao preso em flagrante
o contato com o juiz, sem demora; e b) a partir desse contato, permitir ao juiz obter
do preso informações pessoais que não costumam ficar registradas no auto de prisão
em flagrante, de tal sorte que possa verificar, com mais segurança, a legalidade e
necessidade da prisão, constatar eventuais maus-tratos ou torturas, garantindo os
direitos do preso.
A implantação da Audiência de Custódia pelos Tribunais brasileiros tem se
mostrado uma necessidade que vem ao encontro de todas as políticas criminais
voltadas para a proteção e defesa dos direitos humanos dos presos e para o combate
à cultura do encarceramento.
Ressalta-se que o monitoramento por tornozeleira eletrônica ainda é pouco
utilizado pelos juízes nas audiências de custódia, a medida é mais comum no sistema
de execução penal.
4.1 FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
A tornozeleira eletrônica utilizada no Brasil emite sinais de forma contínua e
envia dados de geolocalização pessoal à Central de Monitoração Eletrônica,
permitindo-se atestar a presença da pessoa monitorada no território designado, ou
seja, a área de inclusão, assim como veriﬁca se ela se mantém afastada da área de
exclusão, o que corresponde à área não permitida para a circulação, de acordo com
a determinação judicial. O equipamento é alimentado por uma bateria recarregável
e emite sinais de alarme especíﬁcos em casos de incidentes. As ﬁbras óticas são
utilizadas para detectar qualquer dano ao equipamento ou tentativa de violação,
sendo o sinal transmitido às Centrais.
Nas centrais de monitoração, funcionários acompanham os monitorados
através de grandes telas de televisão que ampliam o sistema, facilitando o trabalho
da vigilância. O sistema é construído a partir de informações armazenadas num
banco de dados que acumula informações precisas sobre comportamento e
localização em determinados períodos de tempo de cada monitorado
individualmente. De forma combinada, mapas eletrônicos com caracterização por
satélite auxiliam as tarefas dos funcionários na missão de localizar com exatidão os
trajetos dos monitorados. O exato local e o controle em tempo real é possibilitado
por meio de GPS (forma ativa).
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Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), referente
ao 2º semestre de 2019, o Brasil possui uma população carcerária de 748.009 presos,
sendo a terceira no ranking de países com maior número de pessoas presas. Deste
universo, 222.558 são presos provisórios aguardando julgamentos. Tendo 51.897
pessoas monitoradas por dispositivos eletrônicos, sendo 88% constituído por
homens e 12% por mulheres. Embora o número represente apenas 7% da população
carcerária nacional o uso desse aparato vem se multiplicando em ritmo acelerado
pelo país. Ao analisar os dados, é possível perceber, que desse universo 86,18% das
pessoas monitoradas encontra-se em execução penal: regime aberto em prisão
domiciliar (25,91%); regime semiaberto em prisão domiciliar (21,87%); regime
semiaberto em trabalho externo (19,89%); saída temporária (16,57%); regime
fechado em prisão domiciliar (1,77%); livramento condicional (0,17%). As medidas
cautelares diversas da prisão (8,42%) e as medidas protetivas de urgência (4,21%)
que juntas somam 12,63% podem indicar a possibilidade de alternativa ao
encarceramento.
5.TORNOZELEIRA: UMA MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO
Como medida cautelar, o instituto de monitoração eletrônica adquiriu novo
status porque doravante alcançará pessoas que ainda não foram condenadas
definitivamente e merece ser bem compreendido para que produza os melhores
efeitos possíveis, até para que não caía em descrédito (OLIVEIRA, 2012).
Segundo o Decreto Nº 7.627, de 24 de novembro de 2011, em seu artigo 3º,
“a pessoa monitorada deverá receber documento no qual constem, de forma clara e
expressa, seus direitos e os deveres a que estará sujeita, o período de vigilância e os
procedimentos a serem observados durante a monitoração”.
A responsabilidade pela administração, execução e controle da monitoração
eletrônica caberá aos órgãos de gestão penitenciária, cabendo-lhes ainda:
- verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições
especificadas na decisão judicial que autorizar a monitoração
eletrônica;
I

- encaminhar relatório circunstanciado sobre a pessoa
monitorada ao juiz competente na periodicidade estabelecida
ou, a qualquer momento, quando por este determinado ou
quando as circunstâncias assim o exigirem;
II

- adequar e manter programas e equipes multiprofissionais
de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada condenada;
III
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- orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas
obrigações e auxiliá-la na reintegração social, se for o caso; e
IV

- comunicar, imediatamente, ao juiz competente sobre fato
que possa dar causa à revogação da medida ou modificação
de suas condições.
V
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Parágrafo único. A elaboração e o envio de relatório
circunstanciado poderão ser feitos por meio eletrônico
certificado digitalmente pelo órgão competente (BRASIL,
2011).
A violação comprovada de ao menos um dos deveres impostos ao
sentenciado em relação à monitoração eletrônica poderá acarretar, a critério do Juiz
da Execução: 1) a regressão de regime; 2) a revogação da autorização de saída
temporária; 3) a revogação da prisão domiciliar; 4) advertência, por escrito, para
todos os casos em que o Juiz da Execução decida não aplicar algumas das medidas
mais severas (artigo 146-C, parágrafo único, I, II, VI e VII, da LEP).
Em todas as hipóteses em que haja suspeita de violação dos deveres
impostos ao sentenciado, antes da decisão judicial, será necessária a oitiva do
Ministério Público e da Defesa, a fim de ser preservada a ampla defesa e o
contraditório.
Poderá haver a revogação da monitoração: 1) quando se tornar
desnecessária ou inadequada; 2) se o acusado ou condenado violar os deveres a que
estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave (artigo 146-D, da LEP).
A utilização da tornozeleira eletrônica como medida alternativa à prisão gera
opiniões diversas, especialmente por ser comumente confundida como meio de
impunidade ou benefício.
Para Luís Carlos Valois (2011), juiz da Vara de Execução Penais e coordenador
da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, há de se olhar o monitoramento
eletrônico, pulseira ou tornozeleira, como simples objeto que é. E, como tal, passível
de ser usado das mais variadas formas:
Desde torturas até medidas descarcerizadoras e, portanto,
humanizadoras, podem ser imaginadas com esse instrumento.
Ainda que seja repulsivo o aspecto de um ser humano vivendo
com uma algema cara e moderníssima no meio de tanta
miséria, tal circunstância não pode ser avaliada somente da
perspectiva de quem está do lado privilegiado da sociedade.
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Se o monitoramento servir para aplacar a fúria de juízes e
promotores, sedentos por mais rigor e mais punição, se o
monitoramento diminuir verdadeiramente o encarceramento
cruel e ilegal que praticamos, já terá servido para alguma coisa
(VALOIS, 2011, p. 6).
Assim como Valois, alguns críticos alegam que o monitoramento eletrônico
possui apenas caráter retributivo, deixando de contemplar as finalidades preventivas
e intimidatórias da pena. Comentam que a utilização das tornozeleiras eletrônicas
não gera a consciência de respeitar as normas jurídicas por parte do condenado e
que as estatísticas somente indicam o seu sucesso por conta das características das
pessoas submetidas a ele. Entretanto, ao analisarmos o fato de condenados de
menor potencialidade ficarem afastados dos presos mais perigosos já demonstra que
a medida não é apenas retributiva. Além disso, podemos citar as vantagens de
manter o condenado próximo a comunidade, continuando os estudos e/ou
trabalhando.
Outros especialistas alegam que o monitoramento eletrônico invade a
privacidade e viola outros direitos fundamentais. Mas, devemos lembrar que se trata
de pessoas condenadas, as quais no cárcere sofrem violações e privações muito
maiores. O sistema de monitoramento somente é aplicado com o consentimento do
condenado ou de seus familiares, cabendo a ele optar sobre quais privações prefere
sofrer, as do cárcere ou as do monitoramento eletrônico.
O monitoramento eletrônico não deve ser visto como uma sanção, mas sim
como instrumento ou ferramenta capaz de possibilitar que o condenado seja
monitorado em locais alheios ao cárcere. Dessa forma, apresenta-se como
instrumento capaz de contribuir intensamente para a redução do contingente
carcerário, sem que isso ofereça maior risco para a sociedade e, também para a
ressocialização, propiciando que o condenado retome sua vida junto de seus
familiares. Isso contribuirá também para o bem-estar da comunidade, pois cada
preso ou egresso recuperado significa um delinquente a menos nas ruas.
Rogério Grego (2010), com respeito aos opositores do monitoramento
eletrônico, ressalta que não se pode negar que os benefícios de um cumprimento de
pena monitorado fora do cárcere são infinitamente superiores aos prejuízos
causados no agente que se vê obrigado a cumprir sua pena intramuros.
O monitoramento eletrônico de presos surge como um avanço e uma
alternativa as prisões, uma vez que as condições conferidas pela solução tecnológica
são capazes de potencializar a reintegração social do apenado, afastando o preso
das nefastas consequências do encarceramento. Não há dúvida que os riscos que a
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pessoa corre ingressando em nossas cadeias prematuramente são infinitamente
maiores aos que correria estando solta sob vigilância eletrônica.
Assim, qualquer solução, que venha a rechaçar o encarceramento ou a
proporcionar a extração do sistema para reintegração à sociedade deverá ser
acolhida, ainda que experimentalmente.
6 CONCLUSÃO
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A Lei Nº 12.258/2010 incorporou o monitoramento eletrônico no
ordenamento jurídico brasileiro nas hipóteses de saída temporária no regime
semiaberto e de prisão domiciliar, com a finalidade de retirar o indivíduo do
encarceramento quando este apresentar condições de cumprir a pena longe da
penitenciária. Por sua vez, a Lei Nº 12.403/2011 previu o monitoramento eletrônico
como medida cautelar alternativa à prisão para evitar que mais pessoas ingressem
ao cárcere.
É importante observar que, cada vez mais, as medidas alternativas à pena de
prisão assumem relevante papel no contexto do ordenamento jurídico brasileiro e
mundial. Isto porque, tais medidas cumprem, efetivamente, a finalidade preventivoespecial, evitando o contato de preso de menor periculosidade com criminosos mais
experientes, contribuindo para desafogar as prisões.
Neste sentido, o monitoramento eletrônico mostra-se como uma alternativa
eficaz ao aprisionamento, podendo ser considerado um importante instrumento no
processo de ressocialização do condenado, o qual será poupado dos efeitos
catastróficos causados pela patente inutilidade do sistema penitenciário brasileiro,
conforme configuração atual.
A tornozeleira eletrônica é um instrumento que surge com a perspectiva de
substituir as deficientes estruturas penitenciárias tradicionais. Assim, o
monitoramento eletrônico não deve ser visto como uma sanção, mas como uma
ferramenta capaz de contribuir intensamente para a redução do contingente
carcerário, sem que isso ofereça risco para a sociedade. Contribuindo ainda, no
processo de ressocialização do condenado, bem como na redução do elevado custo
que representa para o estado.
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Resumo: O presente artigo trata da análise acerca do artigo 6 do Novo Código de
Processo Civil/2015 que trouxe à baila o princípio fundamental da cooperação que
gerou um intenso debate na doutrina processualista, principalmente, sobre cinco
questões interessantes, entre outras, dos quais tentaremos, da melhor forma
possível, reponde-las: (i) se trata de regra ou princípio; (ii) possui índole constitucional
ou infraconstitucional; (iii) o dever de cooperar dentro da “arena processual” aplica,
por exemplo, entre as partes e entre as partes e o juiz, ou, somente se aplica entre
qualquer das partes e o juiz?; (iv) o dever de cooperar confunde-se com o dever de
boa-fé objetiva? (v) qual é o conceito de “decisão de mérito justa” obtida pela
cooperação entre os próprios sujeitos e os sujeitos e juiz? Além disso, discorreremos,
também, acerca dos modelos estruturantes, para questionarmos se o CPC/15 adotou
o modelo cooperativo em detrimento dos modelos dispositivo e inquisitivo, e,
demonstraremos suas diretrizes. Ademais, traremos, ainda, exemplos da aplicação do
princípio da cooperação no decorrer do processo, sem, é claro, a intenção de esgotálos.
Palavras Chave: Princípio da Cooperação, Modelo Cooperativo, Direito Processual
Civil.
Astratto: Questo articolo si occupa dell'analisi dell'articolo 6 del Nuovo codice di
procedura civile / 2015 che ha richiamato il principio fondamentale di cooperazione
che ha generato un intenso dibattito nella dottrina procedurale, principalmente su
cinque temi interessanti, tra gli altri, che proveremo, nel miglior modo possibile,
rispondi: (i) se si tratta di una regola o di un principio; (ii) ha natura costituzionale o
infracostituzionale; (iii) il dovere di cooperare nell'ambito della “arena processuale” si
applica tra le parti e tra le parti e il giudice, o si applica solo tra una delle parti e il
giudice? (iv) il dovere di cooperare è confuso con il dovere di buona fede oggettiva?
(v) qual è il concetto di "decisione sul merito" ottenuto dalla collaborazione tra i
soggetti stessi e i soggetti e il giudice? Inoltre, discuteremo anche i modelli di
strutturazione, per chiederci se CPC / 15 ha adottato il modello cooperativo a scapito
del dispositivo e dei modelli curiosi. Inoltre, porteremo esempi dell'applicazione del
principio di cooperazione durante il processo, senza, ovviamente, l'intenzione di
esaurirli.
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Parole Chiave: Principio di Cooperazione, Modello Cooperativo, Diritto Processuale
Civile
Sumário: I. Do conceito e da natureza jurídica do princípio da cooperação; II. Dos
sujeitos processuais que são destinatários do princípio da cooperação. III. Das
funções do princípio da cooperação; VI. Das principais discussões sobre o princípio
da cooperação no CPC/2015; V. Dos modelos estruturantes do Processo Civil e da
adoção do modelo cooperativo pelo Novo Código de Processo Civil/2015; VI. Dos
Exemplos de Aplicação da Cooperação no Novo Código de Pr ocesso
Civil/2015; VII. Dos Temas mais sensíveis à aplicação do princí pio da
cooperação no que tange ao poder instrutório e da (im) possibilidade
de deferimento da tutela de ur gência “ex -officio”; VIII. Do Conc eito de
Decisão Justa; IX. Conclusão; e, X. Bibliogra fia.
I. DO CONCEITO DE COOPERAÇÃO E DA NATUREZA JURÍDICA DO PRINCÍPIO
DA COOPERAÇÃO
O Novo Código de Processo Civil/2015 prevê no Capítulo I, as normas
fundamentais do processo civil, estabelecendo no artigo 1 que “o processo civil será

ordenado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as
disposições deste Código”.
Nesse mesmo Capítulo I, o legislador inseriu o artigo 6 do CPC/15
determinando o dever de cooperar entre todos os sujeitos do processo:

“Art. 6. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” ,
com objetivo de quebrar a cultura litigiosa que se dá dentro do
processo.
Dessa forma, nesse capítulo responderemos três questões sobre esse
dispositivo: (i) o que é o dever de cooperação? (ii) trata-se de um princípio ou uma
regra?; e, (iii) se possui índole constitucional ou infraconstitucional?
Pois bem.
Parte da doutrina entende que o dever do cooperar pressupõe uma
comunidade de trabalho entre todos os sujeitos do processo já que “os sujeitos do

processo vão co-operar, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado
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do processo107”. Já outra parte da doutrina, defende que o dever de todos os
sujeitos cooperarem significa a “condução do processo sem protagonismo, a
inclusão do juiz como sujeito do contraditório, a previsão de deveres de cooperação
para as partes e para o julgador108”, assunto esse último que aprofundaremos
quando responderemos a terceira questão acima.
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Já no que refere-se a segunda questão, perfilhamos o entendimento, depois
de toda a explicação no Capítulo I desse artigo, de que trata-se de um princípio e
não uma regra de cooperação na medida em que ao analisar o artigo 6 do CPC/15
verifica-se que trata-se de uma norma jurídica geral, já que os termos utilizados nos
dispositivos são vagos ou indeterminados possuindo um alto grau de abstração;
esses termos indeterminados (tanto no seu antecedente como no seu consequente)
precisam de concretização, e, são normas estruturantes do ordenamento jurídico na
busca de justiça, moral e direito; bem como, é uma norma que serve de inspiração
para as regras, ou seja, estão na base ou constituem a “ratio” de uma regra jurídica.
Dessa forma, podemos afirmar que o artigo 6 do Novo Código de Processo
Civil traz o princípio da cooperação e não uma regra aos sujeitos do processo
cooperarem, possuindo termos vagos ou indeterminado tanto no antecedente (fatos)
como no consequente (consequência).
Outra discussão importante que se faz no campo da natureza jurídica do
princípio da cooperação, e, já respondendo à terceira questão, diz respeito se o
princípio da cooperação é de índole constitucional ou um princípio
infraconstitucional.
Lênio Streck109, explica que o princípio da cooperação, embora encartado
pelo legislador brasileiro como norma fundamental processual, é de caráter
infraconstitucional, já que, pelo menos uma dimensão dela é incompatível com a
Constituição Federal.

107 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 24. ed. -- São Paulo : Atlas, 2013.
108 BARREIROS, Lorena M. Santos. “Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação
processual” – pág. 309.
109 STRECK, Lênio; DELFINO, Lúcio; BARBA, Rafael Giorgio Dalla; e, LOPES, Ziel Ferreira - Artigo: “A
cooperação processual do Novo CPC é incompatível com a Constituição” – publicado no site CONJUR:
https://www.conjur.com.br/2014-dez-23/cooperacao-processual-cpc-incompativelconstituicao#:~:text=Estando%20a%20resposta%20no%20arranjo,no%20novo%20CPC%2C%20o%2
0art. – 23/12/2014 – Visto em: 02/11/2020.
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Isso porque, o princípio da cooperação trazido pelo CPC/15, segundo o
Professor Lênio Streck, pretende redimensionar o princípio constitucional do
contraditório para inserir o magistrado no rol dos sujeitos do diálogo processual,
deixando de ser um mero “expectador” do duelo travado entre as partes, e, critica
que isso poderá fazer com que o magistrado, muitas vezes, até de forma
inconsciente, tome lado, o que fere a imparcialidade.
Dessa forma, os defensores dessa tese, acima explicada, entendem que o
destinatário do princípio do contraditório são unicamente as partes e não o juiz,
como pretendeu o legislador colocá-lo ao prever o princípio da cooperação. Tal
afirmação de que o juiz não pode fazer parte do contraditório está bem
fundamentada, segundo essa doutrina, tanto no conceito tradicional do princípio da
cooperação, que é “a ciência bilateral dos atos e termos do processo [pelas partes],
com a possibilidade [das partes] de contrariá-los”110, como no conceito mais
moderno, que divide o princípio da cooperação em duas dimensões: (i) a dimensão
formal do contraditório que é a garantia de participação das partes; e, a sua (ii)
dimensão material que é o poder de influência que cada uma das partes podem
exercer perante o juiz:

“A garantia da participação é a dimensão formal do princípio do
contraditório. Trata-se de garantia de ser ouvido, de participar do
processo, de ser comunicado e poder falar no processo. Esse é o
conteúdo mínimo do princípio do contraditório e concretiza a visão
tradicional a respeito do tema. (...) a dimensão substancial do
princípio do contraditório (...) trata-se do poder de influência. Não
adianta permitir que a parte simplesmente participe do processo.
Apenas isso não é suficiente para que se efetive o princípio do
contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é
claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do
magistrado.”111

110 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. – “A Contrariedade na Instrução Criminal”. Tese de livredocência apresentada junto ao Departamento de Direito Processual da FADUSP, São Paulo, 1937, pag.
110, § 81.
111 JÚNIOR, Fredie Didier. “Curso de Direito Processual Civil” – Ed. JusPodivm -19ª Edição – 1º Volume
– pág. 92.
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Importante abrirmos um parêntese, para sermos justo, que o Professor
William Santos Ferreira112, há muito tempo, defende que o princípio do
contraditório se desmembra em: ciência, oportunidade e consideração judicial, sendo
essa última ligada não propriamente à cooperação, mas, a obrigação da
fundamentação das decisões, visto que o próprio artigo 93, IX, da Constituição
Federal o exige:
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“O contraditório é ciência, oportunidade e consideração judicial. (...)
O primeiro componente do contraditório é a imprescindibilidade de
informação sobre os atos processuais realizados ou a ocorrer. O réu
precisa ser citado, as partes comunicadas da audiência e da
oportunidade para apresentação do rol de testemunhas e tantas
situações em que o conhecimento é a primeira etapa do
contraditório. (...) Contraditório – Oportunidade: É inócuo informar a
parte de uma ação proposta, da juntada de documento, de
contestação, do laudo pericial, se não se lhe confere oportunidade
para manifestação e comprovação de seus argumentos. Cumpre
aqui o segundo estágio do contraditório. A oportunidade deve
ser compatível com o ato a ser realizado, caso isso não se
verifique, o contraditório estará sendo inobservado. (...) mas, a
igualdade real indica que para situações diversas o tratamento
deverá ser diferenciado, observando precisamente o grau dessa
desigualdade. Assim, pode a parte, logo no início do prazo,
requerer um prazo maior que o abstratamente fixada em lei e
que seja compatível com o que se permite realizar. Os
fundamentos, além do art. 5º, caput, da CF/1988, serão os
princípios inseridos no seu inc. LV, do contraditório e da ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e do inc. XXXV
do mesmo artigo, porque a lie não pode excluir da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Caso um prazo
previsto no Código de Processo Civil não se revele compatível com
o ato a ser realizado, evidentemente, a inflexibilidade significaria que
o legislador infraconstitucional (in abstrato) estaria autorizado pela
Constituição a impedir a alteração do prazo pelo Judiciário (in
concreto), quando presente a lesão, o que incorre. (...). Contraditório
– Consideração judicial: finalmente, de nada adianta o
cumprimento das duas etapas prévias, ciência e oportunidade,
quando o ato realizado é desconsiderado pelo juiz. O
112 FERREIRA, WILLIAM SANTOS - “Princípios Fundamentais da Prova Cível” – Ed. Revista dos
Tribunais – 2014 – São Paulo - pág. 46/50.
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contraditório não é exclusivamente uma garantia das partes, é
um instrumento do sistema, concebido para atuar imantado à
determinação de que todas as decisões do Poder Judiciário serão
fundamentadas (art. 93, IX, da CF), na busca da eficiência do ato
estatal (de julgamento), exigida pelo disposto do artigo 37 do
CF.”
Fechado o parêntese acima, cumpre esclarecer que a doutrina que defende
o posicionamento do Professor Lênio Streck, acerca desse choque entre o princípio
do contraditório e o princípio da cooperação, entende que esse último princípio
possui índole infraconstitucional, e, portanto, não poderá redimensionar o primeiro
princípio de índole constitucional, sob pena de torná-lo (o princípio da cooperação),
nesse aspecto específico, inconstitucional.
Ricardo Marcondes Martins113, ao contrário do entendimento mencionado
acima, explica que o princípio da cooperação funciona como uma comunidade de
trabalho entre o Autor, o Réu, o Juiz, Advogados, Membros do MP, Membros da
Defensoria Pública, Auxiliares da Justiça, Terceiros Intervenientes, Terceiros não
Interessados114, que advém, implicitamente, dos artigos 3, I; 133; e, 170 “caput”,
todos da Constituição Federal, para que se chegue a uma decisão justa.
Embora o argumento, descrito no parágrafo acima, de que o artigo 6 do
CPC/15 advém de forma implícita da combinação do artigo 3, inciso I, da Constituição
Federal/1988, traduzida na ideia de “construir uma sociedade livre, justa e solidária”,
e do artigo 170 da CF/88, que traz a ideia de que a ordem econômica deve obedecer
a justiça social, e, do artigo 133 da CF/88 de que o advogado é indispensável para a
justiça, seja plausível; é, necessário, contudo, ressaltar que tal princípio da
cooperação não deve permitir, ao nosso sentir, um juiz ativista que possa de alguma
forma cooperar com uma das partes no contraditório de modo a ferir a sua
imparcialidade, mas deverá, como veremos mais aprofundado, auxiliar as partes, na
medida do possível, facilitando pesquisas de endereços para citação ou localização
de bens do executado; esclarecer suas decisões; consultar as partes quando há um
vício antes de decidir etc.

113MARTINS, Ricardo Marcondes. Artigo: “Princípio da colaboração e exercício da advocacia” –
Publicado na Revista de direito administrativo e infraestrutura – São Paulo – Revistas dos Tribunais –
jul/set de 2018.
114 BUENO, Cássio Scarpinella; “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Ed. Saraiva, 2015, pág.45.
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Já o Professor Cássio Scarpinella Bueno115 entende que o princípio
da cooperação advém do princípio constitucional devido processo legal, vez que está
ligada, conforme indicada no artigo 6º do NCPC/15, a busca de uma decisão justa
que necessita respeitar a Constituição Federal. Ou seja, o princípio da cooperação
é vocacionado à prestação efetiva da tutela jurisdicional, com ampla participação de
todos os sujeitos processuais, do início ao fim da atividade jurisdicional.
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Tal posição de Cássio Scarpinella Bueno nos parece acertada, na medida em
que veremos que o CPC/15 adotou um modelo cooperativo, que está,
intrinsecamente, ligada ao devido processo legal.
II. DOS SUJEITOS PROCESSUAIS QUE SÃO DESTINATÁRIOS DO PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO
O artigo 6 do Novo Código de Processo Civil é claro ao expor que os
destinatários do princípio da cooperação são “todos os sujeitos do processo”, então,
é importante esclarecer quem são essas pessoas.
Tal discussão sobre os sujeitos destinatários do princípio da cooperação é de
suma importância, até, para diferenciar da disposição trazida pelo artigo 5 do CPC/15,
que traz à baila o princípio da boa-fé objetiva, obrigando, a conduta proba no
processo de todo “aquele que de qualquer forma participa do processo” .
Será que os destinatários do princípio da cooperação são os mesmos que os
destinatários do princípio da boa-fé objetiva?
Parece-nos que não. A expressão utilizada no princípio da boa-fé objetiva
parece muito mais ampla do que a expressão utilizada no princípio da cooperação
que parece ser mais restrita.
Isso porque, “sujeitos de direitos” exposto no princípio da cooperação ao
nosso entender deverá ser restringidos ao (i) Autor, Réu, e, Advogados, nos termos
dos artigos 70 e seguintes; (ii) magistrados, nos termos dos artigos 139 e seguintes
do CPC/15; (iii) Membros do MP, nos termos do artigo 176 e seguintes do CPC/15;
(iv) Membros da Defensoria Pública, nos termos do artigo 185 e seguintes do
CPC/15, e, da Advocacia Pública, nos termos do artigo 182 e seguintes, (v) Auxiliares
da Justiça (artigos 149 e seguintes do CPC/15), (vi)Terceiros Intervenientes (artigos
119 e seguintes do CPC/15), (vii) Terceiros não Interessados.

115 BUENO, Cássio Scarpinella. “Manual de Processo Civil” – Volume Único - Editora Saraiva, 5ª Edição,
2019, pág, 114.
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No mesmo sentido, o Professor Cássio Scarpinella Bueno116 nos ensina que
a cooperação prevista no dispositivo deve ser “praticada por todos os sujeitos do
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processo. Não se trata, portanto, de envolvimento apenas entre as partes (autor e
réu), mas, também, de eventuais terceiros interessados intervenientes (em quaisquer
modalidades de intervenção de terceiros), do próprio magistrado, de auxiliares da
Justiça e, evidentemente, do próprio Ministério Público quando atue na qualidade de
fiscal da ordem jurídica”

Já os destinatários do princípio da boa-fé objetiva são os mesmo do princípio
da cooperação, mas, abrange mais pessoas, alcançando, diferentemente do princípio
da cooperação, a testemunha (nos termos do artigo 442 do CPC/15); ouvintes do
juízo (artigo 447, §4º e §5º do CPC/15), Arrematante (nos termos do artigo 890 e
seguintes do CPC/15), Leiloeiros Públicos (nos termos do artigo 883 do CPC/15);
enfim, todos aqueles que de alguma forma participam do processo117.
III. DAS FUNÇÕES DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
Parte da doutrina, geralmente constituída por civilistas, sustenta que o
princípio da cooperação possui duas funções: (i) a função integrativa que cria
deveres anexos na relação jurídica; e, a (ii) função de controle que, estabelece, por
exemplo, nos termos dos artigos 79 a 81, consequências para o caso de violação da
cooperação:

“O princípio da cooperação engloba diretamente a função integrativa
(CPC/2015, art. 6º) e a função de controle (CPC/2015, arts. 79 a 81 e outros).
Não há no Código de Processo Civil de 2015 previsão direta de função
interpretativa para o princípio da cooperação, ressalvada a circunstância,
bem mais genérica, de que todas as normas e fatos processuais devem ser
interpretados de acordo com o modelo cooperativo de processo civil”.118
Defendem, ainda, que os vetores do princípio da cooperação são: (i)
cooperação para um contraditório real/material; (ii) cooperação pela produção

116 BUENO, Cássio Scarpinella; “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Ed. Saraiva, 2015, pág.45.
117 OLIVEIRA, Carlos Rommel Andriotti Cruz de. “Conteúdo Jurídico do Princípio da Cooperação” –
tese de mestrado defendida na PUC/SP em 18/02/2020, cuja orientadora foi a Professora Arlete Inês
Aurelli – pág. 151.
118 OLIVEIRA, Carlos Rommel Andriotti Cruz de. “Conteúdo Jurídico do Princípio da Cooperação” –
tese de mestrado defendida na PUC/SP em 18/02/2020, cuja orientadora foi a Professora Arlete Inês
Aurelli – pág.
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probatória comprometida com a realidade; (iii) cooperação em prol da efetividade e
razoável duração do processo; (iv) cooperação para uma decisão justa.
Para referida doutrina, tais vetores são expandidos pela função integrativa
do princípio da cooperação, trazendo o dever de informação, dever de lealdade, e,
transportando da boa-fé objetiva, dois dos conceitos parcelas que são o da vedação
do comportamento contraditório (“nemo venire contra factum proprium”), e, o
“nachfrist” (“a preclusão temporal pode ser afastada nos casos em que a parte não
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conseguiu cumprir seu prazo por justa causa (...) afirma o art. 223 do Código de
Processo Civil de 2015 que, não praticado o ato no prazo, ocorre a preclusão
temporal, ficando assegurado à parte, porém, provar que não cumpriu seu prazo por
justa causa”119.) A função integrativa traz, também, segundo essa doutrina, dever

de diálogo, dever de esclarecimento, dever de consulta, dever de prevenção, e, o
dever de auxílio. Para essa corrente civilista, os conceitos parcelares da “supressio e
surrectio”, “tu quoque”, “exceptio doli” e “duty to mitigate the loss” são trazidos pela
função integrativa somente para o princípio da boa-fé objetiva não sendo
transportada para o princípio da cooperação de forma bem didática.
Contudo, somente para abrir um parêntese, no que se refere a boa-fé
objetiva, o Cássio Scarpinella Bueno120, entende que a “supressio” é um instituto de
direito material que não deve ser transportada para o direito processual já que: “não

há espaço para falar, por exemplo, em supressio nos casos em que o que ocorreu foi
a perda, pura e simples, de um prazo processual (uma preclusão, portanto). Não vejo
necessidade de querer sofisticar o discurso em tais casos, quiçá na busca de
novidades, em que novidade não há”.
Fechando o parênteses, e, voltando a explicação das funções do princípio da
cooperação, nota-se que Carlos Rommel Andriotti Cruz de Oliveira121 trouxe, de
forma didática, em sua dissertação de mestrado, as semelhanças e diferenças entre
o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da cooperação:

119 OLIVEIRA, Carlos Rommel Andriotti Cruz de. “Conteúdo Jurídico do Princípio da Cooperação” –
tese de mestrado defendida na PUC/SP em 18/02/2020, cuja orientadora foi a Professora Arlete Inês
Aurelli – pág. 148.
120 BUENO, Cássio Scarpinella – “Manual-de-Direito-Processual-Civil” – Ed. Saraiva – 4ª Edição –
pág.113.
121 OLIVEIRA, Carlos Rommel Andriotti Cruz de. “Conteúdo Jurídico do Princípio da Cooperação” –
tese de mestrado defendida na PUC/SP em 18/02/2020, cuja orientadora foi a Professora Arlete Inês
Aurelli – pág. 162.
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Fonte: Carlos Rommel Andriotti Cruz de Oliveira: “Conteúdo Jurídico do Princípio da
Cooperação” – tese de mestrado defendida na PUC/SP em 18/02/2020, cuja
orientadora foi a Professora Arlete Inês Aurelli – pág. 162.
Contudo, parte da doutrina não concorda com tal entendimento exposto
acima. Isso porque, defendem que o dever de lealdade, a vedação do “venire contra
factum proprium”, o “nachfrist” estão fortemente ligados somente ao princípio da
boa-fé objetiva, e, não se confundem com o princípio da cooperação, vez que esse
deve ser aplicado como dever, e, não obrigação, somente aos juízes e auxiliares dos
juízes com as partes e seus advogados.
A frente, aprofundaremos as discussões na doutrina sobre o princípio da
cooperação.
IV. DAS PRINCIPAIS DISCUSSÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO
CPC/15:
Após a análise do conceito, natureza jurídica, dos sujeitos destinatários do
princípio da cooperação, e, das funções, é necessário analisar algumas discussões
sobre o princípio da cooperação, além daquelas já analisadas.
Assim, outro embate na doutrina sobre o princípio da cooperação,
imaginando que se trata de um princípio constitucional, refere-se se o dever de
cooperar na “arena processual” aplica-se entre as partes e seus advogados; às partes
e seus advogados e o juiz; ou, somente, se aplica entre qualquer das partes e seus
advogados e o juiz?

216

www.conteudojuridico.com.br

O Professor Daniel Mitidiero122, por exemplo, entende que o princípio da
cooperação, exposto no artigo 6 do Novo Código de Processo Civil/2015, somente
se aplica apenas ao magistrado que deverá ser cooperativo ao se relacionar com cada
uma das partes, mas, não se aplica entre às partes e seus advogados, pois esses
últimos não podem ser obrigados a colaborarem entre si dentro da arena processual,
por terem suas estratégias asseguradas, mas possuem, contudo, o dever de agir de
boa-fé e lealdade processual, podendo, incidir, inclusive, em multa processual por
litigância de má-fé.
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No nosso sentir, achar que as partes colaboram com o outro, dentro da arena
processual, em um país cuja educação é moldada para o individualismo e mercado,
nos parece utópico, e, é exatamente, em razão da difícil aplicação, que muitos
doutrinadores confundem o princípio da cooperação com o princípio da boa-fé
objetiva.
Porém, o Professor Cássio Scarpinella Bueno123, em sentido contrário ao
que defendemos de que o dever de cooperar é utópico entre as partes, explica que:

“o prezado leitor perguntará se os advogados do autor e do réu devem cooperar
entre si. A melhor resposta é a positiva, no sentido de que eles não podem criar
empecilhos um para o outro e também devem manter, perante seus próprios clientes,
deveres de sigilo e de probidade profissional, que impedirão determinadas condutas
em relação ao advogado ou à parte contrária. Isso não significa dizer que a eles não
se aplica a cooperação (...) Manifestações seguras do princípio da cooperação nessa
perspectiva estão no dever de declinar o endereço para onde as intimações deverão
ser encaminhadas, atualizando--o ao longo do processo (art. 77, V); na viabilidade
genérica de realização de “negócios processuais” (art. 190); na possibilidade de os
advogados efetivarem intimações ao longo do processo (art. 269, § 1º) (...) apenas
para citar alguns dos diversos exemplos”. Me parece que tais situações estão mais
próximas da boa-fé objetiva do que propriamente do princípio da cooperação.
Nesse cenário, o Professor Darci Guimarães Ribeiro124 nos ensina que no
direito processual civil não podemos confundir lealdade processual com cooperação
já que:
122
MITIDIERO.
Daniel.
Princípio
da
colaboração.
Artigo
publicado
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/206/edicao-1/principio-da-colaboracao

no

site:

123 BUENO, Cássio Scarpinella. “Manual de Processo Civil” – Volume Único - Editora Saraiva, 5ª Edição,
2019, pág, 113.
124 RIBEIRO. Darci Guimarães. “Comentários ao Código de Processo Civil” – Vol. 1, Ed. Saraiva – 1ª
Edição – 2ª Tiragem - 2017 – pág. 112.
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“a lealdade processual pressupõe que os sujeitos do processo
não utilizem métodos maliciosos ou desonestos para alcançarem
seus interesses. Ela é portanto, decorrência natural verdadeira
do princípio da boa-fé processual. Todavia, o fato de estar
terminantemente proibido aos sujeitos processuais agirem de
forma desleal, não implica necessariamente que os sujeitos do
processo devem cooperar ou colaborar entre si. Uma coisa
não tem nada a ver com a outra, pois aquele que age com
lealdade, probidade e honestidade na realização de um ato
processual, não colabora ne coopera necessariamente com a
parte contrária ou com o juiz, no exto sentido da palavra, pois
não presta auxílio a ninguém, simplesmente pratica o ato
visando exclusivamente seu interesse na causa, sem distorcer
a realidade nem induzir os envolvidos ao erro”. (nossos grifos)
Se considerar que o princípio da cooperação é constitucional, referido
raciocínio do Professor Daniel Mitidiero125 parece estar melhor adaptado para o
processo civil, na medida em que o magistrado exerce um cargo que possui
compromisso com o coletivo e com a verdade, cumulando poderes e deveres, não
podendo, contudo, ao exercer poderes, desvirtuar tal compromisso, para não se
tornar um juiz ativista e parcial, devendo, inclusive, sempre justificar suas decisões.
Nesse sentido, o Professor Daniel Mitidiero126 nos ensina que o juiz tem o
dever de: (i) esclarecimentos (“aufklärungspflicht”, ou seja, o dever de dar decisões
claras e de pedir esclarecimentos as partes se elas se manifestarem de modo
obscuro), (ii) o dever de consulta (“erörterungspflicht”, isto é, o juiz não pode decidir
com base em questão a respeito da qual não houve oportunidade de a parte
manifestar-se); (iii) o dever de prevenção (“präventionspflicht”, ou seja, o juiz, diante
de uma falha processual das partes, tem o dever de apontar a falha e dizer como ela
deve ser corrigida); e, (iv) o dever de auxiliar (zusammenarbeitsplficht”) como, por
125 MITIDIERO, Daniel – Artigo: “Processo Justo, colaboração e Ônus da Prova” – Publicado no
seguinte
site:https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/29621/003_mitidiero.pdf?sequence=4
&isAllowed=y#:~:text=Daniel%20Mitidiero*&text=Trata%2Dse%20de%20imposi%C3%A7%C3%A3o
%20inerente,apenas%20no%20momento%20da%20decis%C3%A3o3.
126 MITIDIERO, Daniel – Artigo: “Processo Justo, Colaboração e Ônus da Prova” – Publicado no
seguinte
site:https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/29621/003_mitidiero.pdf?sequence=4
&isAllowed=y#:~:text=Daniel%20Mitidiero*&text=Trata%2Dse%20de%20imposi%C3%A7%C3%A3o
%20inerente,apenas%20no%20momento%20da%20decis%C3%A3o3.
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exemplo, de ajudar a realizar as pesquisas solicitadas pelo Autor para encontrar o
endereço atual do réu, pelos sistemas INFOJUD (sistema da Receita Federal),
RENAJUD (sistema do Detran), BACENJUD (sistema do Banco Central) etc.
Tal assunto de aplicação do princípio da cooperação, conforme exposto no
parágrafo acima, será retomado e aprofundado em um capítulo específico
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O Professor Ricardo Marcondes Martins127, entende, que às partes e seus
respectivos advogados têm o dever de cooperar entre si, tornando-se cada vez mais
difundido o “construtivismo ético”, por meio do qual a justiça, endoprocessual, é
construída através do diálogo entre as partes e seus advogados, e, entre cada uma
das partes e seus advogados e o magistrado. E a mesma coisa para todos os sujeitos
do processo que são as pessoas que estão descritas no capítulo II deste artigo.
Embora o brilhante professor Ricardo Marcondes Martins128, defenda o
“construtivismo ético” entre as partes e seus advogados, fica difícil, acreditar que uma
parte ajudará a outra a vencer ou que os advogados abrirão mão das suas estratégias
para melhor representar seus clientes. Aliás, é difícil mudar a cultura dos cidadãos
por meio de lei!
Com todo respeito, tal situação dificilmente ocorrerá em uma arena
processual, sem uma mudança radical na cultura ou no sistema educacional na
sociedade, pois as partes possuem sede de vitória e, o réu, propriamente dito, mesmo
sabendo no íntimo que é devedor, por exemplo, na maioria das vezes, não ajudará o
seu oponente.
Isso porque, as partes adotam, através de seus advogados, estratégias
diversas, sendo que muitas vezes, uma das partes certamente não pretende que o
juiz chegue a exatamente uma decisão de mérito justa ou que chegue a efetivação
da execução. Ou seja, embora não vá ajudar a outra parte, deve sempre agir de boafé (objetiva).
E se o réu/devedor quiser ajudar o Autor, por exemplo, a própria Lei
disponibiliza outros mecanismos como o reconhecimento do pedido que deve ser
entendido como a postura de declaração unilateral do réu que confirma os fatos e
127 MARTINS, Ricardo Marcondes. Artigo: “Princípio da colaboração e exercício da advocacia” –
Publicado na Revista de direito administrativo e infraestrutura – São Paulo – Revistas dos Tribunais –
jul/set de 2018.
128 MARTINS, Ricardo Marcondes. Artigo: “Princípio da colaboração e exercício da advocacia” –
Publicado na Revista de direito administrativo e infraestrutura – São Paulo – Revistas dos Tribunais –
jul/set de 2018.”
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as consequências jurídicas pretendidas pelo autor em sua petição inicial, no artigo
487, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015129.
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Como já alertamos, perfilhamos o entendimento de que essa doutrina,
quando explica a cooperação entre as partes, acaba misturando, algumas vezes, o
conceito de cooperação com o conceito de boa-fé objetiva, o que não me parece
que tenha sido a intenção do legislador brasileiro.
Inclusive, o Professor Fredie Didier Júnior130 que defende que o princípio da
cooperação é resultado de uma mistura entre os princípios da boa-fé objetiva e, do
contraditório, sendo que esse último está embutido do dever de auxílio do juiz:

“o mais difícil é realmente, sistematizar os deveres processuais que
decorrem do princípio da cooperação. Para tanto, convém valer-se
de tudo o que já se construiu a respeito dos deveres decorrentes do
princípio da boa-fé no âmbito do direito privado. O dever de
cooperação é um deles. (...) o dever de zelar pelo efetivo
contraditório tem designação mais precisa e, por isso, abrangência
mais restrita”.
Aliás, o Fredie Didier Júnior foi o orientador da Dra. Miranda Santos
Barreiros131 que defendeu, em banca de mestrado, que a função integrativa da
cooperação traz, também, de forma indireta, o dever de boa-fé objetiva às partes,
trazido, também, pela função integrativa do princípio da cooperação.
Em nossa opinião, no sentido contrário, o princípio da boa-fé objetiva,
cláusula geral, que impõe o comportamento probo das partes é uno e se adapta a
qualquer matéria do direito dividido de forma didática, em processo civil, direito civil,
direito empresarial, direito criminal etc, não devendo ser confundido com o princípio
da cooperação. Ora, uma coisa é o dever de cooperar/auxiliar, e, outra é o de agir
honestamente, já que nem sempre agir com boa-fé objetiva cooperará com a outra
parte, como já foi amplamente demonstrado.

129 CPC/15: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz (...) Homologar: a) o reconhecimento
da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção”.
130 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm - 19ª Edição –
2017 - pág. 144 e 148.
131. BARREIROS, Miranda Santos. “Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação
processual” – Ed. JusPodivm -Salvador – 2013 - pág. 52.
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Ademais, é preciso, ainda, abrir um parêntese sobre o tema do princípio da
cooperação ligada a essa discussão de que deve ser aplicada entre as partes e entre
as partes e os juízes. Isso porque o pano de fundo dessa discussão é a diferença entre
duas escolas principais: (i) a escola garantista; e, (ii) a escola ativista.
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A escola garantista defende uma limitação dos poderes do juiz, e, assegura as
partes ampla participação na atividade jurisdicional através do princípio dispositivo.
Assim, por exemplo, de forma alguma o juiz pode atuar para ajudar ou cooperar uma
das partes em detrimento da outra. Um exemplo utilizado por essa doutrina é a
impossibilidade de determinar as provas “ex ofício” sem requerimento das partes,
quando a Lei não prever essa determinação, pois feriria a imparcialidade.
Já a escola ativista, entende que o juiz deve buscar a verdade a qualquer custo,
à luz da função epistêmica da prova. Essa verdade é tratada por essa escola ativista
como valor supremo do processo civil, devendo, portanto, ser a meta do juiz, o que
permite a ele um amplo poder instrutório, deixando de ser um mero expectador da
discussão no processo. Para essa corrente se é verdade que a indicação das provas é
ato das partes, porque são elas as interessadas na demonstração da verdade dos
fatos, também, para essa corrente, o é que o juiz, pode, de ofício, determinar a
realização de quaisquer provas. Entretanto, como veremos a frente, em razão do
modelo cooperativo a iniciativa do magistrado, será sempre supletiva à das partes.
Repita-se que tal assunto será melhor abordado a frente no capítulo próprio em que
demonstrará a aplicação do princípio da cooperação ao longo do CPC/15.
Em contraposição a essas duas escolas, a Professora Arlete Inês Aurelli132
defende o princípio da cooperação como alternativa ao antagonismo garantismo e
ativismo judicial, não concordando com parte da doutrina de que a cooperação
incrementaria atitudes discricionárias e arbitrárias, pois o juiz como sujeito da
cooperação do processo não exerce poder, mas dever de prestar a tutela jurisdicional
de forma eficiente, imparcial, zelar pelo contraditório e pela paridade de armas.
Fechado os parênteses, é preciso ressaltar, ainda, que embora o artigo 6 do
Novo CPC/15 reze que o princípio da cooperação servirá para uma decisão de mérito
justa, é preciso esclarecer que ele é, também, aplicado ao processo de execução,

132 AURELLI, Arlete Inês. Artigo: “A cooperação como alternativa ao antagonismo garantismo
processual/ativismo judicial” – Publicado na RBDPro Revista brasileira de direito processual – 2015 v. 23, n. 90, p. 73–85.
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embora a redação não tenha sido tecnicamente perfeita, como nos alerta Daniel
Assumpção Neves133:

“Aspecto interessante é a indicação expressa de que a cooperação
entre as partes e voltada para a obtenção de uma decisão de mérito
justa, efetiva e proferida em tempo razoável. Positivamente, tem-se
a consagração legal de que a decisão de mérito – decisão típica do
processo – deve ser objeto das partes e do juízo. Negativamente, a
inexplicável ausência de tal princípio para a atividade executiva, pois
no cumprimento de sentença a execução ocorre depois da sentença
de mérito, e no processo de execução não existe sentença de mérito,
salvo em situações excepcionais de acolhimento de defesas
incidentais de mérito. Seja como for, tratando-se de princípio que
independe de expressa previsão legal,a redação aparentemente
limitadora do dispositivo ora analisado não é suficiente para afastar
o princípio da cooperação de toda atividade jurisdicional, inclusive a
executiva. Superada a incongruência do texto legal em excluir – ou
apenas tentar – a execução do alcance do princípio da cooperação,
o seu conteúdo não merece elogios.”
Adentrarmos a frente, conforme entendimento de parte da doutrina, acerca
de qual modelo estruturante foi adotada pelo novo CPC/15, como sugere Ricardo
Marcondes Martins134 “a busca de uma solução justa, evidencia que o novo Código
de Processo Civil exige a adoção de outro modelo”, diferente do modelo inquisitivo
e do modelo dispositivo, que será analisado, com mais calma, no próximo capítulo.
V. DOS MODELOS ESTRUTURANTES DO PROCESSO CIVIL E A ADOÇÃO PELO
MODELO COOPERATIVO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15:
Cumpre esclarecer que parte da doutrina entende que o processo civil
passou por dois modelos-estruturantes ligadas à atribuição de poderes ao juiz, antes
de chegar, ao modelo atual da cooperação trazida pelo novo CPC/15: (i) modelo
inquisitivo; e, (ii) modelo dispositivo.

133 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”
– Ed. JusPodivm, 2ª Edição, 2017, pág. 33.
134 MARTINS, Ricardo Marcondes. Artigo: “Princípio da colaboração e exercício da advocacia” –
Publicado na Revista de direito administrativo e infraestrutura – São Paulo – Revistas dos Tribunais –
jul/set de 2018.
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O modelo processual inquisitivo organiza o processo tendo como o grande
protagonista o magistrado, ou seja, dá ao magistrado mais poderes do que deveres.
Esses poderes se manifestam, independentemente da vontade das partes, por
exemplo, em relação a produção de provas, delimitação do objeto litigioso, análise
de questão de fatos e de direito sem precisar justificar135 etc.
Já o modelo dispositivo (chamado, também, de modelo adversial), o
protagonismo é dado as partes136, pois cabem a elas impulsionar o processo, e, dar
andamento, delimitando a produção de provas, delimitando o objeto litigioso etc.
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Referido modelo dispositivo vai ao encontro, ainda, do artigo 2 do Novo
Código de Processo Civil que estabelece que: “o processo começa por iniciativa da
parte e se desenvolve por impulso oficial”.
Nesse sentido, Arruda Alvim137 nos ensina que é do artigo 2º que se extrai o
princípio dispositivo, que se:
“expressa no fato de a parte iniciar o processo – (regra válida para a
jurisdição voluntária, também) (...) e de que, no processo, regra geral,
as partes podem dispor do direito material que vão fazer valer em
juízo. (...) Esse princípio opõe-se ao da indisponibilidade. Desta
enunciação decorre que: a) o autor é que fixa a lide e o réu, por sua
vez, levanta questões gerando controvérsia; b) a este delineamento
bilateral fica o juiz vinculado (...), pois poderá conceder, ou não, ao
autor, só o que se lhe solicitou, como ainda solucionar as questões
trazidas pelo réu ao processo, em função do bem jurídico pedido
pelo autor, o que, todavia, não o inibe de formular, ele próprio, as
suas questões dentro do âmbito estrito da necessidade de decidir
sobre o processo, a ação e a respectiva lide, ou seja, na medida em
que isto se coloque como “conditio sine qua non a que possa o juiz
decidir e sentenciar; c) o juiz, ademais, deverá julgar com apoio não
só nas alegações das partes como também, na prova trazida aos
autos”.

135 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm - 19ª Edição –
2017 - págs. 136 e 139.
136 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm - 19ª Edição –
2017 - pág. 137.
137 ALVIM, Arruda – “Manual de Direito Processual Civil” – Vol. 1 – Parte Geral – Ed. Revista dos
Tribunais – 5ª edição – 1996 – pág. 28-29
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Nota-se, contudo, que parte da doutrina entende que o Código de Processo
Civil/2015 adotou um terceiro modelo estruturante: o modelo cooperativo, sem,
contudo, excluir completamente o modelo dispositivo e inquisitivo.
Ou seja, para essa corrente, o modelo cooperativo é um justo equilíbrio138
entre o princípio inquisitivo e o princípio adversarial (modelo dispositivo).
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Fredie Didier Júnior139 nos ensina que:
“a condução do processo deixa de ser determinada exclusivamente
pela vontade das partes (marca do processo liberal dispositivo).
Também não se pode afirmar que há uma condução inquisitorial do
processo pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação
às partes. Busca-se uma condução cooperativa do processo, sem
destaques para qualquer dos sujeitos processuais. Não por acaso, o
CPC consagra o princípio do respeito ao autorregramente da
vontade (...) que claramente reequilibra as posições das partes e do
juiz na divisão de tarefas processuais”.
Sobre o assunto, outra parte da doutrina, como já vimos acima, critica esse
modelo cooperativo. Isso porque, entendem que coloca o juiz na situação de
participar ativamente em assunto que são próprios às partes dentro de um
contraditório, o que pode e, muitas vezes, vai ferir a parcialidade!
Para essa doutrina, no modelo cooperativo, se o poder/dever do
contraditório é compartilhado entre os sujeitos do processo, como por exemplo,
juízes e as partes que devem “cooperar” entre si para a busca de uma decisão justa,
a decisão é exclusiva do juiz que ao misturar no contraditório pode perder a
imparcialidade. Tal situação é bem retratada pelo Professor Lênio Streck140 , como
utopia do legislador, da seguinte forma:

138 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm - 19ª Edição –
2017 - pág. 137.
139 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm - 19ª Edição –
2017 - pág. 138.
140 STRECK, Lênio; DELFINO, Lúcio; BARBA, Rafael Giorgio Dalla; e, LOPES, Ziel Ferreira - Artigo: “A
cooperação processual do Novo CPC é incompatível com a Constituição” – publicado no site CONJUR:
https://www.conjur.com.br/2014-dez-23/cooperacao-processual-cpc-incompativelconstituicao#:~:text=Estando%20a%20resposta%20no%20arranjo,no%20novo%20CPC%2C%20o%2
0art. – 23/12/2014 – Visto em: 02/11/2020.
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“Então agora as partes deverão cooperar entre si? Parte e

contraparte de mãos dadas a fim de alcançarem a pacificação social...
Sem ironias, mas parece que Hobbes foi expungido da “natureza
humana”. Freud também. O novo CPC aposta em Rousseau. No
homem bom. Ou seja, com um canetaço, num passe de mágica,
desaparece o hiato que as separa justamente em razão do litígio (...)
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Você quer uma decisão justa, efetiva e tempestiva? Então, caro
utente, para o fim de consegui-la deverá cooperar com o juiz e
sobretudo com a contraparte, e esperar igual cooperação de ambos”.
Assim, para essa corrente, o ideal é que o magistrado fique fora do
contraditório dentro de uma arena processual para não ser contaminado por uma
das partes, mas, que possa, como seu dever principal, julgar com imparcialidade e
motivadamente, ficando equidistante das partes!
VI. DOS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA COOPERAÇÃO NO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL /2015
Para verificar a aplicação do modelo cooperativo no Novo Código de Processo
Civil, é necessário, discorrermos sobre os exemplos dentro dos deveres que o
princípio da cooperação impõe ao magistrado.
Conforme já relatado no capítulo IV, deste artigo, o princípio da cooperação,
nos ensinamentos de Daniel Mitidiero, traz aos magistrados os seguintes deveres: (i)
o dever de consulta (“erörterungspflicht”); (ii) o dever de prevenção
(“präventionspflicht”); (iii) o dever de esclarecimento (“aufklärungspflicht”); (iv) o
dever de auxiliar (zusammenarbeitsplficht”). Vamos a frente aprodundá-los:
•

Dever de Consulta:

A respeito desse dever de consulta, a doutrina entende que o magistrado ao
se deparar com qualquer ponto de fato ou de direito, “ex-officio141”, isto é, assunto
sobre o qual as partes ainda não se manifestaram, deverá, à luz do princípio da
cooperação, conceder prazo às para apresentarem suas respectivas manifestações
sobre o assunto.
Vale esclarecer, por exemplo, que o juiz tem o dever de consultar os
envolvidos na relação contratual — sejam eles partes no processo ou terceiros —
que se pressupõe ineficaz acerca de ponto de fato ou de direito relevante para a
solução da causa para que possam exercer plenamente o sagrado direito ao
141 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm - 12ª Edição –
2010 - pág. 80.
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contraditório e à ampla defesa, mesmo que se trate de questão que o magistrado
pode, em tese, conhecer de ofício.
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Outro exemplo disso acontece na execução fiscal, com relação ao artigo 40,
§4, da Lei nº. 6.830, de 22 de Setembro de 1980, que determina que se da decisão
que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de
ouvida a fazenda pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato142.
Imagine-se, agora, a situação de um processo, em andamento, sem que as
partes tenham alegado que a lei discutida é inconstitucional143. O juiz, ao julgar,
percebe que a lei é inconstitucional e decide não aplicá-la, sem, antes conceder prazo
para que as partes se manifestem sobre tal vício. Assim, uma sentença baseada na
inconstitucionalidade da lei a respeito da qual as partes não se manifestaram é uma
violência aos sujeitos do processo e ao princípio da cooperação e do contraditório.
Portanto, nesse caso, o juiz deverá consultar as partes sobre a questão se se trata de
ponto relevante144.
Ao nosso sentir, o Novo Código de Processo Civil de 2015, não permite mais
que o juiz decida qualquer questão, ainda que possa conhecer de ofício, sem
conceder prazo para as partes se manifestarem nos autos, sob pena de ferir o
contraditório, por decisão surpresa, a ampla defesa, e, ferir o dever de cooperação. É
o que determina, inclusive, o Parágrafo Único do artigo 487, quando a decisão versar,
por exemplo, sobre decadência e prescrição:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição;

142 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm, 19ª Edição –
2017 – pág.145
143 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm, 19ª Edição –
2017 – pág. 146.
144 JUNIOR, Fredie Didier – “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. 1 - Ed. JusPodivm, 19ª Edição –
2017 – pág.146.

226

www.conteudojuridico.com.br

(...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. (nossos
grifos).
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É importante esclarecer, contudo, que o §1º do artigo 332, ressalvado pelo
parágrafo único do artigo 487, que traz à baila a improcedência liminar do pedido
do Autor, deve ser criticada na medida em que, além de ressaltar a prevalência do
sistema inquisitivo (não adotado pelo NCPC/15), não dá ao Autor o direito de explicar
se realmente houve a prescrição e a decadência. Além disso, a atuação oficiosa do
juiz, nesse caso de improcedência liminar por prescrição, “impede que o réu renuncie

à prescrição, direito material expressamente previsto no artigo 191 do Código
Civil/2002. O interesse do réu em renunciar à prescrição pode ser moral, ao preferir
uma sentença de improcedência que o declare não ser o devedor, ou econômico,
considerando que o art. 940 do CC prevê o direito a cobrar em dobro daquele que
demanda por dívida já paga ou o valor cobrado daquele que demanda por valor
superior ao da dívida, salvo se houver prescrição.145”
Nessa seara, entendemos, ainda, que o artigo 4º, §2º da Instrução Normativa
nº. 39/2016 do TST, que “interpreta” o Novo Código de Processo Civil, e, prevê quais
são as decisões proferidas “ex officio” que não se consideram surpresas, fere o
princípio da cooperação, já que tal dispositivo dá a oportunidade ao juiz não ser
cooperativo, e, também, o princípio do contraditório:

“Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que
regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10, no
que vedam a decisão surpresa.
§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do
mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento
jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma
ou de ambas as partes.
§ 2º Não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento
jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual
do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às
condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e
145 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”
– Edição 2017, Ed. JusPodvim, 2ª edição, pág. 591.
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aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em
contrário”. (nossos grifos)
•

Dever de Prevenção:
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A doutrina entende que o juiz tem o dever de, constatada alguma
irregularidade processual, apontar o defeito processual e dizer como pode ser
corrigido.
Isso porque, se o juiz, ao conduzir o processo, perceber algum defeito,
irregularidade ou problema na petição inicial, tem o dever, inerente à cooperação,
de apontar onde está o defeito e dizer como o defeito será corrigido, concedendo
prazo para o Autor para que emende a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou
a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá
a petição inicial”
Vale esclarecer que emenda da petição inicial não se confunde com o
aditamento à petição inicial. Esse último, consiste na possibilidade de alteração ou
supressão parcial do pedido ou causa de pedir até a decisão de saneamento do
processo, mas deve, no entanto, ter o consentimento do Réu, se esse já foi citado
(artigo 329 e seguintes do NCPC/15). Já a emenda trata-se de regularização da
petição inicial em razão de algum vício, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Não pode o juiz, por exemplo, fingir que não viu os defeitos processuais e
depois extinguir o processo sem julgamento do mérito, sem dar oportunidade para
que a parte autora corrija tal vício por emenda à petição inicial.
Um exemplo que ocorre muito na prática, é que Exequente ajuíza a ação de
execução de título extrajudicial baseado em duplicatas sem aceites, mas não junta na
petição inicial, o canhoto de recebimento de mercadoria, e/ou, até mesmo os
instrumentos de protestos. Se o juiz perceber tais vícios, antes da citação do réu,
deverá aponta-los para que haja a correção por emenda.
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Outro exemplo que podemos extrair do Novo Código de Processo Civil/2015
refere-se ao Parágrafo Único do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil/2015
que impõe ao desembargador relator, de acordo com o dever de cooperação e da
primazia de mérito, que conceda prazo de 5 (cinco) dias, ao recorrente para sanar o
vício, antes de declarar o recurso inadmissível.
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Assim, se o Apelante interpôs o Recurso de Apelação, por exemplo,
recolhendo custas insuficientes, terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a
diferença (artigo 1.007, §2º do Código de Processo Civil/2015); e, no caso do Apelante
não ter recolhido as custas do Recurso de Apelação quando da sua interposição, terá
o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro (artigo 1.007, §4º do Código
de Processo Civil/2015).
Veja que o juiz tem o dever de conceder o prazo para buscar a decisão de
mérito em detrimento a decisão sem julgamento de mérito, e, isso é ser cooperativo!
Fica, contudo, nossa indignação à decisão do STJ no REsp 1.813.684 - SP
(2018/0134601-9), de relatoria do Ministro Raul Araújo, que ao interpretar o §3º do
artigo 1.029 do Novo Código de Processo Civil/2015 (que prevê que o “Supremo

Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal
de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave” ),
dispensou a concessão do prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte corrija o
vício e apresente o comprovante do feriado local no momento da interposição do
Recurso Especial, afastando, assim, a aplicação do parágrafo do artigo 932 do
CPC/15, e, em clara afronta ao princípio da cooperação, criando, dessa forma, uma
jurisprudência defensiva:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O novo
Código de Processo Civil inovou ao estabelecer, de forma expressa,
no § 6º do art. 1.003 que "o recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso". A interpretação
sistemática do CPC/2015, notadamente do § 3º do art. 1.029 e do §
2º do art. 1.036, conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu
à intempestividade o epíteto de vício grave, não havendo se falar,
portanto, em possibilidade de saná-lo por meio da incidência do
disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo Código. 2. Assim,
sob a vigência do CPC/2015, é necessária a comprovação nos
autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de
interposição do recurso. 3. Não se pode ignorar, todavia, o

229

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

elastecido período em que vigorou, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte Superior, o entendimento de que seria possível
a comprovação posterior do feriado local, de modo que não parece
razoável alterar-se a jurisprudência já consolidada deste Superior
Tribunal, sem se atentar para a necessidade de garantir a segurança
das relações jurídicas e as expectativas legítimas dos jurisdicionados
(STJ - QO no RECURSO ESPECIAL Nº 1.813.684 - SP - 2018/01346019 – Rel. Min. Nancy Andrighi – 4ª Turma – 03/02/2020) 4. É bem de
ver que há a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões
em casos excepcionais, como instrumento vocacionado,
eminentemente, a garantir a segurança indispensável das relações
jurídicas, sejam materiais, sejam processuais. 5. Destarte, é
necessário e razoável, ante o amplo debate sobre o tema instalado
nesta Corte Especial e considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da
decisão de mérito, que sejam modulados os efeitos da presente
decisão, de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos
interpostos após a publicação do acórdão respectivo, a teor do § 3º
do art. 927 do CPC/2015. 6. No caso concreto, compulsando os
autos, observa-se que, conforme documentação colacionada à fl.
918, os recorrentes, no âmbito do agravo interno, comprovaram a
ocorrência de feriado local no dia 27/2/2017, segunda-feira de
carnaval, motivo pelo qual, tendo o prazo recursal se iniciado em
15/2/2017 (quarta-feira), o recurso especial interposto em 9/3/2017
(quinta-feira) deve ser considerado tempestivo. 7. Recurso especial
conhecido. (STJ - REsp 1.813.684 - SP (2018/0134601-9 – 4ª Turma Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 03/02/2020) – nossos grifos
•

Dever de Esclarecimento:

O juiz tem o dever de pedir esclarecimentos aos pedidos das partes ou de
qualquer sujeito do processo, bem como, esclarecer suas decisões.
Ou seja, se a parte peticionou nos autos, e, se o juiz ao analisar a petição
não tenha entendido o pedido do Autor ou do Réu – deverá conceder prazo de 5
(cinco) dias para que o peticionante se manifeste esclarecendo o pedido. Ora, não
pode o juiz simplesmente indeferir o pedido, sob o argumento de que não entendeu
o pedido de uma das partes.
Ademais, o juiz deverá esclarecer suas decisões quando uma das partes
opuser o recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 e seguintes
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do Código de Processo Civil/2015, ou, apresentar uma petição simples requerendo
que esclareça determinada decisão proferida nos autos.
•

Dever de Auxílio às Partes:
O juiz deve “auxiliar as partes na superação de eventuais dificuldades que

impeçam o exercício de direitos ou faculdades ou o cumprimento de ônus ou deveres
processuais146”.
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Um exemplo, interessante desse caso, é a possibilidade do Exequente, por
exemplo, requerer diversas pesquisas para a localização de bens do devedor.
Tal assunto é importante, pois traz à baila, a aplicação do artigo 139, inciso
IV, do Novo Código de Processo Civil/2015, que exige um juízo cooperativo.
Isso porque o artigo 139, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil/2015
traz à baila que o magistrado poderá ordenar todas as medidas executivas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias típicas e atípicas contra o devedor ou
executado nas ações de execuções ou cumprimentos de sentença de obrigações de
fazer, não fazer, entregar ou dar (prestação pecuniária).
Dessa forma, é preciso, primeiramente, diferenciar entre as medidas
executivas sub-rogatórias das medidas executivas indutivas e coercitivas.
As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do
devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito
independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos de medidas
executivas sub-rogatórias a busca e apreensão e a penhora ou expropriação de bens.
Já as medidas coercitivas ou indutivas (execução indireta), são aquelas que
pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja,
que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito.
Para a busca bens passíveis à penhora do executado, com objetivo de futura
expropriação, é possível ao exequente se valer dos sistemas integrados ao Poder
Judiciário, denominados RENAJUD (Detran), INFOJUD (Receita Federal), BACENJUD
2.0 e BACEN CSS (Banco Central), e, ao nosso entender, dos pedidos de expedições
146 MITIDIERO, Daniel. Artigo “Princípio da Colaboração” – Publicado no site da Enciclopédia Jurídica
da
PUC/SP:https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/206/edicao-1/principio-dacolaboracao#:~:text=O%20dever%20de%20aux%C3%ADlio%2C%20%E2%80%9Co,de%20%C3%B4n
us%20ou%20deveres%20processuais%E2%80%9D.&text=Em%20v%C3%A1rias%20oportunidades%
20o%20legislador,a%20partir%20desses%20deveres%20judiciais. Visto em: 20/11/2020.
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de ofícios para as diversas empresas privadas ou públicas ou aos órgão públicos,
conforme quadro elucidativo e exemplificativo abaixo:
Pesquisas/Ofícios
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Ofício para o Banco Central com objetivo de ter conhecimento se há ativos no
Fundo de Investimento das Instituições Financeiras
Ofício para a CVM com objetivo de ter conhecimento se existe ações em nome do
Executado
Ofício para a Bolsa de Valores com objetivo de ter conhecimento se existe ações
em nome do Executado
Ofício para o Banco Central com objetivo das Instituições Financeiras informar se
o Executado possui previdência privada
Ofício para a Receita Federal com objetivo de penhorar a Restituição do Imposto
de Renda
Ofício para a SUSEP
Ofício para o Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Ofício para a ANAC para verificar se o Executado é dono de alguma aeronave
Ofício para a Capitania dos Portos com objetivo de verificar se o Executado é dono
de algum barco, lancha etc.
Ofício para o INSS para que traga o histórico dos registros profissionais e de
recolhimento perante o órgão em nome do Executado
Ofício à Receita Federal para a apresentação do Dossiê Integrado em nome do
Executado – referente a 5 anos, inclusive informando se foram declarados por meio
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de DIMOB alguma transação/alienação/cessão/locação em nome do Executado
Pesquisa BACEN CSS – com objetivo de verificar se existem laranjas como titulares
da conta-corrente de empresas que possuem procuração à esse titular
Pesquisa junto a ARISP, para aqueles que possuem gratuidade de justiça

Ofício ao Colégio Notarial do Brasil (CENSEC) para que informe, após consulta ao
banco de dados da instituição, se os executados possuem escrituras, procurações,
testamentos, procurações, inclusive separações, divórcios e inventários, lavradas
em todos os cartórios do Brasil, ou qualquer outra informação que possa ser úteis
a fim de quitação do débito da ação;
Ofício para Pesquisa/Penhora de recebíveis em nome da empresa executada
perante as empresas de cartão de crédito e que intermediam pagamento
eletrônicos, como Cielo, Rede (ex-Redecard), PagSeguro, PayPal, Pagbank, PicPay,
PayU, MercadoPago, Bcash, Paybras, Pagar.me, Wirecard, Gerencianet, Iugu,
dentre outras de interesse da credora, e aos Bancos que administram os recebíveis
referentes a eventuais bandeiras de cartão de crédito, como MASTERCARD e VISA,
determinando que depositem em conta judicial à disposição do juízo, os recebíveis
em nome das Executadas, até o limite do débito.
Ofício para as empresas que atuam no mercado de fintechster, como Bidu,
Guiabolso, Warren Brasil, Picpay, Toro Investimento, Creditas, Neon, Quinto Andar,
Contabilizei, Conta Azul, Méliuz, Nubank, Nexoos, Urbe-Me, Ripple E Yubb.
Ofício para a Bitcoin Investimentos com objetivo de penhorar valores em nome do
executado
Pedido de negativação do nome do executado no SERASAJUD
Fonte: Elaboração Própria
Nota-se, também, que as medidas executivas sub-rogatórias são limitadas
pelo princípio da patrimonialidade. Ou seja, tais medidas, demonstradas acima, não
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Pesquisa Jokey Club para verificar se possui cavalos

www.conteudojuridico.com.br

atacam nenhum dos direitos ligados à dignidade da pessoa humana ou inerentes à
pessoa humana como liberdade de ir e vir, a vida etc. Logo, não devem ser indeferidas
pelos juízes, sob pena de não serem cooperativas.
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Importante esclarecer, ainda, que defendemos que as medidas executivas
sub-rogatórias ou coercitivas típicas devem ser esgotadas pelo credor ou exequente,
antes de serem iniciadas as medidas executivas coercitivas ou indutivas atípicas como
já foi decidido, de forma sensata, pelo TJ/SP:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO E APREENSÃO DO SEU
PASSAPORTE. INVOCAÇÃO DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO QUE PERSISTE. AGRAVO IMPROVIDO.
As medidas executivas atípicas fundadas no artigo 139, inciso IV, do
CPC, só podem ser adotadas de forma subsidiária, após exauridas as
tentativas tradicionais de localização de bens da parte executada.
Entretanto, no caso em exame, não restou demonstrado tenham sido
esgotados os meios tendentes à satisfação da execução. RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JÓQUEI CLUBE DE SÃO PAULO PARA
CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE CAVALOS EM NOME DO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU.
RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. A matéria submetida a exame
não foi objeto de análise na decisão agravada, sendo totalmente estranha
ao contexto de devolutividade do recurso. Deve, portanto, ser submetida
ao exame em primeiro grau, de modo que não comporta conhecimento o
recurso, nessa parte”. (Agravo de Instrumento nº. 207013513.2017.8.26.0000 – TJSP – Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN – Data de
Julgamento: Dje: 02/06/2017 – 30/05/2017)
As medidas executivas coercitivas típicas são aquelas previstas em lei, como
por exemplo, a aplicação da multa astreinte, e, as medidas executivas coercitivas
atípicas são aquelas não estão reguladas ou previstas em lei, mas são permitidas pelo
ordenamento jurídico a ser ponderado pelo magistrado, sendo proibidas, e, aí sem
muita discussão na doutrina, a prisão civil por dívida comum, salvo alimentos, a
tortura, atos contrário a vida, e, a ameaça ao ataque ao corpo do devedor ou
exequente, chamados de núcleos duros da dignidade da pessoa humana, que não
podem ser relativizados quando colocado em choque com o princípio da
cooperação, em detrimento à uma dívida simples.
Nesse sentido, alguns doutrinadores defendem que as medidas coercitivas
só podem atingir o patrimônio do devedor, e, outros doutrinadores, no entanto,
234

www.conteudojuridico.com.br

entendem que tais medidas podem, inclusive, atingir os direitos pessoais do devedor
fora do núcleo duro da dignidade da pessoa humana, admitindo, por exemplo, a
suspensão da carteira de motorista, a apreensão do passaporte, o cancelamento dos
cartões de créditos, etc.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A Professora Arlete Inês Aurelli147, que defende a aplicação das medidas
executivas indutivas ou coercitivas atípicas, para a suspensão da carteira de
motorista, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de créditos,
somente nos casos em que o devedor ou executado possui valores para saldar a
dívida cobrada na execução ou no cumprimento de sentença, mas não que se
desincumbir desse ônus, abusando de seu direito ao demonstrar o seu nível social
alto, colocando, por exemplo, fotos e vídeos de viagens ao exterior, ou, mostrando
que está dirigindo veículos caros.
Essas circunstancias acima, vai totalmente de encontro à função de controle
do princípio da cooperação, já que o juiz deve tentar a eficiência do direito do
exequente, punindo com coerções mais severas aquele que esbanja riqueza, mas a
oculta mediante fraude à execução.
O Professor Olavo de Oliveira Neto148, contudo, e, de forma mais liberal,
defendia, antes mesmo do Código de Processo Civil/2015, ou seja, ainda no CPC/73,
elaborado pelo, então Ministro da Justiça, ALFREDO BUZAID, no ambiente da
Ditadura Militar, a possibilidade de o magistrado estabelecer algumas formas de
restrições na esfera de direitos do devedor, em qualquer hipótese: “ como a

suspensão de licença para conduzir veículos automotores.(...) Ora, quem não tem
dinheiro para pagar o valor que lhe é exigido na execução, nem tem bens para
garantir tal atividade, também não tem dinheiro para ser proprietário de veículo
automotor, e, por isso, não tem a necessidade de possuir habilitação. (...) nada
impede que aquele que necessita exercer tal direito para sua sobrevivência, como é
o caso do motorista profissional, solicite ao juízo afastamento da limitação de
direitos. Nesta hipótese, porém, inverte-se o ônus da prova no processo (...).”

147 AURELLI, Arlete Inês, “Medidas Executivas Atípicas no Código de Processo Civil Brasileiro” - Revista
de Processo, vol. 307, 2020.
148 NETO, OLAVO DE OLIVEIRA, “Novas perspectivas da execução civil – Cumprimento de Sentença.
In. SHIMURA, Sérgio; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção – coords.–Execução no processo civil:
novidades & tendências. São Paulo: Método, 2005, p. 197.
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O Professor Daniel Amorim Assumpção149, ao analisar o inciso IV, do artigo
139, do Novo Código de Processo Civil, entende que: “por outro lado entendo que

esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora
analisado a qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da
obrigação. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas
na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma
legal: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive, com
a apreensão física da CNH; retenção de passaporte, suspensão de cartões de crédito,
vedação de contratação de novos funcionários por empresas devedora de verbas
salariais, proibição de empréstimo ou de participações em licitações; etc.”
Ademais, vale deixar registrado, também, que o Partido dos Trabalhadores
ajuizou a ADI nº. 5.941/DF requerendo que o STF declare a inconstitucionalidade,
sem redução de texto, do inciso IV do artigo 139 da Lei n. 13.105/2015, das medidas
coercitivas ou indutivas atípicas como a apreensão de carteira nacional de habilitação
e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de
participação em concurso público e a proibição de participação em licitação pública,
sob a alegação, entre outras coisas, que: “interpretação que possibilita retrocesso
social a permitir que, à míngua do princípio da responsabilidade patrimonial, o
devedor seja compelido ao adimplemento de suas obrigações às custas de sua
liberdade”. 150
O Ministério Público Federal se manifestou na ADI nº. 5.941/DF, juntando seu
parecer nº. 449/2018 favorável pela procedência do pedido do Partido dos
Trabalhadores, alegando entre outras coisas, o seguinte:

“Patrimônio e propriedade de bens não se confundem com
liberdade, como outrora. A indiferenciação entre bens e liberdades
foi superada pelo princípio da dignidade humana que atribui valor
diferente ao que é necessário ao humano e ao que é uma dimensão
da vida social, a dimensão econômica. O valor ético que atribuímos
é diverso e se expressa de forma diferente no sistema de direitos. O

sentido de cláusulas abertas é integrativo. Normas mais amplas são,
em geral, melhores porque mais capazes de captar a complexidade
149 NEVES, Daniel Assupção – “Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo –
edição 2017 – Ed. JusPodivm
150 Petição Inicial da ADI nº. , interposta pelo Partido dos Trabalhadores perante o STJ, disponível
pelo
site:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4321714/mod_resource/content/1/peti%C3%A7%C3%A3o
%20inicial%20ADI.pdf – visto em 27/11/2019, às 01h34.
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do caso concreto frente ao sistema jurídico. O caso pode trazer ao
juiz elementos que a lei não trouxe. Essa forma principiológica
potencializa as possibilidades de uma prestação jurisdicional efetiva.
Por isso, as cláusula geral executiva que garante maior liberdade ao
juiz no momento do cumprimento da sentença, inclusive nos casos
de prestação pecuniária, é constitucional. O fim do princípio da
tipicidade não deve levar, todavia, ao extremo oposto de
discricionariedade judicial, típica do superado positivismo
normativo. O juiz está submetido aos limites constitucionais mesmo
quando é livre para identificar soluções na fase executiva do
processo que não foram expressamente previstas pela lei processual.
Porém, em homenagem ao princípio do devido legal em sua forma
substantiva e aos direitos fundamentais de autonomia privada e
liberdade, o juiz está adstrito à esfera patrimonial do devedor. Não
sendo autorizado fixar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias que importem na restrição de outros direitos. Nos
termos do pedido, apreensão de CNH e passaporte afrontam o
direito de ir e vir e a proibição de participar de certames e licitações
desrespeita a liberdade de contratar e de escolher livremente a
profissão. São atos, portanto, que impactam na possibilidade do
devedor de exercer sua autonomia privada, princípio fundamental da
Constituição.”
Porém, embora a ADI nº. 5.941/DF ainda aguarda julgamento, a maioria das
decisões do STJ é no sentido de que não é possível atingir a apreensão de passaporte,
a suspensão de carteira de motorista etc, existindo, contudo, poucos julgamentos
que tais medidas foram deferidas.
O STJ, por exemplo, no HC 478963/RS (2018/0302499-2), de Relatoria do
Ministro FRANCISCO FALCÃO151, permitiu, confirmando a decisão do Tribunal de
Justiça, a apreensão do passaporte como forma de coerção para o pagamento da
dívida da multa ambiental, considerando o devedor era um ex-jogador famoso da
seleção brasileira que possui patrimônio para penhorar, mas estava os ocultando.
Vale ressaltar que o motivo para a apreensão do passaporte foi em razão da falta
de postura cooperativa e de boa-fé processual uma vez que deixou de efetuar
o pagamento da multa e nem mesmo indicar bens passíveis à penhora:
“AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. MEDIDA COERCITIVA
151 STJ - HC: 478963 RS 2018/0302499-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Julgamento: 14/05/2019, T2 – Segunda Turma Data de Publicação: DJe 21/05/2019
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ATÍPICA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RESTRIÇÃO AO USO
DE PASSAPORTE. INJUSTA VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL
DE IR E VIR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.
OBSERVÂNCIA
DO
CONTRADITÓRIO.
PONDERAÇÃO DOS VALORES EM COLISÃO. PREPONDERÂNCIA, IN
CONCRETO, DO DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA DO MEIO
AMBIENTE. DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS. I - Na origem, tratase de cumprimento de sentença que persegue o pagamento de
indenização por danos ambientais fixada por sentença. Indeferida
a medida coercitiva atípica de restrição ao passaporte em primeira
instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu
provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público,
determinando a apreensão do passaporte dos pacientes. II - Cabível
a impetração de habeas corpus tendo em vista a restrição ao direito
fundamental de ir e vir causado pela retenção do passaporte dos
pacientes. Precedentes: RHC n. 97.876/SP, HC n. 443.348/SP e RHC
n. 99.606/SP. III - A despeito do cabimento do habeas corpus, é
preciso aferir, in concreto, se a restrição ao uso do passaporte pelos
pacientes foi ilegal ou abusiva. IV - Os elementos do caso
descortinam que os pacientes, pessoas públicas, adotaram, ao
longo da fase de conhecimento do processo e também na fase
executiva, comportamento desleal e evasivo, embaraçando a
tramitação processual e deixando de cumprir provimentos
jurisdicionais, em conduta sintomática da ineficiência dos meios
ordinários de penhora e expropriação de bens. V - A decisão que
aplicou a restrição aos pacientes contou com fundamentação
adequada e analítica. Ademais, observou o contraditório. Ao final
do processo ponderativo, demonstrou a necessidade de restrição
ao direito de ir e vir dos pacientes em favor da tutela do meio
ambiente. VI - Ordem de habeas corpus denegada”. (STJ - HC:
478963/RS - 2018/0302499-2, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 21/05/2019)
Ademais, outro auxílio que poderá ser feito pelo juiz, por exemplo, é no
campo da citação do Réu.
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Isso porque, o juiz poderá fazer pesquisas, a pedido do Autor, nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, “CONGÁSJUD152”, bem como, deve deferir
ofício para operadoras de telefonia móveis e fixas e empresa de que coordenam a
luz e água da cidade etc, para a localização de endereços do Réu.
VII. DOS TEMAS MAIS SENSÍVEIS à APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO NO QUE TANGE AO PODER INSTRUTÓRIO E DA (IM)
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA “EX
OFFICIO”
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É preciso, ainda, ingressar em dois pontos sensíveis da aplicação do modelo
cooperativo: o primeiro que diz respeito ao poder instrutório do juiz, e, o segundo
que diz respeito a discussão sobre a possibilidade de o magistrado conceder uma
tutela de urgência “ex officio”.
Isso porque, em primeiro lugar, o artigo 370 “caput” e seu Parágrafo Único,
traz a tensão entre os modelos inquisitivo e o modelo dispositivo, que deve ser
interpretado com o equilíbrio do modelo cooperativo que, como vimos, para parte
da doutrina foi abraçado pelo Novo Código de Processo Civil/2015, já que determina
que o juiz poderá “ex ofício” determinar provas necessárias ao julgamento de mérito
e que o juiz poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
João Batista Lopes153, ao interpretar o artigo 370 “caput” e seu parágrafo
único, entende que: “cuida dos poderes instrutórios do juiz e revela que o legislador

se inclinou por posição que atribui a ele papel dinâmico na produção da prova. Assim
conquanto a lei atribua às partes o ônus da prova, ou seja, o encargo de demonstrar
a existência ou inexistência dos fatos alegados, não deixa de reservar ao magistrado,
além da função de direito do processo, a de conduzir a atividade probatória e

152 Artigo publicado no site jusbrasil: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/534808086/tjsp-ecomgas-firmam-termo-de-cooperacao - Visto no dia 21/11/2020.
153 LOPES, João Batista – “Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. 2 - Ed. Saraiva, 1ª edição,
2017 – São Paulo – pág. 246
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determinar, a requerimento ou de ofício, as diligências necessárias à apuração dos
fatos”.
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Assim, em face do princípio do dispositivo, que continua vivo no sistema
processual, a iniciativa do juiz será, ao nosso sentir, supletiva à das partes, de acordo
com o princípio da cooperação, como defende brilhantemente Maria Elizabeth de
Castro Lopes154 uma vez que:
“(b) a concessão de poderes instrutórios ao juiz não o converte em
investigador ou pesquisador de provas, porque seu papel no
processo não é esse. E a atual estrutura do Poder Judiciário torna
fantasiosa a proposta de conceder ao juiz essa função; (c) a utilização
ilimitada e indiscriminada do poder de iniciativa probatória pode
comprometer a imparcialidade e o equilíbrio do juiz em virtude de
seu envolvimento psicológico no conflito de interesses; (d) não se
deve confundir, porém, o poder de iniciativa probatória, que deve
ser moderado e equilibrado, com o poder de direção do processo e
acompanhamento da produção das provas requeridas pelas partes,
que ficam reservados com exclusividade ao juiz; (e) o juiz n]ao deve
exercer função assistencial ou paternalista, uma vez que o processo
tem fins próprios que não se confundem com os das entidades
filantrópicas ou de benemerência”
Nota-se que nesse campo do direito à prova, há outros doutrinadores,
“garantistas”, como já alertamos no capítulo II deste artigo, que entende que de
forma alguma o juiz pode determinar as provas “ex ofício” sem requerimento das
partes, pois feriria à imparcialidade.
Já os “ativistas”, como explicamos, também, no Capítulo II, entendem, por sua
vez, que o juiz tem um amplo poder instrutório, e, não deve ser mero expectador da
discussão no processo, mas deverá buscar a verdade, à luz da função epistêmica da
prova, dando-lhe um grande valor.
Nesse embate entre garantistas e ativistas, parece-me que o “meio termo”,
como defende Arlete Inês Aurelli, realmente é o princípio da cooperação.
Sobre a segunda questão sensível, a doutrina se divide.

154 LOPES, Maria Elizabeth de Castro – “O juiz e o Princípio Dispositivo” – Ed. Revista dos Tribunais –
2006 – São Paulo - pág. 117.
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Parte da doutrina entente que é preciso, à luz do princípio dispositivo (“art.
2º. o processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial,
salvo as exceções previstas na lei”) o requerimento da parte para que o juiz conceda
a tutela provisória.
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Essa corrente doutrinária defende que no CPC/73, o juiz somente poderia
atuar de “ex-officio” se tivesse previsão legal, como ocorria nas tutelas cautelares,
nos termos do artigo 797: “só em casos excepcionais, expressamente autorizados por
lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes”. E, o CPC/73
não permitia a tutela antecipada de ofício em razão da lei prever expressamente a
necessidade de requerimento.
Fundamentam, ainda, que que o CPC/15, diferentemente do CPC/73, não
estabeleceu ressalva geral para atividade oficiosa do juiz na questão de concessão
de tutela provisória, prevalecendo, assim, “o princípio dispositivo material, sujeitando
a tutela de urgência cautelar ou antecipada à existência de um pedido da parte, salvo
eventual dispositivo específico estabelecendo a possibilidade de concessão de ofício.
Aliás, o art. 299 preceitua que a tutela provisória deverá ser requerida ao juízo da
causa155”.
Afirmam, ainda, que essa posição fica mais forte se levar em consideração o
regime de responsabilidade (objetiva) no caso de a efetivação da tutela de urgência
concedida (e depois revogada) vir a causar prejuízo (art. 302): “não seria razoável

impor à parte a responsabilização por uma tutela de urgência que ela não tivesse
pleiteado”.

No mesmo sentido, o Professor Luiz Dellore156: “a partir de uma

interpretação-teleológica (principalmente da cooperação e da vedação de decisõessurpresas), é de se concluir que o novo CPC afasta a possibilidade de antecipação de
tutela de ofício. Nem em casos excepcionais”.
Os Professores Nelson Nery Jr. e Rosa Nery157 se filiam, também, a essa
posição alegando que: “é vedado ao juiz conceder “ex officio” a antecipação da

155 LOPES, João Batista, e, ASSIS, Carlos Augusto – “Tutela Provisória” – Ed. Gazeta Jurídica – 1ª
Edição – pág. 139.
156 DELLORE, Luiz e CARACIOLA, Andrea. Artigo “Antecipação de tutela ex officio?” publicado no livro
“Tutela Provisória no novo CPC.
157 NERY, Nelson, e, NERY, Rosa. “Codigo de Processo Civil comentado, art. 273, nota 6.

241

www.conteudojuridico.com.br

tutela, como decorre do texto expresso do CPC 273, “caput”. Somente diante de
pedido expresso do autor é que pode o juiz conceder a medida”.
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Já a segunda corrente, encabeçada por Cássio Scarpinella Bueno158 entende
que em regra é preciso de pedido de tutela provisória da parte para o juz apreciá-la.
Porém, entende que não há proibição na Lei, do magistrado conceder uma tutela
provisória de ofício, permanecendo a mesma controvérsia que já existia na vigência
do CPC/73:

“à luz do “modelo constitucional do processo civil, a resposta mais
afinada é a positiva. Se o juiz, analisando o caso concreto, constata,
diante de si, tudo o que a lei reputa suficiente para a antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional, à exceção do pedido, não será isso
que o impedirá de realizar o valor “efetividade”, máxime nos casos
em que a situação fática envolver a urgência da prestação da tutela
jurisdicional (art. 273, inciso I), e, em que a necessidade da
antecipação demonstrar-se desde a análise da petição inicial”.
Uma terceira corrente, como defende o Professor Marcus Vinícius Rios
Gonçalves159 entende que: “se o processo versar sobre interesses disponíveis não
haverá como conceder, de ofício, a antecipação da tutela provisória, ficando o
requerimento ao alvedrio do autor. Mas, se versar sobre interesse indisponível, e
houver risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o juiz poderá,
excepcionalmente, concedê-la”.
Já uma quarta corrente, do qual o Professor Daniel Mitidiero160 se filia, recusa
à possibilidade de concessão de tutela antecipada de ofício, mas admite que o juiz,
no exercício do dever de colaboração, consulte a parte sobre o eventual interesse na
obtenção a antecipação.
VIII. DO CONCEITO DE DECISÃO JUSTA

158 BUENO, Cássio Scarpinella. “Curso Sistematizado de direito processual civil” – Volume 5 – Ed.
Saraiva – São Paulo – 2019, pág. 11.
159 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Esquematizado – Ed. Saraiva – 9ª Edição –
pág. 384.
160 MITIDIERO, Daniel. “Breves comentários ao novo Código de Processo Civil – Ed. Revista dos
Tribunais, 3ª Edição – 2016 – pág. 861.
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Ricardo Marcondes Martins161 conceitua decisão justa como aquela obtida
através da “ótima ponderação dos valores constitucionais, com respeito às exigências

científicas impostas ao intérprete, dentre elas a necessidade de assumir o Direito
como algo coerente — tanto do ponto de vista linguístico-textual, como do ponto
de vista axiológico —, bem como a necessidade de respeitar a supremacia da
Constituição e o acolhimento, por força dela, da interpretação mais adequada ao
texto e à axiologia constitucional”.
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Dessa forma, nos parece acertada a decisão de mérito justa, na medida em
que foi decidido de acordo com todos os princípios constitucionais.
IX. DA CONCLUSÃO
1 – A nossa posição é de que o princípio da cooperação possui índole
constitucional, pois advém do devido processo legal;
2 – Embora o artigo 6 do Novo Código de Processo Civil/2015 obrigue o dever
de cooperar entre os sujeitos processuais, entendemos que essa aplicação entre
partes e seus advogados é utópica, dentro de uma arena processual, pois as partes
dificilmente abrirão mão de suas estratégias jurídicas;
3 – Entendemos que o princípio da cooperação impõe diversos deveres ao juiz
na condução do processo, em relação às partes, como, por exemplo, o dever de
esclarecimento, dever de prevenção, dever de consulta e de dever de auxílio das
partes;
4 – Ao nosso sentir, o princípio da cooperação é muitas vezes confundido com
o princípio da boa-fé objetiva, o que não acreditamos, pois nem sempre a atuação
proba de uma das partes acarretará na cooperação com a outra parte;
5 – O juiz cooperativo, ao nosso sentir, deverá sempre que conhecer de ofício
de uma matéria não discutida entre as partes, conceder prazo para que se
manifestem, até para evitar a decisão surpresa, ferindo o princípio do contraditório e
princípio da cooperação;
6 – O juiz cooperativo deverá, também, por exemplo, auxiliar o exequente a
buscas de bens em diversas empresas privadas e/ou públicas e órgãos públicos, com
objetivo de efetivar o direito do credor; bem como, se valer de medidas típicas e
atípicas de coerção, e, nos casos que foge da ameaça patrimonial, deverá, em casos
161 MARTINS, Ricardo Marcondes. Artigo: “Princípio da colaboração e exercício da advocacia” –
Publicado na Revista de direito administrativo e infraestrutura – São Paulo – Revistas dos Tribunais –
jul/set de 2018.
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específicos dos quais o devedor esbanja na internet muita riqueza, deferir a
apreensão de passaporte, suspensão da carteira de motorista, e, cancelamento dos
cartões de créditos etc;
7 – O juiz cooperativo deverá ajudar perante os órgãos públicos ou empresas
privadas, o autor a localizar, por exemplo, endereços para a citação do réu;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

8 –O juiz cooperativo deverá, quando verificar um vício na petição inicial,
conceder prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial.
9 – Perfilhamos, ainda, o entendimento que o juiz somente poderá, em razão
do princípio dispositivo e do modelo cooperativo, exercer poder supletiva a das
partes para determinar provas “ex officio”, desde que a decisão seja devidamente
fundamentada;
10 – Entendemos, também, que somente é possível o juiz conceder tutela
provisória se a questão versar sobre direitos indisponíveis, mas se for direito
disponível, entendemos que não é possível nesse caso um juiz ativo, sob pena de
ferir a imparcialidade;
11 – Concordamos que a decisão de mérito justa no direito, embora o tema
justiça deveria ficar a cargo da filosofia, deve ser interpretada como aquela que
cumpriu todos os princípios constitucionais, inclusive, é claro, o do devido processo
legal; e,
12 – Consideramos que o modelo cooperativo é o justo equilíbrio dos
submodelos dispositivo e inquisitivo, proibindo atitudes discricionárias e arbitrárias
do juiz.
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RESUMO: A Lei de Acesso à informação, Lei nº. 12.527, que entrou em vigor em maio
de 2012, possibilita ao cidadão ter acesso a todas as informações públicas
pertinentes a União, Estados e Municípios, além de fornecer dados também das
empresas privadas que prestam serviços para setor público. A partir da sua vigência,
foram criados instrumentos para garantir o acesso à informação, desta forma
possibilitando ao cidadão grande participação e fiscalização na Administração
Pública. Por isso, o acesso a essa lei permite com que todos os cidadãos possam
consultar seus processos particulares ou ainda consultar os processos administrativos
que possam envolver o interesse público, como o uso adequado dos recursos
internos com contratações e aquisições por parte da Administração Pública. O
principal objetivo deste artigo é analisar a implementação do mecanismo que
assegure ao cidadão o direito de aceso à informação dos órgãos públicos, previstos
na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Acesso à Informação. Como objetivos
específicos, demonstrar a importância da Lei de Acesso à Informação ao cidadão na
Administração Pública; explicar quais exceções que é possível negar o Acesso à
Informação em função da existência de sigilo; estudar os prazos e procedimentos
para Acesso à Informação, e garantir respostas coerentes nas solicitações feitas aos
Órgãos Públicos.
PALAVRAS-CHAVE: LAI. Transparência. Informação.
ABSTRACT: The Law on Access to Information, Law No. 12,527, which entered into
force in May 2012, allows citizens to have access to all public information relevant to
the Union, States and Municipalities, in addition to providing data also of private
companies that provide services to the public sector. Since its validity, instruments
have been created to ensure access to information, thus enabling the citizen to
participate in and supervise in the Public Administration. Therefore, access to this law
allows all citizens to consult their private processes or also consult administrative
processes that may involve the public interest, such as the proper use of internal
resources with contracts and acquisitions by the public administration. The main
objective of this article is to analyze the implementation of the mechanism that
ensures the citizen the right to access the information of public agencies, provided
for in the Federal Constitution of 1988 and the Law on Access to Information. The
main objective of this article is to analyze the implementation of the mechanism that
ensures the citizen the right to access the information of public agencies, provided
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for in the Federal Constitution of 1988 and the Law on Access to Information. As
specific objectives, to demonstrate the importance of the Law on Access to
Information to citizens in public administration; explain which exceptions it is possible
to deny access to information depending on the existence of secrecy; study the
deadlines and procedures for Access to Information and ensure consistent responses
in requests made to public agencies.
KEYWORDS: LAI. Transparency. Information.
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SUMÁRIO – 1 Introdução, 2 Lei de Acesso à Informação, 2.1 Direito ao Acesso à
Informação, 2.1.1 Contexto, 2.1.2 Conceitos, 2.1.3 Abrangências, 2.1.4
Operacionalização, 2.2 Negativas de Acesso à Informação, 2.2.1 Negativa
Fundamentada no art. 13 no Decreto nº 7.724/2012, Conclusão, Referências.
1 INTRODUÇÃO
A informação é considerada como um poder dado para todos aqueles que
precisam dela para realizar algo. A informação repassada do órgão público para o
cidadão pode refletir como a efetivação de dois dos princípios da administração
pública, transparência e publicidade, que além de oferecer dados referentes a
administração ainda permite com que qualquer pessoa possa conhecer as despesas,
os contratos e todas as composição dos custos que envolvem o setor público.
Para isso, a Lei de Acesso à informação, Lei nº 12.527, que entrou em vigor em
maio de 2012, possibilita ao cidadão ter acesso a todas as informações públicas
pertinentes a União, Estados e Municípios, além de fornecer dados também das
empresas privadas que prestam serviços para setor público.
Assim, a Constituição Federal de 1988, estabelece a existência de diversos
direitos ao cidadão, um deles é o de acesso à informação. Até o ano de 2012, o direito
de acesso à informação era regulamentado pela Lei nº 11.111, de 05 de maio de
2005, porém, essa Lei não possuía a publicidade como garantia, mas o sigilo como
regra. Assim, em 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação foi
promulgada, entrando em vigor no dia 16 de maio de 2012.
A partir da sua vigência, foram criados instrumentos para garantir o acesso à
informação, desta forma possibilitando ao cidadão grande participação e fiscalização
na Administração Pública. Por isso, o acesso a essa lei permite com que todos os
cidadãos possam consultar seus processos particulares ou ainda consultar os
processos administrativos que possam envolver o interesse público, como o uso
adequado dos recursos internos com contratações e aquisições por parte da
Administração Pública.
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O principal objetivo deste artigo é analisar a implementação do mecanismo
que assegure ao cidadão o direito de aceso à informação dos órgãos públicos,
previstos na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Acesso à Informação. Como
objetivos específicos, demonstrar a importância da Lei de Acesso à Informação ao
cidadão na Administração Pública; explicar quais exceções que é possível negar o
Acesso à Informação em função da existência de sigilo; estudar os prazos e
procedimentos para Acesso à Informação, e garantir respostas coerentes nas
solicitações feitas aos Órgãos Públicos.
A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa qualitativa e de caráter
descritivo, onde foram aplicados dois critérios de inclusão e de exclusão. No critério
de inclusão, foram analisados os artigos e teses publicados entre os anos de 2010 a
2020, onde abordam a LAI e a sua resistência perante a consulta pública realizada
pelo cidadão. Como critério de exclusão, foram descartados todos os artigos e teses
que tratam da lei antecedente.
Em algumas situações o que se pode observar que a maioria dos órgãos
tentam ser resistentes a esse direito fornecido pela Lei de Acesso à Informação (LAI).
O que se observa em sites e em portais de transparência, as informações publicadas
de forma “enxuta” ou mediadas por gestores públicos, deixando de fornecer as
informações passivas sob a consulta de um cidadão em determinado prazo. Diante a
isso, indaga-se: Qual a possibilidade e mecanismo que assegura ao cidadão o direito
de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou coletivo
e geral?
2 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
As bases que envolvem a LAI são consideradas como amplas e profundas, e
envolvem todos os níveis de governo, como esferas públicas, onde todos os poderes
precisam estarem submetidos, bem como todas as entidades que administram
verbas públicas. Dentre as 115 leis de Acesso à Informação, a LAI do Brasil é
considerada a 22ª mais forte, contudo, no papel. O seu poder não está somente na
constituição, mas está amparada nas novas leis aprovada que envolvem os anos de
1990 a 2000, voltadas para a improbidade Fiscal, Responsabilidade Fiscal, e a Lei da
Ficha Limpa (BERNARDES; SANTOS; ROVER, 2015).
No entanto a LAI tem um forte poder e uso, no papel, na teoria, onde o que
se observa é o grau de dificuldade que o cidadão tem em obter acesso as
informações voltadas para assuntos que podem ser de interesse individual e da
coletividade. Tem-se uma visão opaca do que é transparência à frente dos processos
públicos, nessa vertente Michener, Contreras e Niskier (2018, p. 613), descrimina que:
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[...] políticos estaduais e municipais majoritariamente valorizam
a opacidade em detrimento da transparência. O compromisso
real com a transparência, afinal, representa o fornecimento de
informações suficientes parra tornar governos suscetíveis a
críticas. Não fornecer nenhuma informação significa
simplesmente descumprir, o que tem custos particularmente
baixos quando a imprensa e o controle midiático e institucional
são fracos e existentes [...].
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Através dessa Lei de Acesso à Informação, todo e qualquer cidadão pode ter
acesso a dados e informações que podem, além de motivar a busca de resoluções
pessoas, ainda sim pode conhecer os processos que envolvem a gestão orçamentária
de um determinado órgão e como disposto pela Lei de Acesso à Informação esse
acesso precisa ser gratuito e facilitado.
2.1 DIREITO AO ACESSO À INFORMAÇÃO
O direito ao acesso à informação, entre outras funcionalidades, permite com
que qualquer cidadão possa ter além de acesso a dados e informações da
administração pública, e ao ver irregularidades nos processos internos possui o poder
de participar das decisões governamentais, reduzindo inclusive a tentativa de se
aproveitamento indevido dos recursos públicos (WEGOV, 2013).
A ausência de transparência e de controle social são sinais típicos de um
Estado que possui um governo sustentado em total autoritarismo, o que fez com que
fosse mais fortalecida a ação de ocultar e de adquirir um maior sigilo. Essa
característica esteve presente por muito tempo, onde os resultados ainda estão
pressentes até os dias atuais, quando um determinado órgão não disponibiliza
documentos internos para uma determinada consulta pública. Essas fazem parte de
um regime ditatorial que foi impregnado desde o tempo da ditatura e que se
encontra ainda em resistência em alguns órgãos públicos. O que sem observa, no
entanto, é que:
Os prejuízos causados por esse atraso e pela falta de
transparência na administração pública são bastante evidentes,
a ponto de se tornarem uma característica cultural dominante.
A falta de acesso à informação pública é justamente um dos
diversos fatores que motivaram a persistência de
comportamentos pré-burocráticos, remanescentes de uma
administração patrimonialista. Uma das características
primordiais desse tipo de administração é o sigilo no trato da
coisa pública – não por acaso, o combate a tal sigilo, por meio
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de mecanismos de transparência e de promoção de
publicidade dos atos públicos, é uma das ações primordiais
para sua superação. (LOPES, 2017, p. 32).
De acordo com as cronologias históricas do acesso à informação, somente no
final dos anos 80 que no Brasil começaram a ser discutidas as formas de acesso e de
liberdade de informações. Assim, o que se observa é que o Brasil, mesmo com o seu
processo de democratização recente apresenta durante todo esse tempo um atraso
no quesito de transparência se comparado com os outros países que são
democráticos. Como pode-se comparar com países como os Estados Unidos (1967),
Suécia (1766), França (1978) e Holanda (1978) e Canadá (1982), que foram
adentrando nesse assunto entre as décadas de 60 a 80 criando leis e implementando
normas para oferecer transparências para os cidadãos (LOPES, 2017).
Essas mudanças no Brasil, foram se originadas entre uma transição advinda do
período ditatorial para a democracia, naquela época as informações eram
extremamente sigilos e ninguém poderia ter acesso às informações da Administração
Pública. Nesse contexto a democracia foi resultado das alterações políticas que foram
surgindo para dar liberdade para todos os cidadãos brasileiros inclusive em ter
acesso às informações da Administração do Estado. De acordo com o art. 5º, inciso
XXXIII da Constituição Federal:
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: [...] XXXIII – todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
(BRASIL, 1988, grifo nosso).
Dessa maneira, como se pode observar a Carta Magna discriminou que a
informação deveria ser ofertada para qualquer cidadão, como uma forma vitória
sobre o antagonismo da ditadura militar. Essa medida agiu de contra com as
normatizações que antes, os dados e as informações eram considerados como de
segurança nacional e teria que ser imprescindível de máximo sigilo. Após a criação
da Constituição Federal o que imperou foi o princípio da transparência (LOPES, 2017).
Com isso, quando um país concorda que o fornecer para os cidadãos o acesso
as informações do Governo, como um direito humano e fundamental do cidadão,
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este faz com que o país faça parte de um destaque que envolve todas as nações
democráticas, reconhecendo o caráter do governo que o seu poder vem do povo.
Essa imagem do país melhora até na forma de se relacionar com os outros países
(BRASIL, 1988).
Dentro dessa nuance, se torna inclusive válido mencionar a compreensão
dessa importância pela Controladoria Geral da União (2011), conforme segue:
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Ao contemplá-lo, o País integra-se, ainda, a um amplo grupo
de nações que reconhece ser a informação sob a guarda do
Estado um bem público. Preceito que, como mostra a
experiência internacional, favorece a boa gestão e,
fundamentalmente, fortalece os sistemas democráticos,
resultando em ganhos para todos. (CONTROLADORIA GERAL
DA UNIÃO, 2011, p. 8).
Com isso, o direito voltado para a liberdade de informação é dado por lei, e
está penetrado no artigo 5º, incisos XIV e XXXIII e no art. 220 da Constituição Federal,
onde se torna translúcido o direito que todos possuem em transmitir, receber e
poder acolher outras informações pertencentes do seu interesse ou do interesse da
coletividade. Dentro dessa visão, a doutrina de Silva (2014, p.248) discrimina que “A
liberdade de informação compreende a procura, o acesso, o recebimento e a difusão
de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura,
respondendo cada qual pelos abusos que cometer”.
No entanto, ocorre que desde o período da ditatura militar, o aceso as
informações mesmo com leis que respaldam seu acesso ainda têm se apresentado
com uma visível resistência por parte da Administração Pública. Pode-se considerar
como resíduos da centralização das informações da gestão ditatorial que ainda paira
sobre gestores de órgãos públicos, onde a informação somente passou a ser
repassada para as pessoas mediante aprovação governamental (BORTOLOCI,
AMARAL, 2010).
Torna-se com isso evidente a ligação que precisa ser requerida entre as
informações públicas e o princípio da publicidade, e a necessidade da Administração
Pública, que é democrática, estar fundamentado e embasado nos princípios que
regem que são norteadores de sua gestão. Dada a importância desse princípio para
evitar processos corruptos dentro própria administração, logo ser transparente
envolve mostrar para a sociedade que os processos estão ocorrendo conforme rege
as normas, leis e princípios que envolvem a Administração Pública (BRASIL, 2009).
Com isso, o acesso à informação:
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[...] de forma isolada, não garante o correto funcionamento da
máquina pública, porém, com a sua ausência é impossível
garantir que tal atividade ocorra sequer de maneira razoável.
Uma democracia voltada para o sigilo, em que não há uma
ampla transparência dos seus atos, acaba abrindo brechas para
as disfunções da Administração Pública, ou seja, favorece a
existência de abusos, clientelismo e todo tipo de corrupção,
resultando na utilização de bens públicos em benefício de uma
minoria. A ocultação de informações contribui para a corrupção
e a formação de regimes autoritários, de modo a distanciar a
sociedade do controle das ações do Estado e a própria ruína da
democracia (LEITE, 2012, p. 38).
No entanto, devido a Constituição Federal não detalhas nos seus textos
mecanismos, prazos, respostas, garantias democráticas quanto ao acesso às
informações, na prática o que existe é limitações, longas esperas e as vezes, descaso
quanto a solicitação de documentos públicos. Dentro desse ponto, a sua
interpretação precisava ter uma regulamentação infraconstitucional. A ausência
desses detalhes faz com que a Administração Pública continue com a sua cultura do
segredo, onde abre espaço para as transparências passivas, mas não corresponde
dentro de prazos, ignora, coloca dificuldades e as vezes não fornece por apresentar
requisitos e obstáculos. Corroboram, dentro desse sentido, os autores:
Para começar, o inciso que trata do assunto foi redigido de uma
maneira genérica, como sói ocorrer em constituições que mais
tarde são detalhadas por leis. O inciso diz que todos “têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral”. Sem
expressões como ‘as’ ou ‘todas as’ antes da palavra
‘informações’, o texto cria margem para interpretações de que
o direito é limitado, o que por sua vez pode gerar nos
detentores das informações o desejo de serem eles os
responsáveis por decidir o que deve e o que não deve ser
liberado. (CANELA; NASCIMENTO, 2010, p. 42).
Dessa maneira, todos os indivíduos possuem direito de ter acesso às
informações que fazem parte de algum órgão público, sendo de seu interesse ou
relacionado ou de interesse de uma determinada população ou de toda a sociedade,
sendo, portanto, passível de cobrança esse direito que é dado a todo e qualquer
cidadão.
2.1.1 Contexto
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De acordo com Angélico (2012, p. 24), a transparência é o atributo de ser
transparente. Na relação dos estudos das instituições e das relações políticas, o termo
transparência pode designar “instrumentos e iniciativas que promovem e asseguram
a visibilidade e acessibilidade das informações e ações governamentais das pessoas
sujeitas ao escrutínio público”.
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A transparência é um dos princípios da governança pública, onde as iniciativas
que visem aperfeiçoar os mecanismos de transparência de informações acerca da
gestão são consideradas boas práticas de governança. De uma maneira geral, a
transparência deve caracterizar as atividades realizadas pelos gestores públicos, de
modo que os cidadãos tenham acesso e compreensão sobre aquilo que os gestores
governamentais têm realizado a partir do poder de representação que lhes foi
confiado (CRUZ; SILVA; SANTOS, 2010).
Assim, Heald (2012) afirma que não é apenas a quantidade de transparência
que importa, mas também a qualidade e a diversificação do tipo de transparência,
podendo, dessa forma, causar melhores efeitos sobre a política pública. A informação
deve ser suficiente para que os cidadãos possam conhecer o processo de decisão e
saber onde os recursos públicos estão sendo alocados (JORGE; PATTARO;
LOURENÇO, 2011).
2.1.2 Conceitos
O acesso voltado a informação pública é considerado como um direito
universal, considerando que toda os dados relacionados ao Estado são públicos, e
seu acesso somente pode possuir restrições em atos específicos. O acesso para todos
os dados se torna uma manifestação da democracia. Dentro desse contexto, a
Cartilha de Acesso à informação Pública (BRASIL, 2011). O cidadão bem informado
possui melhores condições de ter acesso a outros direitos que são tidos como
essenciais, bem como a saúde, educação, e outros benefícios sociais. Dentro dessa
nuance, um país que possui uma lei voltada a fornecer informações para sua
população tende a ser um país mais diplomático (ANGÉLICO, 2012).
A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011) foi
precedida de um longo processo em torno da construção do direito à informação no
Brasil, no bojo da redemocratização do país após 1985. Foram necessários 23 anos
para que o Brasil contasse com uma Lei de Acesso à Informação Pública que
favorecesse a aplicação dos princípios do direito à informação presentes na
Constituição de 1988, apesar do tema ter sido contemplado – embora jamais
implementado - no artigo 5o da chamada Lei de Arquivos de 1991. Após duas
décadas de mobilização da sociedade civil, e uma elaboração demorada, tendo
tramitado por mais de oito anos no Congresso Nacional, o Brasil passou a contar em
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2011 com uma Lei de Acesso a Informação Pública (LAI), tornando-se o 89o país a
contar com uma lei geral de acesso a informação pública (BRASIL, 2011).
Assim, essa lei foi aprovada em 18 de novembro de 2011 e em vigor desde 16
de Maio de 2012, a Lei Federal no 12.527, de 2011 (BRASIL, 2011), conhecida como
Lei de Acesso à Informação (LAI), consolidou a participação democrática dos
cidadãos na gestão pública, oferecendo-lhes mecanismos de combate à corrupção,
exigência pela accountability governamental e incentivo à transparência pública,
estabelecendo inovações na forma de gerir a coisa pública em parceria com a
população (CAVALCANTI; DAMASCENO; NETO, 2013).
Dessa forma, a Lei de Acesso à Informação, trouxe significativas mudanças no
procedimento que deve ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios na produção, manutenção, guarda e disponibilização pública e pessoal
de documentos, especialmente no que se refere àqueles que devem ou não ter
caráter sigiloso (CARVALHO, 2013).
2.1.3 Abrangências
A lei refere-se ao Estado brasileiro como um todo: administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo, as Cortes de Contas, Judiciário e Ministério Público;
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios. São também objeto da LAI, conforme seu artigo 2o:
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para
realização de ações de interesse público, recursos públicos
diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais,
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo,
ajustes ou outros instrumentos congêneres (BRASIL, 2011).
Dentre as informações divulgadas aos cidadãos e disponibilizadas na internet,
a Lei Federal nº 12.527 de 2011 (BRASIL, 2011) determina que deva ser informado,
no mínimo, o registro das despesas; procedimentos licitatórios e contratos
celebrados; conteúdo para acompanhamento de programas, projetos e obras de
órgãos e entidades; respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; declaração
de transferências ou repasses de recursos financeiros; e dados para contato e
descrição das competências e da estrutura organizacional (CAVALCANTI;
DAMASCENO; NETO, 2013).
Neste aspecto, Homercher (2011) salienta que é obrigação do administrador
público disponibilizar, em endereços oficiais na internet, informações quanto à
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administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações,
contratos administrativos, meios de contato com as diversas unidades
administrativas, horários de atendimento ao público, criação de serviços de
informação ao cidadão, dentre outros, havendo assim, um fortalecimento do controle
social e da transparência pública.
2.1.4 Operacionalização
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O texto da Lei de Acesso à Informação está caracterizado em dois tipos de
informações públicas, no que concerne à sua disponibilidade; a transparência ativa e
a transparência passiva, para a primeira remetemos ao artigo 8º da Lei nº 12.527/11,
conforme segue:
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimento, a divulgação em local de
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informação
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas.
Assim, conforme abordado acima, a transparência ativa consiste na
disponibilização pelos órgãos públicos de informações públicas e de interesse geral,
com fácil acesso independente de solicitação, tais informações na sua maior parte
são disponibilizadas nos sítios dos próprios órgãos. Para a realização a realização
deste trabalho, interessa o teor dos artigos 9º e 10º (Lei nº 12.527/11), apresentados
a seguir, nos quais são destacados os dispositivos relativos à transparência passiva,
no que tange ao dever de todas as esferas do Estado brasileiro em atender ao pedido
de acesso à informação do cidadão:
Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado
mediante: I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos
órgãos e entidades do poder público, em local com condições
apropriadas para: a) atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de
documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar
documentos e requerimentos de acesso a informações; e II –
realização de audiências públicas ou consultas públicas,
incentivo à participação popular ou a outras formas de
divulgação. Art. 10º Qualquer interessado poderá apresentar
pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades
referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo,
devendo o pedido conter a identificação do requerente e a
especificação da informação requerida.
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Observar-se que é garantido ao cidadão brasileiro o acesso à informação
pública dos órgãos e entidades públicas apresentadas no parágrafo único, do artigo
1º (grifo do texto legal nº 12.527/11):
I- os órgãos públicos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e
Judiciário e do Ministério Público; II- as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Borges (2012, p. 2) identificou dentro dos próprios textos que pertencem a LAI
os dois tipos de transparência, onde trata de transparência ativa e passiva. A
transparência ativa é aquela que trata da transparência realizada pelo próprio órgão
em públicas informações internas sem que alguém precise solicitar acesso a algum
processo ou vistas a algum documento interno desse órgão. Conforme como trata
nos art. 8º e 9º, atendendo o fornecimento das informações como um bem para a
coletividade.
Para transparência passiva, pode ser representada como o ato da organização
pública fornecer as informações conforme solicitação de um indivíduo ou cidadão
para comprovação de alguma informação, dentro desse âmbito discrimina-se os
requerimentos necessários pelo cidadão através dos artigos 10º e 11º da Lei de
Acesso à Informação, conforme:
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de
acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art.
1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
conter a identificação do requerente e a especificação da
informação requerida. § 1º Para acesso à informação de
interesse público, a identificação do requerente não pode
conter exigências que inviabilizem a solicitação. § 2º Os órgãos
e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de
encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios
oficiais na internet. § 3º São vedadas quaisquer exigências
relativas aos motivos determinantes da solicitação de
informações de interesse público. Art. 11. O órgão ou entidade
pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à
informação disponível.
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Conforme apresentado, a transparência passiva visa a disponibilidade de
informação a pedido ao cidadão, que deve ser viabilizado em todos os meios
disponíveis, e obrigatoriamente por meio da internet.
2.2 NEGATIVAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO
2.2.1 Negativa Fundamentada no art. 13 no Decreto n o 7 .724/2012
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De acordo com o devido Decreto no 7.724/2012, existem casos que a
solicitação de acesso à informação não é atendida, e que, portanto, pode existir
indeferimento na solicitação de acesso a alguma informação, conforme descreve o
art. 13, da lei supracitada:
Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou
consolidação de dados e informações, ou serviço de produção
ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão
ou entidade.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou
entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde
se encontram as informações a partir das quais o requerente
poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de
dados.
Quando realizada a negativa do órgão público embasada no artigo
supracitado anteriormente, o setor ou órgão público apresentará um prazo de
resposta onde justifica a razão da negativa, conforme o art. 19 do Decreto nº
7.724/2012, conforme abaixo:
Art. 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada
ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:
I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da
autoridade que o apreciará; e
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III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação
da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade
classificadora que o apreciará.
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§1º As razões de negativa de acesso à informação classificada
indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que
a classificou e o código de indexação do documento classificado.
§ 2º Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão
para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação.
Dessa forma, quando deparada com a negativa ainda tem direito a entrar com
recurso contra de decisão do órgão, com seu prazo de interposição de 10 dias, onde
este precisa estar dirigido para uma autoridade superior competente do órgão onde
foi dada a solicitação. O direcionamento tem que ser remetido para uma autoridade
superior à que negou o acesso à informação solicitada (SANTOS, 2017).
CONCLUSÃO
Dessa maneira, compreende-se que o acesso à informação está discriminado
dentro da Constituição Federal de 1988 o direito de ter acesso às informações
relacionadas aos processos internos, bem como contratos, transparências
relacionadas as despesas administrativas, de acordo como prega o inciso II do § 3º
do artigo 37.
Para se fazer jus ao acesso a essas informações e dados foi promulgada a Lei
nº 12.527/11 onde sua criação está toda voltada para o acesso as informações
internas dos órgãos públicos. Atualmente o que se observar acessando a sites da
Administração pública, a facilidade a esse acesso através de meios eletrônicos, por
isso a esfera federal criou o sistema e-SIC, que teve como principal objetivo atender
a esses propósitos, oferecendo orientação aos procedimentos e publicando os
prazos para acesso a essas informações, nos casos de transparência passiva.
No entanto, como a Constituição Federal dá esse direito a todo o cidadão foi
criada posteriormente o Decreto nº 7.724/2012, limitando a transparência passiva.
Contudo a transparência ativa já dá acesso fácil para todos as pessoas para que as
mesmas possam ter acesso de forma fácil sem precisar de solicitação.
Ainda assim, em casos que o órgão público negue acesso às informações, o
cidadão pode entrar com recurso com o prazo de 10 dias, sendo esse enviado e
destinada a uma hierarquia superior dentro do respectivo órgão para que a
solicitação possa ser atendida, se estiver dentro dos pressupostos de aceitabilidade.
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Onde as motivações voltadas para a aceitação precisam estar bem embasadas e as
razões precisam ser concretas.
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(orientadora)
Resumo: No passado, fotos, documentos, recibos, contas, músicas, filmes etc. eram
tangíveis ou fixados em uma mídia tangível, como CDs ou DVDs. Depois que uma
pessoa morria, era geralmente suficiente ir à sua casa ou escritório e encontrar todos
esses itens. Alguns deles eram valiosos, outros não, mas todos constituíam herança.
Hoje, na maioria das vezes, esses itens são digitalizados e armazenados em
computadores, smartphones, pen drives, contas de e-mail, nuvens, mídias sociais, etc.
A maioria de nós possui muitos desses ativos digitais, mas quase nenhum de nós
pensa sobre o que irá acontecer com eles depois que morrermos. Existem várias
questões relacionadas à herança digital: os ativos digitais são intangíveis e, na
maioria das vezes, os herdeiros de seus detentores não os conhecem; muitos deles
são protegidos por senha e os herdeiros não saberão informações de login; eles
tendem a ser numerosos e muitos deles não têm valor financeiro ou emocional. Esses
problemas poderiam ser resolvidos se os indivíduos fizessem planos para o que
aconteceria com seus ativos digitais post mortem, como fazem por suas
propriedades tangíveis. A escolha óbvia é incluir ativos digitais em um testamento.
No entanto, há certas particularidades que devem ser lembradas ao planejar a
herança digital. Por exemplo, as vontades são pronunciadas publicamente depois
que uma pessoa morre, muitas pessoas podem estar a par de informações
confidenciais e privadas sobre os ativos digitais do falecido. Quando se trata de ativos
digitais armazenados nas contas dos provedores de serviços de Internet, fazer planos
não significa muito, já que o provedor possui regras que proíbem qualquer pessoa,
além do usuário original, de acessar essas contas. Este artigo abordará esses desafios
da herança digital e as possíveis maneiras de como se preparar melhor para ela.
Palavras-chave: Herança Digital; Post Mortem; Mídias Digitais. Ativos Digitais.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A morte sempre foi um fato legalmente significativo, que implica no término
da personalidade jurídica da pessoa humana, dissolve a sociedade conjugal, enfim,
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altera e encerra obrigações contratuais, direitos personalíssimos e, sobretudo, inicia
a transferência de propriedade post mortem.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

As regras de sucessão sempre determinaram quem herdará, de que maneira,
a propriedade do falecido. Quando há apenas itens tangíveis para herdar, não há
problemas significativos e, se houve algum no passado, eles foram resolvidos há
muito tempo (NASCIMENTO, 2017).
No entanto, um novo tipo de ativos - ativos digitais - surgiu e nem seus
proprietários nem legisladores sabem o que fazer com eles em termos de sucessão.
Muitos desses ativos são armazenados em contas on-line; portanto, depois de
considerar os provedores de serviços de Internet, que decidem quais direitos uma
pessoa tem sobre sua conta e seu conteúdo, a situação se torna ainda mais
complicada (BARRETO; NETO, 2016).
Os seres humanos acumularam mais informações nos últimos dois anos do
que em toda a civilização humana anterior e uma clara maioria dessas informações
está em formato digital. Além disso, hoje, os provedores de serviços públicos,
empresas de telefonia e internet, bancos e cartões de crédito passaram para um
domínio digital e a maioria deles ainda oferece incentivos se seus clientes ficarem
sem papel, porque são mais baratos e melhores para o meio ambiente.
Atualmente, a maioria dos jornais está sendo publicada online, as compras são
feitas na Internet, as pessoas se comunicam por e-mail ou mídia social. Hoje, fotos,
músicas e vídeos são predominantemente em formato digital. Portanto, a maioria do
que antes era tangível agora é digitalizada.
Os ativos digitais são novos, mudam constantemente e ninguém sabe
exatamente o que esse termo abrange, pois existem muitas definições diferentes
desses ativos.
No mínimo, esses ativos são informações armazenadas em um meio intangível
em computadores e outras tecnologias relacionadas a computadores. Eles podem
ser acessados de várias maneiras - através de um computador, disco rígido, telefone
inteligente ou servidor de ISP. Eles incluem contas de e-mail, blogs, sites de redes
sociais, páginas pessoais, documentos, vídeos ou sites de armazenamento de fotos
e é provável que essa lista seja expandida em breve (LAWAND, 2005).
No entanto, poucas pessoas pensam sobre o que acontecerá com esses itens
depois que eles morrerem, e muito menos fazer planos para isso. Esses ativos, sua
propriedade e sucessão devem ser legalmente regulamentados, porque hoje em dia
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a maioria de nós não consegue nem imaginar que outros tipos de ativos digitais
serão criados em breve.
Da mesma forma, como muitos ativos digitais muito importantes são
controlados apenas por vários ISPs, o relacionamento com os titulares de contas
também precisa ser considerado.
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Diante desse cenário, pretende-se, por meio de técnica bibliográfica e
jurisprudencial, analisar os efeitos jurídicos dos bens digitais, a partir da morte do
seu titular.
Para tanto, inicialmente, tratar-se-á da sucessão da pessoas humana, em que
se discorreu sobre suas implicações e tipos de sucessão. No decorrer do artigo
apresenta-se a questão do patrimônio digital como propriedade da pessoa humana
e por fim aponta-se sobre o testamento digital como uma forma de proteção da
herança digital pos mortem.
2 A SUCESSÃO DA PESSOA HUMANA E SUAS IMPLICAÇÕES
Em um primeiro sentido, a sucessão da pessoas humana é caracterizada pela
transmissão da propriedade de uma pessoa falecida. Em segundo sentido, o
patrimônio transmitido (MACIEL; PEREIRA, 2014).
Em um sentido geral, o efeito de ter sucesso, seguindo uma pessoa para outra,
continuaria em seus direitos e obrigações. Mais especificamente, a sucessão foi
definida como a transmissão dos direitos e obrigações que compõem a herança de
uma pessoa morta, à pessoa que sobrevive, a quem a lei ou o testador chama para
sucedê-la (DE SALAMANCA, 2016).
Essa definição permite extrair os elementos necessários de qualquer sucessão
mortis causa (MACIEL; PEREIRA, 2014): 1) a pessoa falecida, também chamada
causadora ou cujus; 2) aqueles chamados a suceder, por lei ou pela vontade do
falecido. Estes são designados como sucessores ou sucessores no título; se a
sucessão é de capacidade privada, legados; 3) o conjunto de ativos dos quais o
falecido era o proprietário, ou seja, um patrimônio de propriedade do falecido. Ativos
relict são designados.
Os povos de todas as civilizações o admitiram, uma vez que deixaram as
organizações primitivas dos clãs da comunidade (NASCIMENTO, 2017). Somente esse
fato seria suficiente para afirmar que é uma instituição inserida na natureza humana.
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2.1 Espécies de sucessão
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A sucessão é a transmissão de todos os bens, direitos e obrigações de uma
pessoa por causa de sua morte. Herança é o conjunto de ativos, direitos e obrigações
que não são extintos com a morte de seu proprietário. Constitui uma universalidade
jurídica estabelecida desde a morte do autor da sucessão, até a partição e
adjudicação.
O Legado é a transferência de um ou vários ativos determinados ou
determináveis, que o testador faz em sua vontade em favor de uma ou mais pessoas.
A herança pode ser (MACIEL; PEREIRA, 2014):
1. Testamentária.
2. Legítima
O testamento é dado com base na vontade do testador "proprietário" (fornece
quem deixa seus bens e em que proporção). É testamentário ou legítimo, porque a
ordem indicada pela lei é seguida para a adjudicação, levando em consideração o
grau de parentesco e tomando como base que os parentes mais próximos excluam
os mais distantes.
A sucessão de qualquer tipo ocorrerá com a morte de seu autor, concedendo
automaticamente a todos os herdeiros o exercício de seu direito sucessório, mas não
a disposição dos bens que compõem o patrimônio. O herdeiro adquire
universalmente e é responsável pelos encargos ou obrigações da herança até a
quantia dos ativos que herda (LAWAND, 2005).
O legado adquire em capacidade privada e somente possui os encargos
impostos pelo testador. E quando toda a herança for distribuída em legados, os
legados serão considerados herdeiros. Se o autor da herança e seus herdeiros ou
legados perecerem no mesmo evento ou dia sem prova daqueles que morreram
antes, todos serão considerados mortos ao mesmo tempo e não haverá lugar entre
eles para a transmissão da herança ou legado (DE SALAMANCA, 2016).
Com a morte do autor da sucessão, os herdeiros adquirem o direito ao
patrimônio hereditário como patrimônio comum, desde que a divisão não seja feita
(NASCIMENTO, 2017). Cada herdeiro pode dispor do direito que possui sobre o
patrimônio hereditário, mas não pode dispor dos bens que compõem a sucessão.
Entre os herdeiros conjuntos, existe o direito de ambos serem governados pelos
preceitos da propriedade conjunta.
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2.1.1 Sucessão Legítima
É a sucessão de todos os bens, direitos e deveres da pessoa que era uma
pessoa natural, uma vez que morreu, e é processada pelas pessoas determinadas por
lei, na ausência de um testemunho de quem era o proprietário dos bens, direitos e
obrigações (COSTA FILHO, 2017).
Eles têm o direito de herdar por sucessão legítima:
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1. Descendentes;
2. Cônjuge;
3. Antepassados;
4. Parentes colaterais ao grau;
5. Concubina ou concubinária.
Os parentes mais próximos excluem os mais remotos, salvo disposição em
contrário da lei. A sucessão corresponde, antes de tudo, à linha reta descendente:
filhos, netos, etc. Na ausência de filhos e descendentes do falecido, seus ancestrais
herdam, na ausência de descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivo herda e,
se não houver, os parentes colaterais do falecido (NASCIMENTO, 2017).
Não havendo cônjuge sobrevivo, nem parentes do mesmo em garantia até o
quarto grau, além do qual o direito de herdar um abintestado não se estende, o
Estado herda.
2.2.2 Sucessão testamentária
Esse tipo de sucessão é aquele que ocorre quando o falecido determina,
através de uma manifestação unilateral da vontade, das pessoas que o sucederão e
das condições dessa sucessão. A sucessão contratual se opõe a ela. Caracteriza-se
por ser uma sucessão mortis causa, unilateral, muito pessoal, solene e revogável
(COSTA FILHO, 2017).
Diz-se daquilo em que a vocação da sucessão foi determinada pelo
testamento. Define-se a vontade como um ato revogável por escrito, celebrado com
as solenidades da lei, pelas quais uma pessoa dispõe de todo ou parte de seus bens
para depois da morte.
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Existem duas maneiras de testar: comum e especial. Os primeiros incluem
testamentos por ato público, realizados e fechados. Os segundos se referem às
vontades militares e marítimas (NASCIMENTO, 2017).
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Para que o processo de sucessão seja processado como uma vontade, deve
haver uma vontade; que isso é válido em termos de suas formas, de acordo com a lei
brasileira ou estrangeira, se aplicável; que contém a instituição do herdeiro e que o
testador alienou todos os seus bens.
3. O PATRIMÔNIO DIGITAL DA PESSOA HUMANA
Pode parecer que pensar no que acontece com os ativos digitais de alguém
post mortem é uma questão trivial, mas, como este artigo tentará mostrar, está se
tornando mais importante com o passar do tempo. Existem inúmeras razões pelas
quais os ativos digitais devem passar para os herdeiros do falecido. Antes de tudo,
muitos ativos digitais têm um valor econômico real (SAMPEDRO; DISEP; MOSTAÇO,
2020). O conteúdo de um blog pode ser valioso para os herdeiros, mesmo após a
morte do proprietário do blog; manuscritos ou composições musicais carregadas em
sites de mídia social podem ter valor monetário no mundo real; caracteres para jogos
de computador on-line também podem valer uma quantia considerável de dinheiro.
Os nomes de domínio também têm valor econômico, as contas do eBay geram
dinheiro, fotos, vídeos ou mensagens compartilhadas no perfil social de uma
celebridade podem ser valiosas após a morte de uma celebridade (COSTA FILHO,
2017).
Se os artistas fizerem upload de suas obras para vários sites (Amazon, iTunes
etc.), outro problema surgirá se essas contas não forem herdáveis - os herdeiros
herdarão os direitos autorais, mas não poderão controlar a distribuição do conteúdo
da conta, porque precisariam acessar a conta para controlar seu conteúdo. Portanto,
se os herdeiros não tiverem permissão para acessar manuscritos postados na
Amazon ou músicas postadas no iTunes, eles não poderão publicar o trabalho não
publicado do falecido.
3.1 Conceito de bem digital
Nos termos mais simples, um ativo digital é o conteúdo armazenado
digitalmente. Isso pode significar imagens, fotos, vídeos, arquivos contendo texto,
planilhas ou decks de slides. Novos formatos digitais estão surgindo constantemente
- MP3s eram desconhecidos antes dos anos 90, por exemplo -, então a definição de
um ativo digital está sempre em expansão. Em vez de uma lista definitiva de formatos
de arquivo que se qualificam como um ativo digital, um ativo digital pode ser
qualquer conteúdo, em qualquer formato, armazenado digitalmente e que agregue
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valor à empresa (ou ao usuário ou consumidor). Existem, no entanto, alguns tipos
comuns de formatos de arquivos digitais que são ativos digitais (COSTA FILHO, 2017):
1. Fotos
2. Vídeos
3. Decks de slides (como apresentações do PowerPoint)
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4. Planilhas do Excel
5. Documentos do Word
6. Arquivos de texto sem formatação (como arquivos do bloco de notas)
7. Gráficos (como logotipos e outros ativos da marca)
8. Documentos HTML (e arquivos associados, como CSS)
9. Arquivos de áudio
10. PDFs
Define-se um ativo digital como uma coleção de dados binários que são
independentes, identificáveis e têm um valor único. Dados binários são a única forma
de dados que pode ser entendida e executada diretamente por um computador;
portanto, esse é o recurso que define um ativo digital. Isso deixa três características
definidoras que qualificam um ativo digital:
1. É de natureza digital.
2. É exclusivamente identificável.
3. Fornece valor à empresa? Pessoa.
Compreender a definição de um ativo digital é uma das etapas mais
importantes para iniciar sua pesquisa no sistema de gerenciamento de ativos digitais.
Muitas pessoas consideram que os ativos digitais incluem apenas fotos e vídeos, mas,
ao longo dos anos, outros começaram a incluir outros arquivos digitais em sua
definição, como documentos, apresentações e planilhas (SAMPEDRO; DISEP;
MOSTAÇO, 2020).
Embora a definição de um ativo digital mude constantemente à medida que
novos formatos digitais estão surgindo nos negócios, é importante lembrar que o
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formato desse arquivo é apenas parte da definição. A outra parte da definição de
ativo digital é derivada do valor que o ativo traz para a empresa.
3.2 Espécies de bens digitais
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Exemplos de produtos digitais incluem e-books, arquivos de música, software,
imagens digitais, modelos de sites, manuais em formato eletrônico e qualquer item
que possa ser armazenado eletronicamente em um arquivo ou em vários arquivos.
Bens digitais ou bens eletrônicos são bens intangíveis que existem em formato
digital (COSTA FILHO, 2017). Exemplos incluem mídia digital, como e-books, música
para download, rádio na Internet, televisão na Internet e mídia de streaming; fontes,
logotipos, fotos e gráficos; assinaturas digitais; anúncios on-line (conforme
adquiridos pelo anunciante); cupons de internet; bilhetes eletrônicos; fichas de
cassino online; instrumentos financeiros negociados eletronicamente; software para
download (distribuição digital) e aplicativos móveis; aplicativos baseados em nuvem
e jogos online; bens virtuais usados nas economias virtuais de jogos e comunidades
online; pastas de trabalho; fichas de trabalho; planejadores; e-learning (cursos online); webinars, tutoriais em vídeo, postagens em blogs; cartões; padrões; temas de
sites; modelos, etc.
4 O TESTAMENTO DIGITAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS
DA PERSONALIDADE POST-MORTEM
4.1 A proteção dos direitos da personalidade no âmbito digital
Uma questão específica é o problema do controle de conteúdo na Internet.
Esse problema afeta diferentes cláusulas relacionadas aos direitos fundamentais,
como limites à liberdade de expressão, censura, procedimentos legais hipotéticos ou
remoção de publicações (LIMA et al, 2013).
A Internet não deve ser um espaço sem controle, embora seja mais difícil
exercê-la devido às peculiaridades da rede. Portanto, a ideia legal tradicional de
responsabilidade também deve estar presente (SAMPEDRO; DISEP; MOSTAÇO,
2020). Uma atividade sancionada pelo sistema legal deve ser processada,
independentemente de estarmos no mundo analógico ou digital. Isso é
especialmente importante no contexto atual, com uma rede profunda de criminosos
e radicais que usam a Internet como uma ferramenta estratégica. Isso requer ações
de coordenação internacional e supervisão contínua da inteligência.
No entanto, também é necessário ter em mente que o regime de sanções deve
ser o mesmo no mundo analógico e digital; as diferenças técnicas não justificam uma
mudança de regime legal nesse sentido. E, ao mesmo tempo, juntamente com esses
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esforços de controle, deve-se tentar promover a liberdade e garantir os direitos
fundamentais. Desse modo, devem ser consideradas medidas que favorecem a
igualdade de acesso e o uso da tecnologia digital, medidas que enfrentam o fosso
digital (COSTA FILHO, 2017).
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Nas informações que fluem pela Internet, diferentes assuntos intervêm, desde
os provedores de acesso aos provedores de conteúdo até os usuários em uma
posição multidirecional. Não parece possível aplicar o regime usual de
responsabilidade em cascata do mundo analógico. A descentralização dos serviços e
a possibilidade de um ator exercer várias funções ou cumulativamente diversas
dificultam determinar a responsabilidade respectiva das diferentes pessoas
envolvidas no processo. Seria necessário procurar uma fórmula mais sutil,
concretizada na participação real de cada ator na ação ou no conteúdo prejudicial
(LIMA et al, 2013). Por conseguinte, a legislação sobre direitos fundamentais deve
sempre ser aplicada. No caso do direito civil e comercial, é necessário formular
regulamentos específicos para abordar diferentes contextos.
4.2. Os projetos de lei que tratam da Herança Digital no Brasil - PL 4099-A/2012, PL
4.847/2012 e PL 8.562/2017
A importância da autorregulação revela as dificuldades de aplicar
regulamentos técnicos e tradicionais à Internet. Portanto, é imperativo procurar
novos arranjos internacionais que incluam elementos da lei branda e as
autorregulamentações já mencionadas. Além disso, o controle de rede, devido aos
riscos de segurança internacional mencionados anteriormente, deve responder ao
princípio da proporcionalidade. O mundo digital criou novas mídias no âmbito da
sociedade da informação. Essa nova mídia afeta uma ampla gama de direitos
fundamentais (SAMPEDRO; DISEP; MOSTAÇO, 2020).
O ser humano é efêmero, ele passa por essa vida para permanecer por um
tempo, chegando ao fim com a morte. No entanto, quando uma pessoa morre, seus
bens, obrigações e direitos perduram até serem transmitidos a seus herdeiros, por
herança. A partir do século V a.C., todo cidadão de Roma ansiava por testar, através
do instrumento do "testamentum", no qual se pretendia conceder todos os bens e
direitos transmissíveis após a morte do falecido (do latim cuius). A preocupação das
pessoas em deixar o destino de suas propriedades e direitos escritos permanece
intacta a partir do século V a.C., que se tiver sido substancialmente modificado, como
não poderia ser de outro modo, é a sociedade (LIMA et al, 2013).
Nas últimas décadas, a manifestação da pessoa no campo digital se
desenvolveu. O uso da Internet expandiu-se, o dia-a-dia sem acessar a rede não é
concebido, seja verificando nossos perfis nas redes, acessando e-mail, o banco on-
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line, carregando arquivos na nuvem ou publicando em blogs. Hoje, sem perceber,
adquirimos bens digitais constantemente, novas contas são abertas, novo conteúdo
é publicado, blogs são escritos, páginas da web são compradas, livros são comprados
e-books, e muito mais (COSTA FILHO, 2017).
A Internet tornou-se uma realidade presente em todas as áreas de nossas
vidas, uma vez que grande parte de nossa atividade profissional, econômica e privada
é realizada por meio de mídia digital, adquirindo assim uma importância
fundamental para a comunicação humana e para a sociedade - o desenvolvimento
da nossa vida na sociedade.
Essa nova maneira de comunicar, desenvolver nossa atividade e viver pela
Internet levou à criação de um novo conceito de patrimônio, o digital heritage,
baseado em mídia digital e computacional, abordado na "Carta da UNESCO" sobre a
preservação do patrimônio digital (SAMPEDRO; DISEP; MOSTAÇO, 2020). Até agora,
a regulamentação legal sobre patrimônio digital é insuficiente e ambígua. Hoje
temos as disposições no Brasil que ainda estão como projetos de lei:
1. PL 4099-A/2012;
2. PL 4.847/2012;
3. PL 8.562/2017.
Em princípio, os ativos digitais, que incluem ativos de propriedade intelectual
armazenados em qualquer tipo de dispositivo, bem como todos os direitos e
obrigações contratados pelo falecido (contratos, assinaturas etc.), também fazem
parte do patrimônio digital e, portanto, ambos podem ser herdados.
O problema surge quando se considera o conteúdo gerado pelo usuário
(comentários, imagens privadas, etc.), pois não se pode dizer que eles são de sua
propriedade e, portanto, seus herdeiros e executores podem livremente descartá-los.
E como o usuário assinou um contrato com a empresa que protege sua privacidade
contra terceiros, é realmente muito difícil fazer com que esses provedores façam uma
cópia do conteúdo para seus familiares ou permitam que eles acessem suas contas
(LIMA et al, 2013). No Brasil, a primeira proposta para se tratar sobre o tema veio por
meio do Projeto de Lei (PL) 4099, em 2012. O PL busca alterar o art. 1.788 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que "institui o Código Civil" para assim garantir aos
herdeiros a transmissão de todos os conteúdos de contas e arquivos digitais
(CÂMARA, 2012a). O seguinte artigo do Código Civil aponta que (BRASIL, 2002):
Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a
herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos
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bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste
a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado
nulo.
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Tal PL busca adequar à lei brasileira à nova realidade gerada pelas mídias
digitais (CÂMARA, 2012a). Apesar de tudo, os herdeiros têm cada vez mais o direito
justificado de obter os dados de acesso de seus parentes falecidos, porque podem
ser necessários precisamente para gerenciar seu legado. Os próprios e-mails
geralmente se tornam evidências de aceitação ou repúdio de uma herança e a caixa
de correio deve ser acessada. Contratos e contas em lojas on-line são considerados
contratos comerciais e passam para as mãos dos herdeiros como parte dos ativos
digitais do falecido, mas para isso você também deve ser credenciado para acessar
as contas (SAMPEDRO; DISEP; MOSTAÇO, 2020).
Deve-se lembrar aqui que a lei brasileira inclui na Constituição brasileira o
direito ao sigilo das comunicações, íntimas ou não, protegendo tanto o conteúdo
quanto os dados externos da comunicação, como a identidade da os interlocutores
(COSTA FILHO, 2017). Novamente, se os herdeiros não tiverem os dados de acesso,
será muito difícil acessar a conta do falecido, por mais fundamentado que seja seu
direito. Deste modo, também há o PL 4847, também de 2012. O projeto de lei, em
situação arquivado, buscava inserir o Capítulo II-A e os arts. 1.797-A a 1.797-C à Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. O objetivo final era estabelecer normas sobre
herança digital. O Capítulo II-A acrescentaria os seguintes artigos (CÂMARA, 2012a):
Art. 1.797-A. A herança digital defere-se como o conteúdo
intangível do falecido, tudo o que é possível guardar ou
acumular em espaço virtual, nas condições seguintes:
I –senhas;
II –redes sociais;
III –contas da Internet;
IV –qualquer bem e serviço virtual e digital de titularidade do
falecido.
Art. 1.797-B.Se o falecido, tendo capacidade para testar, não o
tiver feito, a herança será transmitida aos herdeiros legítimos.
Art. 1.797-C. Cabe ao herdeiro:
I -definir o destino das contas do falecido;
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a) transformá-las em memorial, deixando o acesso restrito a
amigos confirmados e mantendo apenas o conteúdo principal
ou;
b) apagar todos os dados do usuário ou;
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c) remover a conta do antigo usuário.
Assim, o mais recomendado é estabelecer, por testamento, o que acontecerá
com suas contas e perfis, quem será o responsável pelo cancelamento de assinaturas,
quem deixará sua coleção de filmes e discos virtuais e o que acontecerá com seu
depósito no PayPal, por exemplo (LIMA et al, 2013). Obviamente, sem esquecer de
deixar as senhas atualizadas com segurança, mas ao alcance de seus herdeiros. Por
fim, o último PL quer buscou dar andamento à situação da herança digital no país foi
o Projeto de Lei 8562 de 2017 que, novamente, buscou acrescentar o Capítulo II-A e
os arts. 1.797-A a 1.797-C à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CÂMARA, 2017).
O mais razoável é começar solicitando seus ativos nas plataformas mais
usadas (SAMPEDRO; DISEP; MOSTAÇO, 2020). Assim que se tiver uma ideia geral
sobre todo o legado, serão priorizadas as contas e os serviços relacionados ao fluxo
de caixa, como assinaturas a serem pagas ou contas que armazenam dinheiro em
formato digital. Após essas contas, se pode acessar as redes sociais mais usadas.
5 CONCLUSÃO
Como este artigo tentou mostrar, os tipos de ativos digitais variam muito, a
maioria de seus proprietários e que controlam muitos deles não tem certeza para
onde eles vão em termos de divisibilidade. Os proprietários, na melhor das hipóteses,
querem tratá-los como propriedade tangível e aplicar as mesmas regras que são
aplicadas ao restante de seus ativos. Na pior das hipóteses, seus proprietários nem
sequer pensam neles como ativos com qualquer valor que deve ser repassado a seus
herdeiros.
Antes de tudo, parece que a coisa mais importante a fazer é conscientizar as
pessoas do fato de que a maioria de nós tem muitos desses ativos e muitos deles
têm um grande valor emocional e monetário.
Em segundo lugar, é muito difícil presumir os desejos do falecido sobre seus
bens digitais. Nesse sentido, parece que os ativos digitais protegidos por senha talvez
devam ser tratados de maneira diferente do que, por exemplo, as roupas, o carro ou
os imóveis do falecido. Portanto, é crucial tentar despertar o público para o quão
importante é declarar suas intenções sobre o que acontecerá com seus ativos digitais.
A maneira mais fácil de planejar qualquer tipo de herança é através de um
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testamento. No entanto, devido a certas peculiaridades dos ativos digitais, é
aconselhável não colocar todas as informações sobre eles em um testamento, mas
em um documento separado que é mencionado apenas em um testamento.
Quando se trata de ativos digitais adquiridos de uma pessoa post mortem,
seus “proprietários” devem estar cientes de que muitas vezes eles não compraram
conteúdo digital, mas uma licença para acessá-lo e usá-lo, que expira após a morte.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o direito à desconexão do
trabalho de acordo com a concepção aristotélica de felicidade. A relevância do tema
se justifica na medida em que, na sociedade atual, identificada como sociedade do
trabalho, o culto à performance faz com que os indivíduos se autoexplorem no
trabalho em busca de realização. Portanto, o direito à desconexão do trabalho, em
sua perspectiva de limitação de jornada e garantia de dignidade humana, atua como
ponto de equilíbrio entre o excesso de trabalho e a inatividade total, sendo alçado,
portanto, à condição de meio termo, fator essencial para alcançar a felicidade na
teoria filosófica de Aristóteles.
Palavras-chave: Sociedade de desempenho. Direito à desconexão do trabalho.
Limitação de jornada. Felicidade. Aristóteles.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the right to disconnect from work
according to the concept of happiness in Aristotle. This concern is justified due to
nowadays context in which the society is identified as the achievement society, where
individuals explore themselves at work in search for fulfillment. The right to
disconnect from work, in its perspective of working hours limitation and human
dignity, acts as a balance point between overwork and total inactivity, therefore
reaching the quality of middle term, a fundamental condition to achieve happiness
in Aristotle’s philosophical theory.
Keywords: Achievement society. Right to disconnect from work. Working hours
limitation. Happiness. Aristotle.
Sumário: 1. Introdução. 2. A sociedade do trabalho. 3. Direito à desconexão do
trabalho. 4. A felicidade em Aristóteles: doutrina da justa medida. 5. Direito à
desconexão como justa medida. 6. Considerações finais.
1.INTRODUÇÃO
O avanço exponencial da tecnologia certamente transformou as relações de
trabalho ao possibilitar a conexão por meio de recursos eletrônicos a qualquer tempo
e em qualquer lugar. Nesse aspecto, é seguro afirmar que a tecnologia reduziu a
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penosidade do trabalho e possibilitou que a sociedade vivesse de forma mais
confortável. O novo paradigma a ser enfrentado é de que os seres humanos utilizem
as máquinas em seu favor e não se vejam escravizados por elas, mediante a
necessidade de hiperconexão, ou pelo consumo descomedido de informações
alienantes pela simples necessidade de permanecer conectado.
Como fonte material do direito do trabalho, os impactos da revolução
tecnológica não devem se restringir ao prisma meramente jurídico-positivo,
especialmente diante de reflexões filosóficas e sociológicas que sugerem que as
sociedades modernas inauguraram a sociedade do trabalho, protagonizada por
sujeitos de desempenho tomados por uma ideologia de maximização da
performance individual e onde se predomina a visão do trabalho como atividade
portadora da subjetividade dos indivíduos e expressão última da natureza humana.
Vale dizer, na sociedade do trabalho, a profissão ocupa papel central na formação da
identidade dos indivíduos, que se autoexploram em busca de realização.
Nesse contexto se destaca o direito à desconexão do trabalho, tanto na
perspectiva jurídica de limitação da jornada e manutenção da dignidade da pessoa
humana, como na perspectiva filosófica, neste caso específico, em sua relação com a
ética eudemônica de Aristóteles, fundamentada na superação da falta e do excesso,
isto é, no meio termo como uma excelência moral. Diante disso, o presente artigo
tem como objetivo analisar se o direito à desconexão do trabalho pode ser
considerado uma forma aristotélica de felicidade. Afinal, com a desconexão busca-se
a superação da falta absoluta de trabalho e o excesso de trabalho, estabelecendo-se,
assim, pela mediedade, uma jornada saudável e capaz de proporcionar dignidade
aos trabalhadores.
Por se tratar de uma pesquisa doutrinária com a finalidade de responder uma
questão jurídica e filosófica, a metodologia de pesquisa se baseou na análise
bibliográfica e foi subdividida em duas frentes. Inicialmente, foi realizado um estudo
prévio do tema, mediante a análise de livros e artigos científicos que abordam teorias
sobre os ideais da sociedade atual e as características da sociedade do trabalho. Para
a delimitação conceitual do direito à desconexão do trabalho, foram utilizadas
doutrinas especializadas em direito do trabalho, além de artigos científicos. Por fim,
uma vez que a desconexão foi analisada exclusivamente à luz da ética eudemônica
de Aristóteles, foram estudados doutrinas e artigos científicos especializados na
teoria do filósofo. O livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, foi analisado na íntegra,
com dedicação especial aos livros I, II e III.
Debruçando-se sobre o artigo, o trabalho foi dividido em seis itens. O item dois
tem como objetivo dissertar brevemente sobre a transformação do sentido do
trabalho ao longo dos séculos, de sua origem como pena até a noção de atividade
278

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

essencial à dignidade humana. Também serão apresentadas as características da
sociedade do trabalho, bem como seus alicerces e relevância para a discussão deste
artigo. O item seguinte será dedicado à desconexão do trabalho. Após a delimitação
conceitual e fundamentação jurídica, o tema será abordado em sua perspectiva de
limitação de jornada e manutenção da dignidade humana. Ao final, far-se-á uma
aproximação entre a desconexão e a doutrina de Aristóteles sobre a felicidade. O
item quatro será dedicado à ética eudemônica de Aristóteles e seu conceito de
felicidade, ideia essencial que servirá de paradigma a este estudo. Já o item cinco fará
a subsunção e discorrerá sobre a viabilidade de classificar o direito à desconexão do
trabalho como uma forma aristotélica de felicidade. Por fim, o último item será
dedicado às considerações finais, onde serão retomados os principais pontos do
trabalho e o levantamento final sobre o direito à desconexão do trabalho como meio
termo na perspectiva aristotélica de felicidade.
2.A SOCIEDADE DO TRABALHO
A etimologia da palavra “trabalho” revela sua origem como pena. Se o
português trabalho, o francês travail e o espanhol trabajo derivam da palavra latina
tripalium, um instrumento utilizado para prender bois ou cavalos enquanto eram
ferrados, o termo italiano lavoro e o inglês labour provêm do latim labor, que significa
dor, sofrimento, fadiga, ou alguma atividade degradante162. Também na Bíblia, a
expulsão do homem do paraíso foi acompanhada de uma punição de Deus a Adão
que, por descumprir suas ordens, foi condenado a retirar seu sustento de uma terra
amaldiçoada por meio do trabalho e da fadiga163.
Por sua vez, as civilizações gregas da antiguidade identificavam no trabalho
uma atividade desprezível a ser executada pelos servos. É que naquela época
prevalecia o desejo incessante dos seres humanos em se afastar de toda e qualquer
atividade que, de alguma forma, os aproximasse da vida animal164. A verdadeira
riqueza para os gregos estava nas atividades eróticas, no sentido de uma vida
imaterial dedicada à contemplação do belo e ao gozo do ócio criativo. A natureza
humana era voltada para a criação e transcendência, como uma forma de se
aproximar da imortalidade dos deuses. Já o trabalho consistia em tarefas necessária

162 COUTINHO, Aldacy Rachid. Trabalho e pena. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba,
v. 32, 1999. pp. 8-9.
163 BÍBLIA. Gênesis, 3, 17-19.
164 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária,
2007. p. 95.
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para a subsistência, o que revelava a mortalidade dos homens165. Não à toa, o ócio
era a atividade prioritária dos nobres e condição inerente aos seres livres, enquanto
o trabalho deveria ser desempenhado por servos166. Vale destacar que a escravidão
da antiguidade, diferentemente da moderna, não era uma forma de exploração
pautada no lucro, mas uma tentativa dos homens de negar sua mortalidade por meio
da transferência das atividades bestiais aos inumanos167.
A perspectiva em relação ao trabalho sofreu transformações ao longo do
tempo, em especial a partir do surgimento da sociedade pré-industrial, que
possibilitou a formação dos burgos e fomentou o desenvolvimento das atividades
agrícolas assalariadas. O desenvolvimento econômico e a proliferação da burguesia
nos centros urbanos foi o passo inicial para o desenvolvimento de uma sociedade
industrial pautada no trabalho. Com o surgimento do capitalismo e a eclosão da
Revolução Industrial, o trabalho foi elevado à condição de valor168. Interpretado
como um conceito abstrato distinto do sujeito que o exerce, a utilidade do trabalho
passou a ser fundamentada na possibilidade de troca da atividade criadora por
pecúnia, de acordo com as necessidades de cada um. Sua valorização social passou
a ser fundamentada no fato de que o trabalho, por meio da contraprestação,
assegura a subsistência do indivíduo169.
No campo intelectual, teóricos como Karl Marx e Adam Smith identificaram no
trabalho uma fonte de valia geradora de riqueza. A elevação espiritual do homem se
dava por meio do trabalho e era essa a virtude essencial (e não mais a razão) que
distinguia os seres humanos dos outros animais. Contudo, eles não se referiam a
qualquer trabalho, mas ao trabalho produtivo, aquele que enriquece o mundo,
voltado para a “produtividade potencial de seus senhores”170.
Essa lógica capitalista desenvolvida ainda durante o século XVIII certamente
influenciou o discernimento do ser humano pós-moderno. Segundo Charles Taylor,
165 CALVET, Otávio Amaral. Direito ao lazer. Rio de Janeiro: Labor, 2010. pp. 61-62.
166 OLIVEIRA, Marcella Rosiére de. A efetivação do direito fundamental ao lazer: uma análise a
partir das políticas públicas no estado democrático de direito. 2018. 175 fls. Dissertação (Mestrado
em direito). Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2018. pp. 108-109.
167 ARENDT, Hannah. 2007. p. 95.
168 OLIVEIRA, Marcella Rosiére de. 2018. p. 110.
169 COUTINHO, Aldacy Rachid. 1999. p. 10.
170 ARENDT, Hannah. 2007. pp. 97-98.
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a sociedade atual inaugurou a era da primazia da razão instrumental, eis que
fundamenta sua racionalidade no mesmo pragmatismo aplicado no campo
econômico171. A lógica é simples: a melhor escolha será sempre aquela que trouxer
o maior ganho possível com o menor custo de elaboração. Até mesmo as relações
sociais, que deveriam ser pautadas em outros critérios, são medidas pelo quesito da
máxima efetividade.
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Este fenômeno, apontado como um mal-estar nas civilizações modernas, está
relacionado ao desencantamento do homem com o mundo, caracterizado pelo
descrédito dos valores simbólicos estabelecidos pela ordem social, que vêm a ser
substituídos pelo desejo de cada um em redefinir por si os valores coletivos com
base em uma percepção meramente individualista, inspirada no seu modo próprio
de ser172. Não à toa, as sociedades modernas, estritamente racionais, parecem
destituídas de imaginário e simbolismo e tudo aquilo que as rodeia tem seu valor
reduzido à condição de matéria prima para a satisfação dos projetos humanos. Para
Maria Ester de Freitas, a falência de instituições tradicionais, como o Poder Público,
a religião, a família e a moral fez com que a coletividade perdesse seus referenciais
simbólicos, seus fundamentos transcendentais, levando à construção de relações
humanas carentes de significados173. Se de um lado essa experiência é libertadora,
na medida em que o ideário de cada ser humano é determinado senão por si próprio,
por outro acaba simplificando a formação da cognição por meio de uma lógica
instrumental174.
Nesse cenário, Byung-Chul Han sugere que a sociedade atual é uma sociedade
de desempenho, movida pelo modal “poder”175. Ao contrário de sua antecessora, a
sociedade disciplinar, movida pelo moral “dever” e caracterizada pela negatividade
da proibição, a sociedade de desempenho se destaca pelo excesso de positividade
decorrente do poder ilimitado que dispõe. Essa coletividade não encontra limites na
obediência ou na proibição, mas na iniciativa e motivação pessoais. Daí que eventual

171 TAYLOR, Charles. A ética da autenticidade. São Paulo: Editora É Realizações, 2011. pp. 14-15.
172 TAYLOR, Charles. 2011. pp. 12-13.
173 FREITAS, Maria Ester de. Contexto social e imaginário organizacional moderno. Revista de
Administração de Empresas. São Paulo, v. 40, nº 2, Abr./Jun. 2000. pp. 7-8.
174 TAYLOR, Charles. 2011. p. 15.
175 HAN, Byung-Chul. Agonia do Eros. Petrópolis: Editora Vozes., 2017a. p. 23.
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insucesso é atribuído exclusivamente ao indivíduo que fracassar, afinal, os limites do
sujeito de desempenho são aqueles que o próprio se impõe176.
Uma vez que os indivíduos da sociedade de desempenho buscam
constantemente a maximização da produtividade, o paradigma positivo do poder
rompe com todos os limites humanos. O excesso de positividade acrescido da falsa
liberdade do poder e da ilusão de que o sucesso depende exclusivamente do esforço
pessoal acarreta a auto exploração do indivíduo, que dedica seu tempo ao excesso
de trabalho e ao culto da performance177. O explorado é algoz de si próprio e,
enquanto ser livre, empreende a si mesmo e se disciplina pela pressão do
desempenho178. Para Ehrenberg, o fenômeno do culto da performance decorre,
primeiro, da mudança simbólica em relação aos gestores das empresas, que se
transmutaram da figura de exploradores – agora é o indivíduo que se autoexplora –
para símbolos de sucesso. Outro fator é a mudança de valor em relação ao consumo,
que deixa de ser uma atividade alienante para se tornar símbolo de realização social.
Por fim, a perspectiva de que os campeões esportivos, gestores de si mesmo do mais
alto escalão, são símbolos de excelência e modelos a serem seguidos179.
O sujeito de desempenho é protagonista da sociedade do trabalho, assim
classificada em razão de ser essencialmente orientada pelo trabalho. O termo surgiu
para designar as sociedades modernas que enxergam o trabalho como núcleo central
e referencial simbólico da humanidade180, elemento identificador da condição

176 HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Editora Vozes, 2017b. pp. 23-25.
177 Alain Ehrenberg aponta que a perda dos fundamentos transcendentais da sociedade levou a uma
competição entre os indivíduos em busca do maior “performador”. Nessa sociedade, os motores da
ação estão no indivíduo, não mais nas organizações. Nesse sentido, ver EHRENBERG, Alain. O culto da
performance: da aventura empreendedora à depressão nervosa. Aparecida: Editora Ideias & Letras,
2010.
178 HAN, Byung-Chul. 2017b. pp. 26-29.
179 JÚNIOR, Thomaz Wood; PAULA, Ana Paula Paes de. O culto da performance e o indivíduo S.A.
In: EHRENBERG, Alain. O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão nervosa.
Aparecida: Editora Ideias & Letras, 2010. pp. 197-198.
180 COUTINHO, Aldacy Rachid. 1999. p. 1.
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humana181. Nessa perspectiva, o valor das pessoas para a ordem social é
diretamente proporcional ao trabalho assalariado que desempenham182.
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Não se pretende questionar, quer do ponto de vista jurídico-positivo ou
axiológico, que o trabalho é condição de dignidade, na medida em que, alçado à
posição de direito social fundamental, constitui importante desdobramento das
garantias específicas da dignidade da pessoa humana183. O trabalho é sabidamente
essencial para a socialização do indivíduo, além de ser fonte de subsistência própria
e da sua família do trabalhador e responsável pela formação de um sentimento de
classe184. A tradição formada ainda durante a sociedade industrial impõe a cultura
do trabalho de tal maneira que aqueles que não trabalham se veem discriminados
por sua postura contrária ao imperativo social185.
A sociedade do trabalho é caracterizada por três elementos. O primeiro deles é
a ética do trabalho, assentada principalmente nas teorias sociológicas de Marx, ao
apontar o papel fundamental do trabalhador na ordem social; Weber e a dimensão
ética e teológica do trabalho; e Durkheim, que sustentou a divisão do trabalho como
uma forma de organização e integração social186. O segundo elemento é a fábrica,
assim entendida genericamente como a unidade de trabalho. É neste local que se
institucionaliza o modelo organizacional e onde são transmitidos os princípios do

181 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Disponível em
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_desconex%C3%
A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 01.dez.2020.
182 NEUTZLING, Inácio. Sociedade do trabalho e sociedade sustentável. In: Cadernos IHU em
formação: a crise da sociedade do trabalho. Ano 1, nº 5, 2005, São Leopoldo, Universidade do Vale do
Rio dos Sinos. p. 5.
183 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 103.
184 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Disponível em
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_desconex%C3%
A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 01.dez.2020.
185 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Disponível em
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_desconex%C3%
A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 01.dez.2020.
186 BENDASSOLLI, Pedro F. O culto da performance como resposta à crise da ontologia do
trabalho. In: EHRENBERG, Alain. O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão
nervosa. Editora Aparecida: Ideias & Letras, 2010. p. 213.
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trabalho, notadamente a eficiência e racionalidade econômica187. Por fim, o último
elemento é o trabalhador, que se vê obrigado a vender sua força de trabalho por não
ter acesso aos meios de produção. O sujeito do trabalho seria a peça central da
sociedade capitalista e um dos maiores responsáveis por seu funcionamento. Cabe a
esses indivíduos transmitir a ética do trabalho para as futuras gerações, a começar
por um modelo educacional direcionado para uma formação em prol de uma cultura
de prontidão para o trabalho188.
A perpetuação dessa racionalidade faz com que o trabalho seja a principal via
de acesso à identificação do indivíduo perante si mesmo e os demais. Isso significa
dizer que, no sentido ontológico, a sociedade do trabalho identifica nele a essência
do ser, isto é, o trabalho se projeta como a verdadeira manifestação da natureza
humana189.
Curiosamente, os seres humanos que, no passado, exploravam uns aos outros
pelo trabalho, agora se auto exploram no trabalho, renunciando simbolicamente à
conquista histórica marcada pela abolição do escravagismo e a regulamentação das
condições mínimas de trabalho. O legado da sociedade do trabalho é a identificação
deste como um valor objetivo, autodeterminado, referencial para as análises sobre a
condição humana. O indivíduo esperado pela sociedade do trabalho é o “bom
trabalhador”, aquele aplicado, racional e metódico que tenha utilidade na
convivência harmoniosa com o mundo190.
3.DIREITO À DESCONEXÃO DO TRABALHO
Pensar no direito ao não trabalho parece contraditório, especialmente em uma
sociedade do trabalho integrada por sujeitos de desempenho e inserta num sistema
socioeconômico capitalista em que se busca o enriquecimento ao menor custo de
produção. O cenário é agravado pela maior taxa histórica de desemprego no Brasil
desde 2012, com 13.1 milhões de pessoas desempregadas, uma taxa de desocupação
de 13,8% no trimestre de maio a junho de 2020191.
187 BENDASSOLLI, Pedro F. 2010. pp. 213-214.
188 BENDASSOLLI, Pedro F. 2010. p. 216.
189 BENDASSOLLI, Pedro F. 2010. pp. 215-219.
190 BENDASSOLLI, Pedro F. 2010. pp. 215-216.
191 BELANDI, Caio. Desemprego chega a 13,8% no trimestre encerrado em julho, maior taxa desde

2012. IBGE. Estatísticas sociais. 30.09.2020. Disponível em
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29000-
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Contudo, o tema aqui abordado não significa a ausência total de trabalho, mas
apenas sua limitação a ponto de manter a higidez física e intelectual do trabalhador,
garantindo-lhe qualidade de vida, saúde e dignidade. A discussão sobre o direito de
se desconectar do trabalho emerge em um contexto de avanço tecnológico que, se
em certa medida reduz a penosidade do trabalho, ao mesmo tempo escraviza o
trabalhador, que não consegue se desligar do trabalho mesmo após o fim da
jornada192.
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Como se deduz, tem-se por desconexão do trabalho o direito extensível a todo
trabalhador de não trabalhar. O instituto é analisado sob a ótica jurídica e aponta a
necessidade de se reconhecer a ausência de trabalho como um direito a ser
preservado tanto quanto o direito de trabalhar193. Almeida e Severo conceituam o
direito à desconexão do trabalho como “o direito de trabalhar e de, também,
desconectar-se do trabalho ao encerrar sua jornada, fruindo verdadeiramente suas
horas de lazer”194. O tema é abordado numa perspectiva de proteção à saúde e
dignidade do ser humano, visto que a desconexão é essencial para a manutenção da
saúde física e mental do trabalhador195.
São inúmeros os temas que se relacionam com o direito à desconexão, tais
como a regulamentação da jornada dos exercentes de cargo de confiança; dos
trabalhadores que exercem trabalho externo; a regulamentação do teletrabalho; o
trabalho em jornada extraordinária; períodos de descanso; propostas para redução
de jornada, dentre outros. Entretanto, tendo em vista o propósito desse artigo, a
análise será restrita à essência do direito demandado, em suas acepções de limitação
de jornada e garantia da preservação da dignidade humana.

desemprego-chega-a-13-8-no-trimestre-encerrado-em-julho-maior-taxa-desde-2012. Acesso em

02.dez.2020.
192 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Disponível em
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_desconex%C3%
A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 01.dez.2020.
193 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Disponível em
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_desconex%C3%
A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 01.dez.2020.
194 ALMEIDA, Almiro Eduardo de; SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações sociais
de trabalho. 2ª Edição. São Paulo: Editora LTr, 2016. p. 10.
195 ALMEIDA, Almiro Eduardo de; SEVERO, Valdete Souto. 2016. pp. 38-39.
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O conflito clássico entre capital e trabalho sempre envolveu a duração da
jornada. De um lado, em busca de maximização do lucro, os patrões enxergavam os
operários como parte de uma grande engrenagem que não pode desacelerar. De
outro, os trabalhadores, sujeitos de direito, pleiteavam melhores condições de vida.
Nesse contexto de luta emergiu a célebre cantiga de operários ingleses, que ecoava:
“Eight hours to work; eight hours to play; eight hours to sleep; eight shillings a
day”196. A mensagem transmitida é clara no sentido da busca pelo equilíbrio das
atividades humanas, primando pela possibilidade de trabalhar, viver, descansar e
receber a justa contraprestação pelo trabalho197.
Em relação à limitação da jornada, trata-se de garantia essencial para que o
trabalhador goze dos períodos de descanso e usufrua da vida fora do trabalho. Nesse
aspecto, vale lembrar que o lazer, entendido como um conjunto de ocupações às
quais o indivíduo pode entregar-se sem nenhum cunho obrigacional198, é um direito
social assim como o direito ao trabalho e figura no caput do artigo 6º, da Constituição
Federal, devendo ser confrontado com ele em pé de igualdade.
Não à toa, a delimitação da jornada é cláusula elementar na formação dos
contratos de trabalho, pois mensura a principal obrigação do trabalhador na relação
empregatícia, qual seja, a extensão da transferência de sua força de trabalho ao
empregador199. Outro aspecto notável em relação à jornada de trabalho é sua
relação com a saúde e segurança laboral. Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado
sustenta que as normas sobre duração do trabalho não se reduzem a medidas
meramente econômicas, mas têm função crucial como normas de saúde pública, eis
que sua regulamentação influencia qualquer política nesse sentido200.
A limitação do tempo de trabalho, portanto, tem fundamento de natureza
biológica, eis que combate a fadiga física e psíquica do trabalhador, restaurando as
condições de seu organismo para que possa se reativar em nova jornada; social,
satisfazendo a necessidade humana de convívio familiar e social; e econômica,
196 Oito horas de trabalho, oito horas de lazer, oito horas para dormir e oito shillings
(contraprestação) por dia, em tradução livre.
197 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas
do trabalho. 7ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2016. pp. 597-598.
198 DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. 3ª Edição. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1973. p. 34.
199 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 18ª edição. São Paulo: LTr, 2019. p.
1024.
200 DELGADO, Maurício Godinho. 2019. pp. 1025-1026.
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contribuindo com a redução do desemprego, aumentando a produtividade do
trabalhador descansado e possibilitando que, no livre, sejam potenciais
consumidores201
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No direito brasileiro, a Constituição Federal inaugurou os direitos e garantias
fundamentais específicos dos trabalhadores no artigo 7º, que trata expressamente
da limitação do tempo de trabalho, limitado a oito horas diárias e quarenta e quatro
horas semanais, no inciso XIII; jornada de seis horas para trabalho realizado em turno
ininterrupto de revezamento, no inciso XIV; direito ao descanso semanal
remunerado, no inciso XV; férias anuais, no inciso XVII; e proteção contra a
automação, no inciso XXVII.
Em relação à saúde e segurança, é dever do empregador promover a redução
dos riscos inerentes ao trabalho, conforme inciso XXII. Além disso, o artigo 194 da
Constituição Federal aponta que a seguridade social é “um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde...”. Por sua vez, o artigo 196 trata a saúde como “direito de
todos e dever do Estado”, e o artigo 225 diz que “todos têm direito ao meio ambiente
equilibrado”, do qual o meio ambiente de trabalho faz parte.
Nota-se que o direito à desconexão do trabalho, em sua perspectiva de
limitação de jornada e proteção à saúde e segurança, encontra amplo fundamento
constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Considerando a limitação do
tempo de trabalho como uma conquista social, é possível afirmar que tal
regulamentação não pode ser fragilizada, sob pena de violação ao princípio do não
retrocesso social, positivado no caput do artigo 7º da Constituição Federal202.
Além disso, a desconexão proporciona uma tripla linha de proteção. Na
perspectiva do trabalhador, permite que goze do lazer e da vida social fora do
ambiente de trabalho. Na perspectiva do empregador, o ganho é de magnitude
econômica, haja vista que o trabalhador descansado é mais produtivo e, em seu
tempo livre, um potencial consumidor. Na perspectiva social, além dos ganhos na
esfera previdenciária, uma coletividade saudável é essencial para o desenvolvimento
sustentável da nação203.
201 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Direitos fundamentais do trabalhador – breves
considerações. In: Direitos fundamentais nas relações de trabalho. FREDIANI, Yone, DE ALVARENGA,
Rúbia Zanotelli (Org.). São Paulo: LTr, 2015. p. 30.
202 ALMEIDA, Almiro Eduardo de, SEVERO, Valdete Souto. 2016. pp. 14-15.
203 ALMEIDA, Almiro Eduardo de, SEVERO, Valdete Souto. 2016. pp. 16-17.
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Portanto, não há como dissociar o direito à desconexão do trabalho da noção
de saúde, segurança, lazer, intimidade, cultura e educação, direitos sociais tutelados
pelo artigo 6º, da Constituição Federal de 1988 e que integram a noção de dignidade
inerente a todos os seres humanos.
Como apontado, a desconexão não significa a ausência total de trabalho. Na
realidade, o tema está em posição diametralmente oposta aos excessos e se
relaciona, como visto, com a noção de que a limitação do tempo de trabalho é
fundamental para a preservação da higidez física e mental do trabalhador, tanto para
desenvolver as demais virtudes humanas – da qual o trabalho é apenas um exemplo
– quanto para que possa continuar trabalhando de forma saudável.
Nesse sentido é que o tema analisado também se relaciona intimamente com
a noção de dignidade. A doutrina aponta que são duas as dimensões da dignidade
da pessoa humana: uma interna e inviolável, composta pelo valor intrínseco de cada
indivíduo; e a outra externa e relativa, que decorre do valor comunitário. Vale dizer,
a dignidade humana é inerente a todos e a cada um dos seres humanos204. Dentre
o complexo de direitos e deveres garantidos pela dignidade estão os direitos à vida,
saúde, segurança, trabalho, lazer, além de outros que asseguram aos indivíduos
condições existenciais mínimas e lhes permitam buscar atividades significativas,
desenvolver aptidões, enfim, fomentar o desenvolvimento subjetivo de cada um205.
No ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade humana foi elevada à condição
de valor central da ordem jurídico-social, alçando-a à posição de fundamento do
Estado Democrático de Direito e da sociedade logo em seu artigo 1º, inciso III. Isto
significa que a ordem constitucional de 1988 é amparada no princípio da dignidade
da pessoa humana e seus efeitos subordinam todos os demais princípios, regras e
interpretações jurídicas206, afinal, uma Constituição que trata a dignidade humana
como ponto de partida assume o compromisso de tratá-la como referencial jurídico,
de forma que seus efeitos irradiam, inclusive, nas normas que não a preveem
204 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª Edição.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. pp. 61-62.
205 FILHO, Jorge Cavalcanti Boucinhas. Discriminação por sobrequalificação. São Paulo: LTr, 2009.
p. 35.
206 DELGADO, Maurício Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho e o
expansionismo juslaboralista: o conceito de subordinação estrutural. In: Direitos fundamentais
nas relações de trabalho. FREDIANI, Yone, DE ALVARENGA, Rúbia Zanotelli (Org). São Paulo: LTr, 2015.
p. 38.
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expressamente207. Trata-se, nas palavras de Maria Helena Diniz, do cerne do
ordenamento jurídico brasileiro208.
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Portanto, na ótica da dignidade – portanto, também na perspectiva
constitucional – o direito à desconexão do trabalho resgata a natureza humana,
permitindo que os indivíduos encontrem em sua própria subjetividade e na
convivência com os demais o sentido de suas vidas209 e desenvolvam a plenitude
do ser por meio de ações e reflexões além do trabalho. O direito de se desconectar
não implica renúncia ao trabalho, até porque, como visto, este é igualmente essencial
para dignificar o ser humano. Na perspectiva do direito tutelado, o excesso de
trabalho, assim como sua escassez, afastam o indivíduo das condições existenciais
mínimas para uma vida saudável. O que se busca é o equilíbrio, o meio termo entre
o excesso e a falta total de trabalho.
4.A FELICIDADE EM ARISTÓTELES: DOUTRINA DA JUSTA MEDIDA.
Após discorrer sobre a sociedade do trabalho, integrada por sujeitos de
desempenho que se autoexploram e se orientam essencialmente pelo trabalho,
seguido da análise da desconexão como um direito que tutela a dignidade humana
pelo equilíbrio entre o excesso de trabalho e sua falta absoluta, cabe, afinal, explicar,
do ponto de vista filosófico, sua relação com a felicidade.
A noção de felicidade não é uníssona. Na realidade, trata-se de um conceito de
difícil precisão e que há tempos preenche o imaginário de teóricos que se debruçam
exaustivamente sobre o assunto. Contudo, respeitando o recorte temático proposto
para esse estudo, a ideia de felicidade será analisada exclusivamente à luz da teoria
de Aristóteles, como descritas em sua obra “Ética a Nicômaco”.
As teorias éticas da antiguidade se caracterizam pela busca por um bem
supremo, isso é, aquele que orienta todas as ações, que é desejado por si mesmo, a

207 HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In:
Dimensões da
Dignidade, ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.).
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 49.
208 DINIZ, Maria Helena. Proteção jurídica da existencialidade. Revista Eletrônica Direito e
Sociedade. Canoas. v. 8, nº 2, 2020. p. 189.
209 O sentido da vida é entendido aqui como o modo próprio de ser do homem pela compreensão
de si mesmo e pela convivência com os outros. Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5ª Ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2007. pp. 398-402.
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razão pela qual se vive210. Isso explica o porquê de a ética eudemônica de Aristóteles
iniciar com a afirmação de que “toda arte e toda indagação, assim como toda ação e
todo propósito, visam a algum bem; por isto foi dito acertadamente que o bem é
aquilo a que todas as coisas visam”211. Com isso, pode-se dizer que toda atividade,
seja ela qual for, tem como finalidade a concretização do bem que lhe é intrínseco.
Nesse sentido, “a finalidade da medicina é a saúde, a da construção naval é a nau, a
da estratégia é a vitória, a da economia é a riqueza”212.
Em relação aos homens, o bem supremo desejado por toda ação humana é a
felicidade. No entender de Aristóteles, trata-se do bem mais desejável dentre todos
os outros, um bem intrínseco e desejado em função de nenhum outro além de si
próprio. Trata-se de um bem autossuficiente, que deve surgir das mãos de seu
possuidor213. Nessa perspectiva, toda ação humana, ainda que não se tenha
consciência disso, é realizada em busca da felicidade.
Entretanto, nem todos os seres humanos estão de acordo com os meios para
se alcançar a felicidade. Aristóteles, então, identifica os três principais tipos de vida:
a vida voltada para os prazeres do corpo, que busca a felicidade na satisfação dos
prazeres e em vulgaridades; a vida política, dedicada aos assuntos da polis, que busca
o reconhecimento de seus méritos e associa a felicidade com honrarias; e a vida
contemplativa, dedicada à investigação das coisas eternas pelo uso da razão214,
virtude própria dos seres humanos215.
A primeira, defendida pela maioria da humanidade, não pode proporcionar a
felicidade, pois, sendo o homem um ser racional, não poderia ser feliz vivendo como
um escravo ou um animal. Por sua vez, considerando que o que se busca é um bem
autossuficiente, não há como dizer que a vida de honrarias é plenamente feliz, já que
o reconhecimento depende muito mais de quem o profere do que de quem o

210 MENDES, Elvis de Oliveira. A dimensão intelectual e afetiva da felicidade no eudaimonismo
ético de Aristóteles. Revista Lampejo. Fortaleza. vol. 8, nº 2. dez/2019. p. 215-216.
211 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Mário da Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1985. p. 17.
212 ARISTÓTELES. 1985. p. 17.
213 FRATESCHI, Yara. Virtude e felicidade em Aristóteles e Hobbes. Journal of Ancient Philosophy.
São Paulo. vol. II, issue 2, 2008. p. 6.
214 ARENDT, Hannah. 2007. pp. 20-21.
215 FRATESCHI, Yara. 2008. p. 5.
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recebe216. Já na vida contemplativa o ser humano está no pleno exercício daquilo
que lhe é próprio, sua maior virtude e que lhe diferencia de todos os outros animais:
a razão. Esse é o tipo de vida que assegura a mais pura felicidade, já que é a única na
qual o homem exerce plenamente sua mais elevada função217. A felicidade,
portanto, é definida como uma atividade da alma conforme a excelência, alcançada
por meio da realização das potencialidades racionais, próprias da essência
humana218.
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Posto de outra forma, a felicidade é encontrada quando o homem desenvolve
com excelência as virtudes que lhe são próprias, isto é, às quais socorre ao uso da
razão. Logo, a felicidade é uma excelência permanente, eis que sempre acompanhará
o ser humano no exercício daquilo que lhe é seu por natureza.
Entretanto, ciente de que o ser humano é um ser eminentemente social219, o
filosofo pondera as dificuldades de abandonar a vida prática para viver uma vida
inteiramente contemplativa220. Nesse sentido, é possível identificar dois tipos de
vida que asseguram felicidade em diferentes graus: a vida contemplativa, que dirige
suas atividades ao exercício filosófico e racional; e a vida política, prática, dedicada
ao exercício das virtudes morais e pautada pela justa medida. A primeira proporciona
o mais alto nível de felicidade, enquanto a segunda garante uma felicidade de nível
inferior221. A vida contemplativa apontada por Aristóteles serve de alerta à

216 ARISTÓTELES. 1985. p. 21.
217 BARBOSA, Paulo Sérgio Cruz. Introdução ao estudo da felicidade segundo Aristóteles. Revista
SABERES. Natal, v. 19, n. 2. Ago, 2018. p. 62.
218 MENDES, Elvis de Oliveira. 2019. pp. 217-218.
219ARISTÓTELES. A política. Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/
hdh_aristoteles_a_politica.pdf. Acesso em 03.12.2020.
220 CHALITA, Gabriel. Aristóteles e o direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia
do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de
tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/11/edicao-1/aristoteles-e-o-direito. Acesso em
03.12.2020.
221 HOBUSS, João. Eudaimonia e auto-suficiência em Aristóteles. Pelotas: Editora
Universitária/UFPel, 2002. pp. 27-29.
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necessidade de o homem político utilizar constantemente a razão para que não se
deixe dominar pelos desejos222.
A ética de Aristóteles está fundada na prudência, entendida como o meio termo
entre a razão e a emoção223. Nesse contexto, sua doutrina da justa medida ganha
especial relevância, pois irá orientar o homem político em suas decisões e,
consequentemente, na busca pela felicidade. Uma vez identificada a excelência do
ser humano na virtude e sendo ela uma disposição da alma, Aristóteles define a
virtude moral como uma maneira deliberada de agir segundo um meio termo224.
Por “meio termo”, deve-se compreender a superação da falta e do excesso. Nesse
sentido, a coragem é o meio termo entre os extremos covardia e temeridade. Já a
liberalidade é o meio termo entre a prodigalidade e a avareza225.
Portanto, são duas as formas de deficiência moral, identificadas nos vícios, seja
pela falta ou pelo excesso; enquanto a excelência moral é encontrada no meio termo,
a justa medida entre dois extremos de uma ação ou emoção. A vida virtuosa é um
exercício diário, decorrente do hábito226. Afinal, “uma andorinha não faz verão (nem
o faz um dia quente); da mesma forma um dia só, ou um curto lapso de tempo, não
faz um homem bem-aventurado e feliz”227. A análise da ética aristotélica e sua
doutrina do meio termo permite concluir que a virtuosidade do ser humano está em

222 CHALITA, Gabriel. Aristóteles e o direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia
do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de
tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/11/edicao-1/aristoteles-e-o-direito. Acesso em
03.12.2020.
223 MENDES, Elvis de Oliveira. 2019. p. 221.
224 HOBUSS, João. Virtude e mediedade em Aristóteles. Pelotas: Editora Universitária/UFPel, 2009.
pp. 17-19.
225 CHALITA, Gabriel. Aristóteles e o direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia
do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de
tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/11/edicao-1/aristoteles-e-o-direito. Acesso em
03.12.2020.
226 Cf. MENDES, Elvis de Oliveira. 2019. pp. 219-220.
227 ARISTÓTELES. 1985. p. 25.
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levar uma vida equilibrada, distante da falta e do excesso. Adotar o meio termo como
hábito de conduta é o caminho para o homem, animal político, alcançar a felicidade.
5.DIREITO À DESCONEXÃO COMO JUSTA MEDIDA.
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Como exposto, a ideia de desconexão emerge no contexto de uma sociedade
do trabalho cuja tradição proveniente da era industrial e o desenvolvimento de uma
racionalidade instrumental fizeram com que o trabalho fosse elevado uma forma de
expressão da própria humanidade228. Essa condição é acentuada pelas
características peculiares do sujeito de desempenho que, limitado exclusivamente
pela sua própria iniciativa e motivação, acaba por se autoexplorar no trabalho em
detrimento de um culto à performance. Nesse cenário, a preocupação com o excesso
de trabalho se evidencia no âmbito jurídico e filosófico.
Do ponto de vista jurídico, o direito à desconexão se fundamenta em
necessidades humanas de ordem biológica, social, econômica e até mesmo
existenciais, na medida em que o ócio criativo é assegurado por meio do direito
fundamental ao lazer229. No plano filosófico, a desconexão é fundamental para
identificar, no sentido ontológico, o valor humano do não trabalho230. Esse direito,
assim como todos os demais da ordem jurídica brasileira, é subordinado à dignidade
da pessoa humana231, que se ramifica nos direitos fundamentais232. Portanto, a
desconexão do trabalho reconhece a importância do trabalho para a dignidade
humana, mas reconhece, igualmente, a necessidade dos indivíduos de desempenhar
atividades completamente desvinculadas das obrigações profissionais.
Desconectar-se do trabalho implica limitação da jornada para que as pessoas
possam, além de concretizar de forma saudável seu direito fundamental ao trabalho,
desenvolver as demais potencialidades humanas por meio do ócio, lazer, atividades
educacionais, repouso, convivência social, atividades criativas, dentre outras
228 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. O direito do trabalho na filosofia e na teoria social
crítica. Os sentidos do trabalho subordinado na cultura e no poder das organizações. Revista TST.
Brasília, vol. 78, no 3, jul/set 2012. p. 38.
229 CALVET, Otávio Amaral. 2010. p. 89.
230 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Disponível em
https://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/do_direito_%C3%A0_desconex%C3%
A3o_do_trabalho..pdf. Acesso em 01.dez.2020.
231 DELGADO, Maurício Godinho. 2015. p. 38.
232 SARLET, Ingo Wolfgang. 2004. p. 103.
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asseguradas constitucionalmente, cujo exercício possibilita uma vida digna. Não
parece haver dúvidas que a intenção do direito à desconexão é garantir que as
pessoas não se excedam no trabalho, já que a vida fora dele é igualmente
fundamental para o indivíduo se desenvolver subjetivamente e para a prosperidade
da nação.
Nesse sentido, vale lembrar a célebre cantiga dos operários ingleses que
clamava por oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas para dormir, em
perfeita distribuição das vinte e quatro horas que compõem um dia. A lógica, convém
repetir, é de que a desconexão limita a jornada de trabalho em prol do exercício das
demais faculdades humanas capazes de proporcionar a autorrezalização e o
desenvolvimento subjetivo dos seres humanos.
Esse equilíbrio inerente ao instituto estudado transmite a ideia de mediedade,
que na perspectiva aristotélica é uma qualidade inerente ao ser virtuoso. Sua doutrina
da justa medida identifica que a felicidade, bem supremo desejado por toda ação
humana, pode ser alcançada por meio da superação da falta e do excesso, excelência
moral encontrada na mediedade. No caso da desconexão, verifica-se a imposição do
meio termo entre o não trabalho absoluto e o excesso de trabalho. Portanto, se a
coragem é o meio termo entre a temeridade e a covardia, em relação ao trabalho, o
meio termo é o direito de se desconectar.
Dessa forma, identificado o trabalho como importante atividade humana, assim
como são todas as demais que integram o rol de direitos indispensáveis à dignidade,
é possível afirmar que o direito à desconexão, entendido como a superação da falta
e do excesso de trabalho, se caracteriza como meio termo, excelência moral na
perspectiva aristotélica e, portanto, condição fundamental para uma vida feliz de
acordo com a teoria do filósofo grego.
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A relação entre trabalho e dignidade decorreu de uma construção histórica
iniciada na sociedade pré-industrial que possibilitou a formação dos burgos e
atribuição de ocupações assalariadas. A partir de então, o trabalho produtivo, capaz
de assegurar a subsistência aos indivíduos, foi elevado à condição de valor definidor
da natureza humana, refutando a então ultrapassada noção de trabalho como pena.
Essa lógica influenciou o ideal da sociedade pós moderna, era em que foi
inaugurada a sociedade do trabalho, protagonizada pelo sujeito de desempenho
que, movido por uma racionalidade instrumental identificou o trabalho como a
verdadeira forma de expressão da natureza humana. Verifica-se, com isso, que a ética
do trabalho é transmitida de tal maneira que o trabalhador, peça central da
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sociedade do trabalho, identifica nele um fator de identidade, peça central na
composição da essencial individual e da coletividade.
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Nesse cenário, destaca-se o direito à desconexão do trabalho em suas
abordagens jurídica, no sentido de se desconectar completamente do trabalho após
o fim da jornada; e filosófica, ao identificar a existência de um bem humano no não
trabalho. Vale dizer, a desconexão consiste no direito de trabalhar e se desconectar
do trabalho ao final da jornada, para que se possa fruir verdadeiramente do período
de descanso e das horas de lazer. Trata-se de uma forma de superação da falta
absoluta e do excesso de trabalho. Nessa perspectiva, o direito à desconexão do
trabalho é uma excelência moral, isto é, o meio termo entre dois excessos.
Essa associação se relaciona com a ética eudemônica de Aristóteles, que busca
identificar o bem supremo dos seres humanos. Uma vez que sua investigação conduz
à noção de felicidade como bem supremo, o filósofo aponta que esse valor pode ser
conservado por meio de uma vida contemplativa, dedicada à apreciação do belo e à
investigação das coisas eternas, ou na vida política, desde que mediante o
desempenho das virtudes de acordo com um meio termo, evitando a falta e o
excesso. A mediedade de Aristóteles é uma forma de excelência moral.
Com base nessa teoria, do ponto de vista filosófico estritamente aristotélico,
pode-se dizer que o direito à desconexão, cujo fundamento reside na limitação da
jornada de trabalho a fim de evitar tanto a ausência total quanto o excesso de
trabalho, corresponde a uma excelência moral caracterizada pelo meio termo. Ou
seja, em relação ao trabalho, a superação dos excessos se dá no direito à desconexão.
Portanto, a partir das conclusões deduzidas neste estudo, o direito à desconexão do
trabalho pode ser considerado como uma forma aristotélica de alcançar a felicidade.
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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo discorrer sobre o direito
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como dever do Poder
Público de assim mantê-lo, sob o prisma da aplicabilidade dos princípios da
precaução e prevenção de desastres ambientais. Consecutivamente, busca
evidenciar a existência da responsabilidade civil objetiva do Estado nas catástrofes
naturais, quando o mesmo tinha o dever de agir e não agiu ou agiu deficientemente
de modo a deixar de concretizar os princípios constitucionais que tutelam o meio
ambiente. Em observância às enchentes e deslizamentos ocorrentes, analisar a
postura governamental para a minimização ou inibição dos mesmos e futuros danos
que porventura a sociedade enfrentará. Nesta senda, metodologicamente construir
um parâmetro de doutrina e legislação pátria, buscando concluir pelo ferimento, ou
não, da norma constitucional, especificamente sobre o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Palavras-chave: 1. Meio ambiente ecologicamente equilibrado 2. Princípios da
precaução e prevenção 3. Responsabilidade civil estatal 4. Desastres ambientais
Sumário: Introdução; 1. Evolução do Direito ao Meio Ambiente na Legislação
Brasileira; 2. O Direito Ambiental Contemporâneo no Brasil; 3. Desastres Ambientais:
Enchentes e Deslizamentos; 4. Princípios da Precaução e Prevenção; 5.
Responsabilidade Civil Objetiva Estatal; Considerações Finais; Referências
Bibliográficas.
Introdução
A Constituição Federal de 1988, enquanto nossa Carta Magna de suprema
relevância, preconiza a essencialidade do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, como direito e dever de todos de assim mantê-lo, a ser efetivado pela
boa conduta coletiva e (ao que interesse na presente pesquisa) políticas de governo.
Contudo, seja um valor constitucional notório na esfera legislativa pátria, o Estado
tem sido falho em proporcionar a seguridade socioambiental em face das gravosas
tempestades de chuvas que provocam desastres no ecossistema.
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O direito ambiental, ramo científico e autônomo da matéria jurídica, tutela o
meio ambiente. Tal proteção é encontrada no artigo 225 da Constituição Federal, que
relaciona a sadia qualidade de vida à devida manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, devendo o Poder Público e a coletividade serem
agentes ativos nessa missão.
Neste desafio, em observância ainda aos fatídicos desastres naturais
provocados pelas fortes chuvas ocorrentes no Brasil (em especial na região Sudeste,
onde se concentra a maioria dos deslizamentos), convêm ressaltar que a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, quando o mesmo tinha o dever de agir e
não agiu ou agiu deficientemente de modo a deixar de concretizar os princípios da
precaução e prevenção intrínsecos ao direito ambiental.
Considera-se relevante a realização da presente pesquisa posto a mesma buscar
reforçar o conhecimento acerca da responsabilidade do Estado para a efetividade
dos valores constitucionais. Para isso, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica com
os posicionamentos doutrinários mais pertinentes ao objetivo perseguido,
justificando-se pela contribuição que os teóricos possuem à compreensão e
efetividade legislativa.
O método utilizado pelo pesquisador para a realização deste estudo foi o
exploratório e descritivo. Ensina Gil (2002) que o método exploratório tem por
objetivo tornar o tema mais explícito, aprimorando o conhecimento acerca do
mesmo. Em se tratando da pesquisa descritiva, tem-se por princípio a descrição real
e atual das características de determinada população ou fenômeno (neste caso, as
enchentes e deslizamentos), perseguindo o conhecimento da situação vivenciada
pela sociedade e revelando uma associação fundamental à Ciência Social.
1.Evolução do Direito ao Meio Ambiente na Legislação Brasileira
O direito ambiental nem sempre foi presente e atuante em nossa sociedade.
Assim como em outros países, naturalmente o Brasil passou por um processo de
amadurecimento sociocultural que resultou em criação de leis ambientais no objetivo
de tutelar o meio ambiente.
Milaré (2015) na tratativa do estudo evolutivo da legislação brasileira em relação
a tutela do meio ambiente, diz que o despertar social para o tema da proteção ao
meio ambiente veio a acontecer no século XX, entrando em debate o
desenvolvimento sustentável e a solidariedade intergeracional. No Brasil, tal
despertar ocorreu com a instituição do Código Civil de 1916, momento em que
surgiram os primeiros diplomas legais sobre o meio ambiente, a exemplo do Código
Florestal (Decreto 23.793, de 23.01.1934) e Código das Águas (Decreto 24.643, de
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10.07.1934). No entanto, o desenvolvimento legislativo em sua forma mais
consistente e célere teve provimento somente após décadas. Nas palavras de Édis
Milaré (2015):
“Dentro de um espírito contemporâneo, podemos afirmar, sem
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medo de errar, que somente a partir da década de 1980, é que
a legislação sobre a matéria passou a desenvolver-se com maior
consistência e celeridade. É que o conjunto das leis até então
não se preocupava em proteger o meio ambiente de forma
específica e global, dele cuidando de maneira diluída, e mesmo
casual, e na exata medida em que pudesse atender sua
exploração pelo homem.”
O autor ainda destaca quatro importantes marcos na evolução legislativa
ambiental brasileira. O primeiro deles ocorreu em 1981, quando instituiu-se o
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) através da lei nº 6.938/81. Conforme
define o Ministério do Meio Ambiente, trata-se da estrutura adotada para a gestão
ambiental no Brasil, e é formado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental no Brasil.
O segundo marco ocorreu no ano de 1985 com a instituição da Lei nº 7.347/85,
na qual disciplina, dentre outros interesses difusos e coletivos, a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente. Milaré (2015) afirma que
com o advento dessa lei a agressão ao meio ambiente começou a ser um possível
caso de Justiça, fortalecendo as entidades estatais, paraestatais e, sobretudo, as
associações civis para, juntamente com o Ministério Público, agirem de maneira
repreensiva contra atos inconsequentes que lesam o ambiente.
O terceiro marco (considerado o mais importante) deu-se com a promulgação
da Carta Magna em 1988, a atual Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Neste momento histórico do Brasil a matéria ambiental teve seu próprio
capítulo constitucional (Capítulo VI – Do Meio Ambiente), fortalecendo a autonomia
da disciplina ambiental dentro do direito e motivando importantes feitas, como a
origem das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios (consideradas
como Constituições locais).
O último marco destacado por Milaré (2015), de serventia ímpar ao estudo
evolutivo da legislação ambiental brasileira, ocorreu em 1998 com a edição da lei
9.605/98, conhecida como “Lei dos Crimes Ambientais”. Tal lei objetiva legalizar
sanções penais e administrativas em resposta a condutas e atividades lesivas ao meio
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ambiente, representando um significativo avanço na tutela do ambiente por também
tipificar organicamente os crimes ecológicos.
2. O Direito Ambiental Contemporâneo no Brasil
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Nos dias atuais a disciplina ambiental tem ganhado cada vez mais espaço no
meio social. Isso se dá em razão das progressivas mudanças climáticas e esgotamento
dos recursos naturais que são essenciais à sobrevivência dos seres vivos.
A primeira manifestação conceitual de meio ambiente é propriamente aplicada
nos dias atuais. Tal conceito veio com a Lei Federal nº 6.938 de 1981, na qual disciplina
a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, inciso I, dispondo que o meio
ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
O conceito disposto na Lei nº 6.938 de 1981 foi reforçado sete anos depois,
quando a Constituição Federal de 1988 recepcionou tal diploma, dispondo ao tema
“Do Meio Ambiente” um capítulo próprio (capítulo VI).

Art. 225. 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.
Desde então, toda e qualquer matéria acerca do meio ambiente em território
brasileiro é norteada pela disposição constitucional do meio ambiente, que de uma
maneira regular afirmou o seu conceito e reforçou sua importância na sociedade,
sendo amplamente usada na disciplina ambiental hoje em dia.
No art. 5º, do título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” da Constituição
Federal, em seu inciso LXXIII, o legislador explicitamente constitui o meio ambiente
como um direito fundamental da pessoa humana, quando conscientemente trata o
tema ambiental no referido título II. Também importa em demonstrar sua
fundamentalidade, quando legitima qualquer cidadão a propor ação popular que
vise a anular algum ato lesivo ao meio ambiente.
Defendendo esse preceito de tutela ambiental, são vigentes no Brasil
mecanismos de defesa que permitem erradicar atos lesivos e punir aqueles que
causaram algum dano ao patrimônio natural. Em outras palavras, a aplicabilidade dos
princípios da prevenção e precaução e da responsabilidade civil ambiental.
3. Desastres Ambientais: Enchentes e Deslizamentos
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Importa muito à seara do direito ambiental o estudo da atualidade; ter o
conhecimento dos fenômenos naturais e desnaturais do nosso planeta é
indispensável aos devidos cuidados ao meio ambiente e sociedade, objetivo este que
é o princípio do direito ambiental. Em outras palavras, é necessário compreender a
atual situação política, sociocomportamental e da geodinâmica terrestre, sabendo
que na falha ou imprevisibilidade de um desses fenômenos que compõem nossa
sociedade pode acarretar consequências catastróficas aos seres vivos.
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Carvalho (2017), fazendo uma precisa análise sobre desastres ambientais,
pontua que o conceito de desastre, no âmbito ambiental, pode ser encontrado na
própria legislação pátria, a exemplo do decreto nº 7.257 de 2010, em seu art. 2º,
inciso II, dispondo que desastre é o “resultado de eventos adversos, naturais ou
provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos
humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais”.
O autor ainda esclarece que os desastres ambientais possuem caráter
exponencial quanto as suas consequências (danos de difícil dimensão), podendo ser
decorrentes de fenômenos naturais ou humanos, ocorridos de forma imediata ou
continuada.
Dentre tantos desastres ambientais existentes, dois em especial marcam o Brasil
por sua habitualidade com o passar dos anos, especialmente na região Sudeste do
Brasil. No primeiro trimestre do ano de 2020 enfrentamos casos severos de enchentes
e deslizamentos provocados por fortes chuvas, ocasionado milhares de vítimas do
Sudeste brasileiro, algumas sendo fatais.
A grande fluidez no volume das águas comumente é associada ao venerável
poder da natureza, que supostamente intensifica sua ação de chuva de modo
imprevisível. No entanto, é preciso ir além, notando que as principais causas de
enchentes possuem a prejudicial interferência humana. Assim pontua o Instituto da
Água Sustentável (2020):

“As principais causas estão relacionadas a impermeabilização do
solo, construções irregulares, disposição de lixos em terrenos
baldios ou em locais sem estrutura adequada. Com isso a água
da chuva se acumula, pois não tem meios necessários para
infiltrar e assim escoar com maior rapidez.
Além de problemas estruturais, há também problemas
orçamentários municipais, já que essa verba geralmente é
escassa (ou mal gerida) para promover eficientes políticas
públicas para contenção de enchentes, que acabam levando
tudo embora e causando grandes prejuízos.”
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Outro desastre ambiental que de maneira equivocada associa-se tão somente
pelas fortes chuvas é o deslizamento de terras. Ocorre que tais deslizamentos são
mais comuns em terrenos que foram indevidamente interferidos pelo homem,
conforme elucida Freitas (2020):

“Os motivos que desencadeiam esse processo estão ligados à
forma de relevo, estrutura geológica do terreno, além das ações
humanas que intensificam os deslizamentos: retirada da
cobertura vegetal de áreas de relevo acidentado, habitação em
locais impróprios, oferecendo condições propícias para o
desenvolvimento desse fenômeno.
O deslizamento é um processo que pode ocorrer em qualquer
lugar do mundo. No Brasil, as pessoas que vivem nos centros
urbanos e que mais sofrem são as de baixo poder aquisitivo, pois
as áreas de risco em que habitam são uma das únicas
alternativas
para
essa
classe
residir,
visto
que são lugares de pequeno valor comercial.
Em todos os anos, durante os períodos de chuva, veiculam
notícias de enchente e deslizamento em áreas marginalizadas,
produzindo prejuízos e mortes em diversas metrópoles
brasileiras.”
Portanto, temos por evidente que enchentes e deslizamentos são desastres
ambientais, mas não tão “naturais”, como erroneamente é encarado na sociedade. As
construções irregulares decorrentes do mau planejamento de cidades e o deficiente
ativismo público são contribuintes fiéis das catástrofes que, infelizmente, ano após
ano são vivenciadas no Brasil.
4. Princípios da Precaução e Prevenção
Em havendo o conhecimento acerca da potencial lesividade ao meio ambiente
pela ação natural das fortes chuvas, tem-se em ação a essencialidade da efetivação
de dois princípios basilares à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado:
o da precaução e da prevenção. Ou seja, há uma intrínseca relação desses princípios
com o bem de uso comum do povo, objeto da preservação e reparação do
dano ambiental através da instituição de normas constitucionais.
Preliminarmente, em razão das incertezas doutrinárias a respeito da diferença
entre os princípios da precaução e prevenção, é importante conceitua-los e,
consecutivamente, salientar suas particularidades.
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O princípio da precaução está fundamentalmente presente na garantia do meio
ambiente ecologicamente equilibrado e, assim como outros, orienta a interpretação,
aplicabilidade legislativa e políticas ambientais. Trata-se de uma indispensável
intervenção estatal em face da falta de plena certeza científica dos riscos ambientais
provenientes das atividades humanas.
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Segundo Derani (1997) a precaução é o cuidado que está ligado aos conceitos
de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, revelando a busca da
existência humana também através da observação aos riscos futuros decorrentes de
empreendimentos humanos, os quais a compreensão científica não alcançou.
Em se tratando do aspecto legal, é possível encontrar embasamento legislativo
para o referido princípio, tanto de maneira expressa, quanto implícita. Seu
fundamento está alocado na Carta Magna e em leis, como a Lei nº 6.938/1981 (Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente) e Lei nº 9.605/1998 (lei que criminaliza as
condutas lesivas ao meio ambiente).
Temos como maior operante para a concretude do princípio da precaução a
avaliação do impacto ambiental para obras e atividades interligadas ao meio
ambiente, conforme se extrai do art. 225, parágrafo 1º, inciso IV.
Já a Lei nº 9.605/1998 de maneira mais direta dispõe sobre as medidas de
precaução, quando em seu art. 54, § 3º, prevê “medidas de precaução em caso de
risco de dano ambiental grave ou irreversível”.
O princípio da prevenção também é outro princípio indispensável à garantia do
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui, diferente do princípio da
precaução, temos um risco ambiental cientificamente demonstrável, já agindo para
evitar diretamente um dano e não um mero risco.
Neste sentido, Granziera (2015) diz que a prevenção juntamente à análise prévia
dos impactos que um determinado empreendido possa causar ao meio ambiente
podem assegurar o benefício econômico derivado do meio ambiente sem causar
danos ao mesmo.
O princípio da prevenção aparece em um primeiro momento na Lei 6.938/81,
que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, especificamente em seu artigo 2º,
no qual prevê que “a política nacional do meio ambiente tem por objetivo a
preservação”. Ou seja, a “preservação” constante no texto é indicativa da existência
do caráter preventivo como uma das finalidades deste Diploma.
Remetemo-nos novamente ao consagrado e basilar art. 225 da Constituição
Federal. Resta iniludível a presença do princípio constitucional da prevenção quando
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se incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio
ambiente as presentes e futuras gerações.
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Portanto, em que pese os dois princípios apresentam uma semelhança
ideológica, qual seja, a repreensão do dano ambiental, é importante ressaltar que
ambas possuem acepções distintas. Conforme elucida Wedy (2014), a diferenciação
dos dois princípios está no fato de que a precaução se trata de uma medida para
evitar o mero risco. Já o princípio da prevenção é aplicado para evitar diretamente o
dano.
O autor ainda acredita que “uma situação de aplicação do princípio da
precaução estaria antes da situação de aplicação do princípio da prevenção em face
do hipotético dano”.
Inclusive, há manifestação jurisprudencial que aponta o entendimento da
existência de diferença dos dois princípios.
O Tribunal Regional da 1ª Região já instrumentaliza, separadamente, a
precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada
ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e
a prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser
danosa, ela deve ser evitada), ambas em relação ao art. 225, caput, da Constituição
Federal. (TRF 1ª Região, AgI 200301000096950/DF, Relator Desembargador Federal
Antônio de Souza Prudente, j. 6-12-2004).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Agravo de Instrumento que trata de
Ação Civil Pública, faz a comunicação do disposto art. 225 da CF com os princípios
da precaução e prevenção.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
MEIO AMBIENTE – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA – PERICULUM
IN MORA INVERSO – LOTEAMENTO – ÁREA VERDE –
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO. – O art. 225 da Constituição, ao instituir os
princípios da precaução e prevenção como vetores axiológicos
de tratamento da matéria ambiental, impôs que, em caso de
certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, enquanto
em caso de dúvida ou incerteza, deve ser precavido. Se ausentes
provas hábeis a infirmar as evidências de provável dano
ambiental, a manutenção da liminar para suspender as
intervenções no meio ambiente é medida impositiva. Quando a
revogação da tutela antecipada puder acarretar o risco de dano
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inverso (periculum in mora inverso), deve-se exercer um
cuidadoso juízo de proporcionalidade, porquanto há
provimentos que eventualmente podem causar prejuízos
maiores que aqueles que visam evitar. (TJ-MG – AI:
10000190667733001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de
Julgamento 28/11/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)”
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A concretização dos princípios ora em comento se dá fundamentalmente pela,
além da injeção econômica, proatividade dos entes públicos em promoverem ações
destinadas a coibir desastres.
Ocorre que os números orçamentários e execuções de obras que visam a prevenção
de desastres mostram um verdadeiro descrédito à causa.
No ano de 2019, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Economia
e Ministério do Desenvolvimento Regional, a verba destinada às ações de prevenção
de desastres naturais foi de R$ 306,2 milhões, valor este que é bastante inferior aos
anos anteriores. Desse valor, menos de um terço foi usado para o seu devido fim,
cerca de R$ 99 milhões liquidados.
Da verba total que fora destinada às ações de prevenção de desastres naturais,
a maior parcela foi prevista para obras contra cheias e inundações, no montante de
R$ 167,4 milhões. No entanto, nada dessa verba foi liquidada. Ou seja, não houve
execução do serviço outrora pretendido.
Não bastando que o orçamento de prevenção de desastres fosse o menor em
comparação a década anterior, o gasto do governo federal com tais ações de tutela
ao meio ambiente, em 2019, foi igualmente menor em comparação a década
passada. Pensemos, então, na hipótese dessa verba ter sido “bem gasta”; será que
vidas teriam sido poupadas onde se fez necessário a tutela pública?
Para o ano de 2020, a verba para combate a desastres é ainda menor: R$ 284
milhões, uma redução de 11% em comparação ao ano passado. É notório que o
governo federal não tem a delicadeza necessária à presente causa, qual seja, tutela
ao meio ambiente e, consecutivamente, às vidas humanas.
Ademais, é importante mencionar os 3 principais programas promovidos pelo
Ministério da Integração Nacional, quais sejam, o programa 1027 - Prevenção e
Preparação para Desastres; 1029 - Resposta aos Desastres e Reconstrução e 2040 Gestão de Riscos e Resposta a Desastres.
Pela análise histórica destes programas federais conclui-se por uma infeliz
verdade: o Brasil possui uma deficiência catastrófica em criar políticas públicas de
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prevenção e monitoramento de desastres. Pois, muito embora tais programas
possuem características de promover a prevenção de desastres e reparação dos que
porventura ocorrerem, existe um desbalanceamento muito intenso entre esses dois
objetivos constitutivos.
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Conforme pesquisa promovida pela CNM (Confederação Nacional dos
Municípios) e exposta por Liberato (2016), em análise dos anos 2005 a 2014:

“a União gastou R$ 6 bilhões em ações de proteção e defesa
civil; destes, o governo federal empregou R$ 147,7 milhões em
ações de prevenção, que correspondem a apenas 2% do
investimento total. O que impressiona é que 98% foram gastos
em ações emergenciais de resposta e de reconstrução de
cenários afetados, ou seja, R$ 5,9 bilhões, em detrimento à
prevenção.”
Resta evidente a deficiência estatal em prevenir as catástrofes naturais, mas se
vê obrigado a “abrir o bolso” quando depara-se a uma tragédia natural.
Nesta senda, torna-se destacável outro importante princípio inserido na tutela
ambiental: o da responsabilidade civil objetiva.
5. Responsabilidade Civil Objetiva Estatal
Haja vista a preservação do meio ambiente ser a base em que se assenta a
política econômica e social, a ela está atrelada a responsabilidade civil do Estado nos
danos porventura existentes.
Preliminarmente, é importante saber o que é dano ambiental. Nas palavras de
Antunes (2005) “o dano ambiental é a ação ou omissão que prejudique as diversas
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que
permita, abriguem e rejam a vida, em quaisquer de suas formas.”
Então, temos por princípio que o Estado na condição de administrador de uma
sociedade pode ser responsabilizado comissivamente ou omissivamente por algum
acontecimento danoso ao meio ambiente. Ou seja, haverá incidência de
responsabilidade civil estatal quando o mesmo tinha o dever de agir e não agiu ou
agiu deficientemente de modo a deixar de concretizar a seguridade do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Indispensavelmente à aplicação da responsabilidade temos o nexo de
causalidade, que revela a necessidade do efeito a uma causa. Rodrigues (2015) ensina
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que o nexo é a razão de uma causa e um efeito produzido, significando em uma
ligação de subsistência.
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A responsabilidade objetiva, muito embora seja desnecessária a existência de
culpa, é diretamente aplicada ao Poder Público na existência do dano ambiental.
Sendo as enchentes e deslizamentos objetos do presente estudo, Carvalho (2015)
torna explícito a sujeição do Estado na conjuntura da responsabilização civil “quando
demonstrada a existência configuradora de uma omissão estatal em relação a um
dever de agir para prevenção das consequências que redundaram em danos à vida,
a propriedade e ao meio ambiente”.
O posicionamento doutrinário acerca da temática corrobora com a legislação
pátria, a qual faz menção ao caráter objetivo da responsabilidade civil. A exemplo,
temos o art. 14, § 1º da Lei 9.638/81.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e
danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores:
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente.
Posteriormente, nossa Carta Magna também aborda tal aspecto em seu § 3º do
art. 225, quando prevê que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
O disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal traz, de maneira clara, a
configuração da natureza objetiva à responsabilidade civil do Estado, pautada tanto
no ato comissivo, quanto na omissão.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
309

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

§ 6º 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.
Nota-se que ricamente a doutrina e legislação relacionam o dano e a
responsabilidade, pois a existência de um significa tendenciosamente na existência
da outra, havendo naturalmente o ente público sujeito de responsabilidades quanto
aos desastres ambientais.
Em relação às enchestes e deslizamentos que anualmente são ocorrentes no
Brasil, a conduta dos entes federativos que mais é relacionada à responsabilidade
civil é a omissiva. Ou seja, o poder público deixa de realizar a precaução e prevenção
de desastres naturais, seja por avançados estudos meteorológicos prévios a períodos
chuvosos, plano de maior permeabilidade do solo para evitar enchentes, realizações
de obras objetivando melhor escoamento da água, campanha de conscientização da
população acerca dos cuidados com o meio ambiente, maior eficácia do programa
habitacional e consecutiva retirada de pessoas que vivem em locais impróprios sem
a devida estrutura para serem feitas moradias, dentre outras tantas medidas de
segurança.
Não é raro encontrar precedentes na justiça de ações contra um ente público,
pois, como já dito, os danos causados pelas fortes chuvas (porque assim permite o
Estado) são recorrentes a cada ano. Em pauta dessas ações está a responsabilidade
civil, que busca por devidamente atribuir à administração pública a consequência do
dano.

“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMANDA QUE VERSA SOBRE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRETENDIDA
POR VÍTIMA DA TRAGÉDIA DO MORRO DE BUMBA. MUNICÍPIO
DE NITERÓI E GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE
AUTORA. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS. DEMANDA SUJEITA À
REMESSA NECESSÁRIA. 1) O deslizamento no Morro do Bumba,
em Niterói, em abril de 2010, é fato notório. A tragédia atingiu
vários imóveis e causou o soterramento e a morte de várias
pessoas. 2) A Comunidade foi construída sobre um “lixão”,
instalado em 1971 e desativado na década de 1980. 3) Não
obstante tenha sido causado por fortes chuvas, era fato
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previsível, uma vez que a municipalidade tinha ciência de que a
comunidade fora construída sobre um aterro sanitário, não
tendo adotado nenhuma medida para a remoção das famílias.
4) No caso, alega o Autor que residia no local com sua enteada
e companheira, que foi soterrada e faleceu sob os escombros no
dia 08/04/2010. Alega, ainda, que, na ocasião, havia no imóvel o
valor de R$ 25.000,00, que foi acautelado pelo Estado. Todavia,
desapareceu. 5) Patente a responsabilidade civil do Ente Público
quando se omite e permite construções de moradias em área de
risco, contrariando as diretrizes da política urbana, conforme
dispõe o art. 234, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
Inobservância do art. 303 da Lei Orgânica do Município de
Niterói. 6) A Responsabilidade é objetiva em virtude da omissão
específica da Administração Pública, decorrente da sua inércia
administrativa ao tolerar a ocupação irregular de um terreno que
era ocupado por um antigo lixão, conforme se vê nos relatórios
da Secretaria Municipal da Segurança e Defesa Civil e da
Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. (01637376.2015.8.19.0002-Apelacao/Remessa Necessaria -Des (a).
WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO – Julgamento: 12/07/2018 –
VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)”
“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INADEQUADA – ENCHENTE.
Pretensão da autora em ver indenizados danos materiais e
morais decorrentes de enchente que assolou o condomínio,
causando quedas de muro – Pedido de obrigação de realização
de obras objetivando melhor escoamento de água e esgoto na
região da edificação do condomínio requerente e pagamento
de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência,
para determinar a obrigação de realização de obras e
pagamento dos danos materiais. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO – Responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do
risco administrativo – O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros –
Para a indenização de atos e fatos estranhos e não relacionados
com a atividade administrativa, observa-se o princípio geral da
culpa civil. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – Existência de dano – Os prejuízos
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sofridos pelo autor foram comprovados pelas provas colhidas
nestes autos – Ausência de estrutura de drenagem, o que
acabou por agravar a enchente – Laudo pericial que bem
apontou que a enchente se deu pela deficiência de sistema de
drenagem da área e igualmente pela falta de manutenção das
“bocas de lobo” – Dever de indenizar. DANO MATERIAL – Devida
comprovação nos autos dos alegados danos materiais –
Procedência que deve ser mantida. Sentença mantida. Recurso
voluntário e reexame necessário não providos. (TJ-SP – APL:
10103882320168260506 SP 101038823.2016.8.26.0506, Relator:
Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2020)”
Como bem extrai-se das jurisprudências supramencionadas, as quais reforçam
o entendimento doutrinário acerca da instituição da responsabilidade civil objetiva
aos entes federativos, é plenamente possível construir a ideia de que se um
fenômeno corriqueiro da natureza (período de forte chuva que a cada ano se tem) é
ainda capaz de trazer consequências catastróficas ao meio ambiente, especialmente
às vidas humanas, logo, tem-se por responsável o poder público, o qual é detentor
dos recursos necessários à administração da sociedade.
É possível, sim, que seja imputada essa responsabilidade, pois as políticas
públicas devem atender aos que necessitam da segurança estatal. Os mais
necessitados são os de baixa renda, sendo possível dizer que representa quase a
totalidade das vítimas das situações trágicas que ocorrem nos períodos chuvosos.
Por conseguinte, é urgente a necessidade de criar-se uma atenção especial ao
revigoramento das políticas públicas que atendam aos princípios da precaução e
prevenção das enchentes e deslizamentos que assolam a população precária do
Brasil, para, assim, a responsabilidade civil deixar de ser objeto nas lides judiciais.
Considerações Finais
Em sutil revisão bibliográfica desenvolvida, conclui-se que a indispensabilidade
dos princípios da precaução e prevenção (separadamente já reconhecidos) integra o
cenário tutelar do meio ambiente, de modo que em se tratando do dever de
preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado as presentes e futuras
gerações (conforme o preceito constitucional do art. 225), tamanho sendo sua
importância, os referidos princípios assumem o protagonismo nas ações de
efetivação deste ideal socioambiental.
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É sabido que no Estado de Direito brasileiro o Poder Público, através da
proatividade dos entes públicos (União, Estados, Municípios e DF), é quem tem a
capacidade de execução de planos para a concretização de princípios. Em outras
palavras, as políticas públicas são a primazia da confirmação da matéria legislada,
que de nada valerá caso não for notada e objetivada em investimentos públicos.
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Na existência de enchentes e deslizamentos no âmbito da relação da sociedade
com o meio ambiente, por todo o exposto, é natural apontar o Estado (entes
públicos) como um sujeito automático que integra o polo ativo da questão. Caberá
a justiça definir a gravidade de sua responsabilidade civil, que poderá até ser
considerada inimputável, mas que ainda será passível de análise. Isso porque o Poder
Público consiste em um sujeito administrativo da sociedade.
A responsabilidade civil objetiva é um instituto fundamental à reparação dos
danos ambientais. O debate de sua existência e aplicabilidade tem se tornado cada
vez mais importante, haja vista que notoriamente a precaução e prevenção de danos
socioambientais não integra privilegiadamente a pauta das políticas públicas como
deveria integrar, continuando, assim, ano após ano, a ocorrência de casos de
desastres ambientais provocados pelas chuvas, quais sejam, enchentes e
deslizamentos.
Portanto, é real o ferimento da norma constitucional de tutela ao meio
ambiente, que, apesar de ser injusta a generalidade, é plenamente possível dizer que
o Estado, sendo uma espécie de tutor socioambiental, é o maior responsável pela
deficiência protetiva do ecossistema, devendo haver um revigoramento de políticas
públicas que atendam a essa necessidade tão importante para a sociedade.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo uma análise da efetivação do direito humano
à educação da pessoa idosa, à luz dos Tratados Internacionais e Convenções que
reconheceram e declararam os direitos dos idosos, enquanto direito público
subjetivo apto a exigir do Estado a sua efetividade, notadamente no período em que
o mundo enfrenta a pandemia do COVID-19 e as demandas desse período. A
proposta metodológica do estudo perpassa pela interpretação das normas
internacionais e as incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, bem como, da
produção doutrinária sobre o tema. Para a investigação utilizam-se as normas
internacionais, a legislação pátria em vigor, o pensamento doutrinário correlato,
relacionando-os com as políticas públicas de educação para a população idosa no
cenário de pandemia para que o exercício do direito à educação em um contexto de
necessário isolamento social e quarentena.
Palavras-chave: Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Direitos Fundamentais. Direitos
do Idoso. Direito à Educação. Pandemia COVID-19.
1. INTRODUÇÃO
O ano de 2020 será também marcado pelos desafios que a pandemia
provocada pelo COVID-19 atingiu todo o mundo, nos diversos setores e nas mais
diversas áreas, provocando mudanças bruscas e urgentes medidas e ações para
atender as necessidades inesperadas que o cenário apresentou, demandando
pesquisas, reformulações e ações imediatas para que o exercício de direitos
fundamentais não fosse paralisado, notadamente, o direito à educação.
No Brasil, presencia-se um considerável aumento na expectativa de vida da
população, percebendo-se o envelhecimento como um fenômeno globalizado, onde
se aduz que em breve haverá mais idosos do que crianças, acompanhando os dados
etários de países europeus.
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Objetiva o presente artigo perquirir e fomentar o debate sobre os direitos e
ações que persigam a efetividade dos direitos humanos da pessoa idosa, mais
especificamente, o direito público subjetivo à educação, no seguimento Educação de
Jovens e Adultos, propondo um olhar mais acurado sobre esse direito fundamental
do idoso e os desafios na sua implementação em um contexto de pandemia.
2. DIREITOS HUMANOS À EDUCAÇÃO DA PESSOA IDOSA
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2.1 Contextualização dos Direitos Humanos e Fundamentais do Idoso no Brasil
No plano interno as normas de proteção ao núcleo essencial ao direito da
pessoa Idosa tem sede no art. 230 da Constituição Federal de 1988 que em diálogo
com as fontes normativas internacionais formam um plexo de normas protetivas.
De acordo com lição de Sarlet (2017, p.285) a atual Constituição Federal
inovou ao inserir o princípio da dignidade da pessoa humana no elenco dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro, consignando no art. 1.º,
inciso III, portanto, situando-o no âmbito dos princípios fundamentais e
estruturantes.
Chama à atenção o autor que a dignidade da pessoa humana também foi
objeto de previsão expressa em outras partes do texto constitucional, não só no
preâmbulo, mas também mais adiante, em outra passagem do texto constitucional,
a exemplo do art. 230, em que o constituinte asseverou 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”.
Por sua vez, Lenza (2020, p.997), leciona ainda sobre a incidência de outros
princípios constitucionais na proteção da pessoa idosa, ao descrever que à luz dos
princípios da solidariedade e proteção, a família, sociedade e Estado devem amparar
a pessoa idosa.
Nas palavras de Sarmento (2016, p.71) os pilares da ordem constitucional
brasileira convergem para uma compreensão da pessoa humana como centro e
razão última da ordem jurídica. Alertando que “se trata da pessoa concreta,
enraizada, de carne e osso, que tem o direito de se autodeterminar, mas também
experimenta necessidades materiais e espirituais”, concluindo que isso só se realiza
na vida em sociedade em sua relação com o outro.
Segundo as normas internacionais da Convenção Interamericana sobre a
Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, a pessoa idosa é assim definida como
aquela que possui 60 anos ou mais, exceto se a lei interna de cada país determinar
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uma idade base menor ou maior, desde que não seja superior a 65 anos. No plano
interno, o Brasil consignou no Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, a idade igual ou
superior a 60 anos como marco para gozo dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana na condição de pessoa idosa. Assegurando ainda, prioridade especial
aos idosos octagenários.
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Conforme constatou Ramos (2020, p.250), a crescente longevidade da
humanidade impacta no crescimento da população idosa, que abrange os indivíduos
de 60 anos ou mais. Informa o autor em sua obra que dados da Organização das
Nações Unidas indicam que o número de pessoas idosas no mundo dobrará de
aproximadamente 841 milhões em 2013 para mais de 2 bilhões em 2050. Aduzindo
ainda que, a longevidade crescente obtida pela humanidade e o consequente
envelhecimento populacional global ensejaram uma sensibilização para tratar dessa
matéria nas últimas décadas.
O Brasil assinou a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos
Humanos dos Idosos no dia 18 de maio de 2015, considerado o primeiro documento
vinculante de direitos dos idosos do continente americano, cuja ratificação pelo
Estado brasileiro ainda tramita no Congresso Nacional.
Dentre as disposições do preâmbulo da Convenção Interamericana em
comento há o reconhecimento expresso da necessidade de abordar os assuntos da
velhice e do envelhecimento sob uma perspectiva de direitos humanos, que
reconheça as valiosas contribuições atuais e potenciais do idoso ao bem-estar
comum, à identidade cultural, à diversidade de suas comunidades, ao
desenvolvimento humano, social e econômico e à erradicação da pobreza.
O envelhecimento no ordenamento jurídico brasileiro é assegurado com um
direito fundamental personalíssimo, vinculando o Poder Público em obrigações
mediante a efetivação de políticas sociais públicas o exercício desse direito em
condições de igualdade, consoante art. 8º e 9º do Estatuto do Idoso.
2.2 Do direito Fundamental à Educação da Pessoa Idosa
À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) todo ser humano
tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares
e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução será orientada
no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento
do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.
O constituinte previu no art. 205 o direito à educação, como direito de todos
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
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sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos
Idosos prevê no art. 20 o direito à educação da pessoa idosa, declarando que o
idoso tem direito à educação em todos os níveis e modalidades de ensino e também
a compartilhar seus conhecimentos e experiências com todas as gerações, na
perspectiva de fomento do diálogo intergeracional.
A referida Convenção preconiza ainda que o Estado deve desenvolver
programas educativos e de formação adequados, de alfabetização e pósalfabetização, bem como de formação técnica e profissional, de uso das novas
tecnologias da informação e das comunicações (TICs) visando minimizar “a brecha
digital, geracional e geográfica” e aumentar a integração social e comunitária.
A segunda Conferência regional intergovernamental sobre envelhecimento na
América Latina e no Caribe que culminou na Declaração de Brasília de 2007
consignou o estímulo ao acesso à educação continuada e permanente ao longo de
toda a vida e em todos os níveis.
O Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009 que aprovou o Plano Nacional
de Direitos Humanos III, estabelece no seu Eixo Orientador III - Universalizar direitos
em um contexto de desigualdades - o objetivo estratégico III que consiste na
valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade. Tendo
como ações programáticas nas alíneas: d) desenvolver ações que contribuam para o
protagonismo da pessoa idosa na escola, possibilitando sua participação ativa na
construção de uma nova percepção intergeracional e na alínea: e) potencializar ações
com ênfase no diálogo intergeracional, valorizando o conhecimento acumulado das
pessoas idosas.
O Plano de Ação Internacional de Viena Sobre o Envelhecimento na sua
Recomendação nº45 aponta como direito humano básico, a educação, que deve ser
proporcionada sem discriminação dos idosos. Recomenda que as políticas
educacionais devam refletir o princípio do direito dos idosos à educação, mediante
a atribuição apropriada de recursos e com programas de ensino satisfatórios.
A Recomendação em comento assevera que deve-se tomar cuidado em
adaptar os métodos de ensino às capacidades dos idosos, de modo que eles possam
participar eqüitativamente de qualquer tipo de educação que se ofereça e aproveitála. A necessidade da educação continuada de adultos em todos os níveis deve
encontrar reconhecimento e estímulo. Deveria ser considerada a possibilidade da
educação universitária para idosos.
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O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, assegura no seu art. 20 que o idoso
tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade, especificando no art. 21 que
Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando
currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele
destinados.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A Lei nº 13.535/2017 introduziu ao art. 25 do Estatuto do Idoso a
obrigatoriedade das instituições de ensino superior de ofertar às pessoas idosas
cursos e programas de extensão, por intermédio de atividades formais e não formais,
na perspectiva da educação ao longo da vida.
Sobre o tema, Gadotti (2016, p. 55) esclarece que uma das potencialidades do
princípio da aprendizagem ao longo da vida, introduzidos na legislação, é que ele
quebra uma visão estanque da educação, dividida por modalidades, ciclos, níveis,
articulando a educação de forma global, independentemente da faixa etária ou de
ser educação formal ou não formal, pontificando que esse princípio nos obriga a ter
uma visão mais holística da educação.
Por sua vez, a Lei nº 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, acresceu no ano de 2018 ao rol dos princípios e fins da educação
o inciso XII ao art. 3º, assegurando também no seu bojo a garantia do direito à
educação e a aprendizagem ao longo da vida.
Foi nesse percurso que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada,
pela redação dada pela Lei nº 13.632/2018, no caput do art. 37, que dispõe
especificamente sobre a educação de jovens e adultos, prescrevendo que esta será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos
fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e
a aprendizagem ao longo da vida.
Pertinente a crítica que Barbosa- Fohrmann e Araújo (2018, p.17) formularam
a respeito do tratamento dispensado ao direito fundamental à educação de pessoas
idosas nas legislações específicas sobre o tema, denunciando que na Lei de diretrizes
e bases não há nenhuma referência em sua redação à educação de idosos, menos
ainda, sobre o tema envelhecimento, como um dos seus componentes curriculares e
como consequência disso, a educação da pessoa idosa tem sido incluída,
genericamente, na Educação de Jovens e Adultos, sem especificações referentes a
este alunado, refletindo nas Políticas Públicas Educacionais que acabam por
compreender os idosos como adultos, alheias as suas especificidades.
2.2 A crise na efetivação de direitos humanos à educação da pessoa idosa em
um cenário de pandemia
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Conforme destacado por diversos especialistas, em reportagens diversas
veiculadas nos mais variados telejornais brasileiros, o grupo de risco mais propenso,
até então, para o COVID- 19 está concentrado nas pessoas acima de 60 (anos), dito
de outra forma, a população idosa está mais suscetível a contrair o vírus e ter
complicações que possam levar a óbito.
Santos (2020, p.21-33) escreve que a pandemia confere à realidade uma
liberdade caótica, ao tratar sobre “A realidade à solta e a excepcionalidade da
exceção”, aduzindo que qualquer tentativa de aprisionar a realidade analiticamente
estaria condenada ao fracasso, uma vez que a realidade vai adiante do que pensamos
dela. Ao tratar sobre a quarentena, descreve que esta é sempre discriminatória, mais
difícil para alguns grupos sociais do que para outros.
Analisa o autor grupos para os quais indica que a quarentena é
particularmente difícil, dentre eles o grupo de deficientes, população de rua,
mulheres, e outros, para além dos idosos, que tem em comum padecerem de uma
especial vulnerabilidade, que antecede a quarentena, e se agrava com ela. Utiliza a
metáfora “a sul da quarentena”, para representar esses grupos, que na sua
concepção, não significa um espaço geográfico, mas sim um espaço-tempo político,
social e cultural para representar o sofrimento humano injusto causado pela
discriminação.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, através da Resolução
01/2020 estabelece padrões e recomendações, com a convicção de que as medidas
adotadas pelos Estados na atenção e contenção da pandemia devem ter como centro
o pleno respeito aos direitos humanos frente à pandemia da COVID-19, em que os
Estados da região devem aplicar perspectivas intersecionais e prestar especial
atenção às necessidades dos grupos vulneráveis, tais como os idosos.
A exclusão digital da população idosa foi considerada como fator a ser
apreciado na implementação de medidas de contingência, do equilíbrio que deve
existir entre a proteção contra a COVID-19 e a necessidade particular dos idosos de
conexão com seus familiares, facilitando meios alternativos de contato familiar, como
comunicação telefônica ou pela internet, levando em conta a necessidade de reduzir
a exclusão digital.
Mott (2016, p.262) enfatiza que na sociedade moderna em que vivemos é
nítido que o idoso ainda se encontra em situação de vulnerabilidade. Pontua que
ainda são considerados improdutivos, posto que os avanços tecnológicos muitas
vezes os excluam do mercado de trabalho, alertando que sofrem diversos tipos de
preconceito, tanto no seio familiar, por não possuírem mais autonomia econômica e
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por perderem os laços afetivos, quanto no seio social, por não encontrarem sua
função social e serem vítimas da exclusão.
Segundo informa Spezia (2016, p. 271) “as novas tecnologias proporcionadas
por softwares, aparelhos eletrônicos e aplicativos afetam de modo incisivo as
ciências, as relações de trabalho, o acesso à informação, a sobrevida das pessoas”,
alertando que a educação, evidentemente, não fica nem poderia ficar ilesa a essas
mudanças importantes.
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Ocorre que, o cenário de pandemia acabou por revelar e trazer à tona a
defasagem digital da educação, com a clara demonstração de dificuldades de ordens
sociais e tecnológicas para que o exercício do direito à educação não pudesse
sucumbir em um contexto de necessário isolamento social e quarentena.
O Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP nº 5/2020) ao fazer
análise da situação apresentada em decorrência da pandemia da COVID-19 ressaltou
que é importante levar em consideração as fragilidades e desigualdades estruturais
da sociedade brasileira, que agravam o cenário decorrente da pandemia em nosso
país, especialmente na educação. Também, como parte desta desigualdade
estrutural, registra as diferenças existentes em relação às condições de acesso ao
mundo digital por parte dos estudantes e de suas famílias.
Cachioni e Todaro (2016, p.182) já alertaram do lamentável equívoco em
considerar a educação dos idosos na mesma perspectiva utilizada na educação em
outras etapas da vida, posicionando o entendimento que os programas educacionais
para as pessoas idosas devem ter como pontos de partida conhecimentos específicos
sobre as características desses sujeitos.
Nesse quadro crítico que atingiu a todos em escala mundial, a população
idosa figura como mais vulneráveis, e isso tem se refletido no acesso à educação,
notadamente, pela dificuldade de manejos de tecnologias e meios digitais.
O que de imediato poderia parecer uma solução óbvia, e aparentemente, a
primeira e melhor estratégia, que é a utilização da tecnologia, acabou por expor uma
ferida aberta na sociedade, com reflexos diretos na educação: a exclusão digital.
Diante da triste constatação que não haverá tecnologia para todos, o
desenvolvimento de métodos analógicos precisam ser assegurados para aqueles que
não têm acesso à internet, e, sobretudo, à pessoa idosa.
Estes aspectos sociais reclamam uma percepção acurada para as propostas de
garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem neste cenário a fim de reduzir os
impactos que a pandemia está provocando na educação.
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Revela-se necessário considerar propostas que não aumentem a desigualdade
ao mesmo tempo em que utilizem a oportunidade trazida por novas tecnologias
digitais de informação e comunicação para fomentar formas de diminuição das
desigualdades de aprendizado, conforme ponderado no Parecer do Conselho
Nacional de Educação (CNE/CP nº 5/2020).
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3. CONCLUSÃO
A ordem jurídica internacional e nacional avançaram na construção de normas
de proteção ao núcleo essencial ao direito da pessoa Idosa, desde a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, a Constituição Federal, perpassando por legislação
infraconstitucional em um diálogo com as fontes normativas do plexo de normas
protetivas a esse segmento da população.
Dentre os direitos humanos assegurados à pessoa idosa o direito fundamental
à educação foi perquirido a fim de buscar constatação de que ainda carece de maior
especificidade, diante das características e necessidades específicas da população
idosa.
Em que pese o direito à educação da pessoa idosa seja pensada na lógica do
princípio de educação ao longo da vida no contexto da Educação de Jovens e
Adultos, ainda reclama mais atenção programática de Políticas Públicas educacionais.
A pandemia provocada pela COVID-19 descortinou ainda mais a defasagem
dos processos educativos ao revelar que os recursos tecnológicos caminhavam
apartados da educação e a já então exclusão digital que marginalizava grande parte
dos idosos revelou-se ainda mais perversa, vulnerabilizando ainda mais o exercício
do direito à educação.
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RESUMO: O presente artigo visa analisar a responsabilidade civil aplicada à
atividade do detetive particular. A Lei Nº 13.432/17 foi sancionada com o propósito
de disciplinar a atividade deste profissional. Entretanto, percebe-se uma colisão de
direitos fundamentais quando analisado o direito do detetive particular de exercer
sua profissão e o direito à vida privada e à intimidade do investigado. Diante desta
conjuntura, surgiu o interesse em estudar o tema, uma vez que os direitos e as
garantias fundamentais individuais são consideradas cláusulas pétreas. Este estudo
propõe-se a responder as seguintes questões norteadoras: Como pode ser
caracterizada a responsabilidade civil do detetive em caso de invasão de privacidade?
Em que consiste a atividade de detetive particular? Qual a diferença entre intimidade
e vida privada? A atividade de detetive particular aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor (CDC)? A metodologia utilizada baseou-se no método dedutivo.
Concluiu-se que a responsabilidade civil aplicada ao detetive particular ocorre
quando o mesmo infringe os direitos da personalidade do investigado, podendo
ser pleiteadas indenizações de caráter material ou até mesmo moral, prevista no
artigo 5º, inciso X, da Carta Magna e no Art. 20 do Código Civil de 2002.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil. Detetive Particular. Vida Privada.
Intimidade.
ABSTRACT: This article aims to analyze the civil liability applied to the activity of the
private detective. Law No. 13,432/17 was sanctioned for the purpose of disciplining
the activity of this professional. However, a collision of fundamental rights is
perceived when analyzing the right of the private detective to practice his profession
and the right to private life and the intimacy of the investigated. In view of this
conjuncture, there was an interest in studying the subject since individual
fundamental rights and guarantees are considered clauses. This study aims to answer
the following guidely questions: How can the civil liability of the detective be
characterized in case of invasion of privacy? What is the private detective activity?
What is the difference between intimacy and private life? Does private detective
activity apply to the Consumer Protection Code (CDC)? The methodology used was
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based on the deductive method. It was concluded that the civil liability applied to the
private detective occurs when the individual person infringes the rights of the person
of the investigated, and compensation of a material or even moral nature may be
claimed, provided for in Article 5, item X, the Magna Carta and Art. 20 of the Civil
Code of 2002.
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KEYWORDS: Civil Responsibility. Private Detective. Private Life. Intimacy.
Sumário: 1. Introdução - 2. A responsabilidade civil no direito brasileiro; 2.1. A
responsabilidade civil do detetive particular; 3. O detetive particular e a
regulamentação do exercício dessa profissão; 4. O direito à vida privada e à
intimidade: diferenciação conceitual nas doutrinas e jurisprudências; 5.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na atividade de detetive
particular; 6. Conclusão; 7. Referências.
1.INTRODUÇÃO
A Responsabilidade Civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa
causa a outrem. No campo jurídico, a teoria da responsabilidade civil procura
determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo
dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigada a repará-lo.
Esse instituto pode ser classificado pela doutrina em razão da culpa e quanto
à natureza jurídica da norma violada. Em razão da culpa é dividido em objetiva e
subjetiva. Em relação à natureza jurídica da norma violada pode ser dividido em
responsabilidade contratual e extracontratual.
A atividade investigativa para fins de informações reservadas ou
confidenciais é regulamentada pela Lei Nº 13.432, de 11 de abril de 2017, que
dispõe sobre o exercício da profissão do detetive particular, e quando realizada nos
limites da lei, caracteriza-se como ato licito.
No Brasil, essa atividade ficou conhecida por volta da década de 70.
Entretanto, somente em 11 de abril de 2017, foi criado um dispositivo jurídico com
propósito de disciplinar o exercício da profissão de detetive particular, definindo sua
natureza como não criminal e exigindo contrato escrito com estipulação de
honorários e prazos, conforme expresso na Lei Nº 13.432/17.
Dentre os deveres do detetive particular explicitado na lei em tela, encontrase o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Todavia,
constantemente somos surpreendidos por noticiários e denúncias de invasão de
privacidade por parte desses profissionais, contrariando os direitos e garantias
fundamentais da pessoa humana.
328

www.conteudojuridico.com.br

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar a responsabilidade civil
aplicada à atividade do detetive particular. E tem como objetivos específicos: a)
Identificar os pressupostos da responsabilidade civil; b) Pesquisar o conceito de
detetive particular nas doutrinas, jurisprudências e legislação; c) Diferenciar
privacidade e intimidade; d) Verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor na atividade de detetive particular.
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De maneira ampla este artigo abordará a responsabilidade civil, verificando
a nova regulamentação da atividade de detetive e a possibilidade de sanção a esse
profissional, no caso de invasão à vida privada e à intimidade do investigado.
Ressalta-se que este estudo dialoga com os doutrinadores: DINIZ (2015),
DONEDA (2003), FARIAS & ROSENVALD (2016), FERRAZ JÚNIOR (1992), SILVA
(20100, SZANIAWSKI (2005), VENOSA (2010), VIEIRA (2002), dentre outros. E com as
legislações vigentes previstas no ordenamento jurídico brasileiro referente ao tema.
2.A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO
O conceito de responsabilidade civil não é unânime e divide vários
doutrinadores. Para Maria Helena Diniz (2015, p. 54) a responsabilidade civil “é a
aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por
pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples
imposição legal”.
O termo responsabilidade civil é definido por De Plácido e Silva como:
Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de
contrato, seja em face de fato ou omissão, que lhe seja
imputado, para satisfazer a prestação convencionada ou para
suportar as sanções legais, que lhe são impostas. Onde quer,
portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma
coisa, de ressarcir danos, de suportar sanções legais ou
penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se exige
a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção
(SILVA, 2010, p. 642).
Para José Afonso da Silva (2010, p. 304) a responsabilidade civil “impõe ao
infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade”.
Podendo ser contratual, por fundamentar-se em um contrato; ou extracontratual, por
decorrer de exigência legal (responsabilidade legal); ou de ato ilícito
(responsabilidade por ato ilícito), ou até mesmo por ato lícito (responsabilidade por
risco).
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O ato ilícito constitui assim violação à lei ou contrato, sendo ato material (ato
ou omissão), portanto, delito civil ou criminal. O artigo 186 do Código Civil de 2002
define ato ilícito como ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência que
viola direito ou causa prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Deste ato antijurídico, decorre a responsabilidade ao agente que o praticou.
A responsabilidade é a obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, de ressarcir
ou reparar danos, de suportar sanções penais, exprimindo sempre a obrigação de
responder por alguma coisa. Assim sendo, a responsabilidade é o dever contraído
pelo causador da ameaça de dano, de assumir perante a esfera pública, seja judicial
ou extrajudicialmente, o prejuízo decorrente de seus atos.
Quando a responsabilidade decorre de ato próprio, é chamada
de responsabilidade direta; quando decorre de ato ou fato alheio a sua vontade, mas
de algum modo sob sua proteção ou vigilância é denominada indireta. Pode-se então
dizer que responsabilidade civil é a obrigação de compor o prejuízo ou dano,
originado por ato do próprio agente (direta) ou ato ou fato sob o qual tutelava
(indireta), e ainda que sua obrigação deva ser assumida diante do Poder Judiciário.
A responsabilidade civil costuma ser classificada pela doutrina em razão da
culpa e quanto à natureza jurídica da norma violada. Em razão da culpa é dividida
em objetiva e subjetiva. Em relação à natureza jurídica da norma violada pode ser
dividida em responsabilidade contratual e extracontratual.
Denomina-se responsabilidade civil subjetiva aquela causada por conduta
culposa, que envolve a culpa e o dolo. A culpa, no sentido stricto sensu caracterizase quando o agente causador do dano pratica o ato com negligencia ou imprudência.
O dolo ocorre da vontade consciente dirigida à produção do resultado ilícito.
A responsabilidade civil objetiva prescinde da culpa. A teoria do risco é o
fundamento dessa espécie de responsabilidade, sendo resumida por Sérgio Cavalieri
(2008, p. 137) nas seguintes palavras: “Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor
e reparado por quem o causou independente de ter ou não agido com culpa.
Resolve-se o problema na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo
de valor sobre a culpa”.
O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, estabelece que
“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Adotando
assim, critérios de responsabilidade objetiva no âmbito do direito privado.
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Silvio Venosa (2010, p. 78) alerta que "esse alargamento da noção de
responsabilidade constitui, na verdade, a maior inovação do Código deste século em
matéria de responsabilidade e requererá, sem dúvida, um cuidado extremo da nova
jurisprudência". Entretanto, vale ressaltar que antes da promulgação do novo Código
Civil, existiam dispositivos jurídicos que estipulavam a responsabilidade objetiva em
várias situações, dentre eles, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, §6º:
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§ 6º 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 (BRASIL, 1988, p. 39).
A responsabilidade civil pode ser classificada, de acordo com a natureza do
dever jurídico violado pelo causador do dano, em contratual ou extracontratual. Na
contratual configura-se o dano em decorrência da celebração ou da execução de um
contrato. O dever violado é oriundo ou de um contrato ou de um negócio jurídico
unilateral. Se duas pessoas celebram um contrato, tornam-se responsáveis por
cumprir as obrigações que convencionaram.
A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana,
tem por fonte deveres jurídicos originados da lei ou do ordenamento jurídico
considerado como um todo. O dever jurídico violado não está previsto em nenhum
contrato e não existi qualquer relação jurídica anterior entre o lesante e a vítima.
A princípio a responsabilidade extracontratual baseia-se pelo menos na
culpa, o lesado deverá provar para obter reparação que o agente agiu com
imprudência, imperícia ou negligência. Mas poderá abranger ainda a
responsabilidade sem culpa, baseada no risco.
Na prática, tanto a responsabilidade contratual como a extracontratual dão
ensejo à mesma consequência jurídica: a obrigação de reparar o dano. Desta forma,
aquele que, mediante conduta voluntária, transgredir um dever jurídico, existindo ou
não negócio jurídico, causando danos a outrem, deverá repará-lo.
2.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETETIVE PARTICULAR
A limitação do trabalho do detetive é essencial para garantir a higidez da
persecução penal e evitar a perda de uma chance probatória, além de preservar a
própria integridade física do detetive, que atua desarmado, sem identidade
profissional e movido por interesse financeiro.
A atuação do detetive fora dos limites enseja responsabilidade pessoal, civil
e ilicitude de provas. Apesar de não ser tratado diretamente pela Lei Nº 13.432/17,
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é de relevância e concerne ao detetive particular adotar cautela no momento de
sua investigação para não acabar infringindo o direito fundamental à privacidade
do investigado.
Deste direito englobam-se os direitos à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, à inviolabilidade do domicílio, o sigilo de correspondência,
comunicações telefônicas, conforme artigo 5º da Constituição Federal, incisos X, XI
e XII:
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:
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;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal; (BRASIL,
1989, p. 13).
Caso o detetive particular infrinja os direitos da personalidade do
investigado, poderá ser pleiteadas indenizações de caráter material ou até mesmo
moral, prevista no artigo 5º, inciso X, da Carta Magna e no artigo 20 do Código Civil
de 2002.
Ao analisar algumas jurisprudências do ordenamento jurídico brasileiro, no
que tange a matéria, verifica-se divergências por parte dos julgados, em relação a
locais públicos. Para o relator Alcides Leopoldo e Silva Júnior, da 1ª Câmara de
Direito Privado, não há violação à intimidade quando a atuação do detetive
particular ocorrer em local público ou aberto ao público.
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Entretanto, outra parte dos tribunais entende que até mesmo em locais
públicos existe a possibilidade do dever de indenizar, configurada a violação ao
direito à intimidade.
Em princípio os danos causados aos direitos da personalidade são passíveis
de ressarcimento, desde que demonstrados os requisitos legais específicos da
responsabilidade civil.
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Ressalta-se que de acordo com o artigo 166, inciso II, do Código Civil, é
nulo o negócio jurídico quando o detetive particular for contratado com o intuito
de investigar a vida privada, expondo contratualmente que irá atuar dentro da
intimidade alheia pela busca da verdade, tornando o objeto ilícito.
Ao detetive particular cabe apenas pesquisar informações em fontes
abertas (tais como redes sociais e sites de órgãos públicos e privados), em locais
públicos (como vias públicas e áreas não restritas de estabelecimentos) e sem
molestar envolvidos (vítima, testemunha ou suspeito). Sua atuação se dá por meio
da sugestão de fontes de prova (a exemplo de indicação de testemunha, localização
de objeto e exibição de documento e apontamento de dados).
O detetive particular que exceder aos limites da chancela autorizada do
delegado de policia será responsabilizado por usurpação de função pública (artigo
328 do CP), admitindo-se cumulação de outras infrações penais como violação de
domicilio (artigo 150 do CP), interceptação telefônica clandestina (artigo 10 da lei
Nº 9.296/96) ou perturbação da tranquilidade (artigo 65 da LCP).
3 O DETETIVE PARTICULAR E A REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DESSA
PROFISSÃO
Não se sabe ao certo como os detetives particulares surgiram e desde
quando eles realizam essa atividade. Entretanto, segundo informações da Central
Única Federal dos Detetives, no Brasil, o primeiro detetive particular a montar um
pequeno escritório de investigações particulares foi Joaquim Ganância, em 1892, no
estado do Rio de Janeiro.
Com o crescente número de adeptos a profissão foi aprovada a Lei Nº 3.099,
de 24 de fevereiro de 1957, a qual determinou as condições para o funcionamento
de estabelecimento de informações reservadas ou confidenciais, comerciais ou
particulares. E o Decreto Nº 50.532, de 3 de maio de 1961, que dispôs sobre o
funcionamento das empresas de que trata a Lei Nº 3.099/57.
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Em 1961, o detetive Evódio Eloísio de Souza, conhecido pela alcunha de
Jefferson Trenck, montou a primeira agência de investigações particulares,
denominada de Empresa Brasileira de Investigações Ltda. (EMBRAIL).
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Contudo, somente em 11 de abril de 2017, foi criado um dispositivo jurídico
com propósito de disciplinar o exercício da profissão de detetive particular, definindo
sua natureza como não criminal e exigindo contrato escrito com estipulação de
honorários e prazos, conforme expresso na Lei Nº 13.432/17.
De acordo com o artigo 2º da referida lei, considera-se detetive particular “o
profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou
empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não
criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos
permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do
contratante”.
Em razão da natureza reservada de suas atividades, esse profissional deve
agir com técnica, legalidade, honestidade, discrição, zelo e apreço pela verdade. O
contrato de prestação de serviços deve conter: qualificação completa das partes
contratantes, prazo de vigência, natureza do serviço, relação de documentos e dados
fornecidos pelo contratante, local em que será prestado o serviço, estipulação dos
honorários e sua forma de pagamento.
Segundo o artigo 12 da Lei in verbis são deveres do detetive particular:
preservar o sigilo das fontes de informação; respeitar o direito à intimidade, à
privacidade, à honra e à imagem das pessoas; exercer a profissão com zelo e
probidade; defender, com isenção, os direitos e as prerrogativas profissionais,
zelando pela própria reputação e a da classe; zelar pela conservação e proteção de
documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiados pelo cliente;
restituir, íntegro, ao cliente, findo o contrato ou a pedido, documento ou objeto que
lhe tenha sido confiado; e prestar contas ao cliente.
E são direitos desse profissional: exercer a profissão em todo o território
nacional na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem confiados, na forma da
Lei; recusar serviço que considere imoral, discriminatório ou ilícito; renunciar ao
serviço contratado, caso gere risco à sua integridade física ou moral; compensar o
montante dos honorários recebidos ou recebê-lo proporcionalmente, de acordo com
o período trabalhado, conforme pactuado; reclamar, verbalmente ou por escrito,
perante qualquer autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento
ou regimento; e, ser publicamente desagravado, quando injustamente ofendido no
exercício da profissão.
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4 O DIREITO À VIDA E À INTIMIDADE: DIFERENCIAÇÃO CONCEITUAL NAS
DOUTRINAS E JURISPRUDÊNCIAS
As primeiras construções de distinção entre o direito à vida privada e o
direito à intimidade remontam à jurisprudência francesa que, em meados do século
XIX, reconheceu a intimidade como uma esfera mais restrita que o direito à vida
privada, nela ninguém pode penetrar sem expresso consentimento.
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, garante como
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Os artigos
20 e 21 do Código Civil de 2002 reconhecem enquanto direito da personalidade, o
direito à vida privada e à intimidade. Entretanto, apesar desses institutos estarem
amparados no ordenamento jurídico brasileiro, o tratamento oferecido a eles tanto
pela doutrina quanto pela jurisprudência não é uniforme.
A doutrina brasileira os divide em duas concepções, uma compreende a vida
privada e a intimidade como bens jurídicos da personalidade distintos; a outra
defende os referidos termos como sinônimos, e como tal, devem ser tutelados de
forma unificada. A jurisprudência pátria também reflete essa indefinição conceitual,
sendo possível encontrar decisões judiciais alinhadas às mais diversas correntes
doutrinárias.
Para Elimar Szaniawski (2005) a Constituição Brasileira ao incluir em seu texto
a proteção dos direitos à intimidade e à vida privada como dois institutos ou
tipificações distintas, manteve corretamente as distinções doutrinárias entre os
mesmos.
Para Sonia Amaral Vieira (2002) a dificuldade encontrada pelos autores em
estabelecer definições a respeito da intimidade e vida privada encontra-se no fato
de que os valores existentes na sociedade se modificam no tempo e no espaço, por
tal razão, o conteúdo do direito à vida privada e à intimidade igualmente sofrem
oscilações.
Para Tércio Ferraz Júnior, há graus diferentes de exclusividade entre a
intimidade e a vida privada, conforme trecho abaixo:
A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para
si, sem nenhuma repercussão social, nem mesmo ao alcance de
sua vida privada que, por mais isolada que seja, é sempre um
viver entre os outros (na família, no trabalho, no lazer em
comum). Já a vida privada envolve a proteção de formas
exclusivas de convivência. Trata-se de situações em que a
comunicação é inevitável (em termos de alguém com alguém
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que, entre si, trocam mensagens), das quais, em princípio, são
excluídos terceiros (JÚNIOR FERRAZ, 1992, p. 79).
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Assim, para o autor a intimidade não experimenta qualquer forma de
repercussão social, enquanto a vida privada envolve situações de opção pessoal que
em alguns momentos podem requerer a comunicação a terceiros (como a escolha
do regime de bens do casamento ou a outorga uxória/marital na aquisição de um
imóvel).
O professor Elimar Szaniawski, também demonstra opção pela teoria que
distingue os referidos direitos, sustentando que:
A Constituição de 5 de outubro de 1988, ao incluir no seu texto
a proteção dos direitos à intimidade e à vida privada, como dois
direitos especiais de personalidade distintos, manteve
corretamente as distinções doutrinárias entre proteção à vida
privada e proteção à intimidade da vida privada, de acordo com
o pensamento acima exposto, já que, como sendo dois
conceitos diversos, com extensões de tutela diversas, permitem
a mais ampla proteção do indivíduo frente a qualquer espécie
de atentado (SZANIAWSKI, 2005, p. 305).
No Vocabulário Jurídico de Plácido Silva, os institutos jurídicos vida privada
e intimidade são definidos de formas distintas, como se observa:
Vida privada ou vida particular designa aquela afastada do
convívio ou da observação de estranhos. A intimidade deriva
do latim Intimus, indica a qualidade ou o caráter das coisas e
dos fatos que se mostram estreitamente ligados, ou das
pessoas, que se mostram afetuosamente unidas pela estima
(SILVA, 2010, p. 42).
Cristiano Farias e Nelson Rosenvald reconhecem a dificuldade em conceituar,
ou mesmo delimitar o que seria a vida privada, por conta das diferenças culturais,
dos costumes e tradições de cada sociedade. Por conseguinte assim conceituam:
A vida privada é o refúgio impenetrável pela coletividade,
merecendo proteção. Ou seja, é o direito de viver a sua própria
vida em isolamento, não sendo submetido à publicidade que
não provocou, nem desejou. Consiste no direito de obstar que
a atividade de terceiro venha a conhecer, descobrir ou divulgar
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as particularidades de uma pessoa (FARIAS & ROSENVALD,
2012, p. 247).
Para Sandra Simon (2000), a vida privada e a intimidade são direitos
individuais de primeira geração, contidos nas liberdades públicas. Derivados de
concepção liberal, tais direitos passaram, mais tarde, a ser considerados não apenas
no relacionamento do Estado com os indivíduos, mas também para afastar as
ingerências no relacionamento entre os próprios indivíduos componentes da
sociedade.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Apesar do direito à vida privada e a intimidade serem institutos jurídicos
distintos, alguns doutrinadores defendem os referidos termos como sinônimos,
como é o caso de José Cretella Júnior ao comentar o artigo 5º da Constituição
Federal:
A noção de intimidade ou vida privada é vinculada à noção
relativa e subjetiva de espaço e tempo, o que explica a
dificuldade do tema. Novamente aqui o legislador constituinte
distinguiu a mesma situação com dois nomes distintos, quando
se sabe que “intimidade” do cidadão é sua “vida privada”, no
recesso do lar (JÚNIOR CRETELLA 1989, p. 54).
Compartilhando do mesmo pensamento, de uniformidade dos instintos
jurídicos, temos Luiz Vicente Cernicchiaro e Paulo da Costa Júnior (1991) que afirmam
que embora seja princípio de hermenêutica de que a lei não deve abrigar expressões
inúteis, é dispensável a menção feita pela Constituição de 1988 em relação à
inviolabilidade da vida privada. Segundo os aurores bastaria a Carta Magna se referir
à intimidade, pois a mesma compreende a vida privada. Consideram ainda,
redundância falar em vida privada e intimidade, enquanto direitos distintos.
Para Danilo Doneda estudar teoria que diferencia os direitos à intimidade e
à vida privada teve importância e aplicabilidade em dado momento histórico, não
sendo sustentável diante da problemática atual. Para o autor, a expressão mais
adequada seria a utilização do termo “privacidade”, que unificaria os valores
expressos pelos termos intimidade e vida privada:
Os termos "vida privada" e "intimidade" fazem menção
específica a determinadas amplitudes do desenvolvimento da
proteção da privacidade (...), que apresentaram maior
importância em um determinado contexto e momento
histórico. Aplicá-las à atual problemática dos dados pessoais,
por exemplo, somente poderia ser feito com um raciocínio
extensivo – o que, por si só, mitigaria os pressupostos de sua
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existência. Utilizar o termo privacidade parece a opção mais
razoável e eficaz (DONEDA, 2003, p. 111).
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A dificuldade em conceituar e diferenciar o direito à vida privada e à
intimidade não fica restrito somente ao campo das doutrinas, sendo estendida a
diversas decisões judiciais proferidas nos tribunais brasileiros.
De um lado temos decisões colocando a vida privada e a intimidade, como
bens jurídicos distintos; do outro, esses institutos jurídicos são tratados como
sinônimos, em alguns casos, sendo substituídos pelo termo privacidade.
A tendência de unificação pode ser identificada na decisão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios (Reclamação n. 0012035-11.2009.807.0000. 1ª
Turma Criminal. Brasília, 29/10/2009), na qual a diferença entre intimidade e
privacidade restringe-se à terminologia, pois ambos os termos são tratados do
mesmo modo. Este acordão iguala privacidade e intimidade, afirmando a inexistência
de um caráter absoluto a esta. Afirmando que os referidos institutos jurídicos são
indistintamente ponderáveis com o interesse da sociedade.
Danilo Doneda verificou a tendência de tratar o direito à vida privada e à
intimidade de forma unificada, valendo-se do termo privacidade, também no
Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplos a seguir:
Na jurisprudência do STJ encontramos idêntica tendência: vide
o Recurso Especial nº 306570/SP, rel. Min. Eliana Calmon (D.J.
18/02/2002, p. 340): “O contribuinte ou o titular da conta
bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados
pessoais (...)”; ou então o Recurso Especial nº 58101/SP, rel. Min.
César Asfor Rocha (D.J. 09/03/1998, p. 326): “É certo que não se
pode cometer o delírio de, em nome do direito à privacidade,
estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma pessoa
para torna-la imune de qualquer veiculação atinente a sua
imagem (...)” (DONEDA, 2003, p, 112).
Ao analisar a jurisprudência pátria percebe-se a tendência de se tratar o
direito à vida e à intimidade de forma unificada. Apesar de na maioria das vezes, o
judiciário brasileiro fazer referência a ambos os institutos, os trata de forma unificada,
como se a diferença entre vida privada e intimidade fosse meramente terminológica.
5 APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) NA
ATIVIDADE DO DETETIVE PARTICULAR
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A Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre o Código de Defesa
do Consumidor (CDC), estabelecendo normas abrangentes que tratam das relações
de consumo em todas as esferas: civil, definindo as responsabilidades e os
mecanismos para a reparação de danos causados; administrativa, definindo os
mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo; e penal,
estabelecendo novos tipos de crimes e as punições para os mesmos.
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Segundo o artigo 3º do CDC entende-se por fornecedor toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços. Por consumidor compreende-se toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
O Contrato de Consumo, respaldados pelas normas do CDC, tem como
fundamento a ampla proteção do consumidor, proteção esta que ocorre inclusive ao
momento anterior da efetiva contratação, além de uma série de deveres para que os
fornecedores cumpram e com isso mitiguem a vulnerabilidade e hipossuficiência que
se tornam regra dentro desta esfera contratual. Para a caracterização de um contrato
de consumo, é necessário, basicamente, que tenhamos uma relação jurídica
envolvendo um fornecedor de produtos ou serviços e, do outro, o consumidor.
De acordo com a Lei Nº 13.432/2017 o detetive particular é obrigado a
registrar sua prestação de serviço em instrumento escrito. O contrato de prestação
de serviços deverá conter: qualificação completa das partes contratantes; prazo de
vigência; natureza do serviço; relação de documentos e dados fornecidos pelo
contratante; local em que será prestado o serviço; estipulação dos honorários e sua
forma de pagamento.
O artigo 54, § 3º do CDC define que “os contratos de adesão escritos serão
redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de modo a facilitar
sua compreensão pelo consumidor”. O contrato de adesão se destina a um público
diversificado, atingindo diversas camadas da sociedade e para tanto é necessário que
o vocabulário seja claro, especifico e atinja a todos.
Ao final do prazo pactuado para a execução dos serviços profissionais, o
detetive particular entregará ao contratante ou a seu representante legal, mediante
recibo, relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletados, que
conterá: os procedimentos técnicos adotados; a conclusão em face do resultado dos
trabalhos executados e, se for o caso, a indicação das providências legais a adotar;
data, identificação completa do detetive particular e sua assinatura. Caso esse
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profissional descumpra qualquer cláusula contratual, o consumidor poderá acionálo na esfera judicial, como mostra o exemplo a seguir:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de ressarcimento - Contrato
para investigação particular - Questões de caráter familiar Alegado pagamento integral sem a devida contraprestação
dos serviços - Contratação de detetive particular resulta lícita,
respeitadas as prerrogativas individuais (monitoramento de
pessoa em ambiente público) - Entretanto, parte do serviço
oferecido e pactuado é ilícito (colocação de rastreador em
veículo utilizado por outrem) - Relatório anexado aos autos
demonstra que na parte lícita não houve o monitoramento
conforme o pactuado (fora do prazo e condições de vigilância
acordadas) - Restituição do valor pago, deferida - Ação
procedente – Decaimento invertido - Sentença substituída Recurso provido. (TJ-SP - APL: 11031172520168260100 SP
1103117-25.2016.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 13/09/2017, 15ª Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2017)
Em via de regras, o fornecedor de serviço responde independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14 do CDC).
Começa assim, a se delinear a teoria da responsabilidade objetiva adotada
pelo CDC. Tal teoria consiste em obrigar o causador do dano a reparar seu ato,
independentemente da verificação da culpa.
A Lei 13.432/2017, no seu artigo 12, inciso II, traz o direito do detetive de
recusar a trabalhar em causas que não lhe convém, sobretudo as tidas como ilícitas.
Deste modo, é importante que este profissional analise bem o caso, os limites que
poderá atuar, para não cometer nenhum ato ilícito passível de indenização futura.
Durante o exercício profissional, caso o detetive ultrapasse a tênue linha entre o
direito de exercer sua profissão e o direito à intimidade e à privacidade do
investigado, estará cometendo um ato ilícito passivo de indenização.
6.CONCLUSÃO
A figura do detetive particular é antiga, tendo inclusive servido de inspirações
para a criação de vários personagens fictícios em nível nacional e internacional. No
entanto, no Brasil, somente no ano de 2017 que essa profissão foi regulamentada
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pela Lei Nº 13.432/17. Embora o ordenamento jurídico garanta o exercício
profissional dessa atividade, de certo modo, ela esbarra no direito à vida privada e à
intimidade do investigado, institutos estes assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da
Constituição Federal.
A lei define ainda como deveres do detetive preservar o sigilo de fontes e
respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. E
exige que toda investigação seja contratada por escrito, incluindo nome do cliente,
prazo de vigência, local de prestação do serviço, honorários e a forma de pagamento.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A referida lei não é clara acerca do que consiste “preservar” o direito à vida
privada e à intimidade do investigado, deixando espaço para várias interpretações
tanto no campo das doutrinas, como nas jurisprudências, gerando insegurança no
meio jurídico e principalmente ao detetive particular quanto ao exercício da
profissão.
A investigação da conduta de outrem tem legalidade e validade desde que
não excedido o exercício regular de direito e respeitado as garantias constitucionais
da intimidade e da vida privada, devendo ser referenciado as prerrogativas
individuais, com monitoramento da pessoa restrita a ambientes públicos.
É vedado ao detetive particular divulgar os meios e os resultados da coleta
de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão. A atuação do
detetive fora dos limites enseja responsabilidade pessoal e ilicitude de provas.
A responsabilidade civil aplicada ao detetive particular ocorre quando o
mesmo infringe os direitos da personalidade do investigado, podendo ser
pleiteadas indenizações de caráter material ou até mesmo moral, prevista no artigo
5º, inciso X, da Carta Magna e no artigo 20 do Código Civil de 2002.
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Resumo: Este trabalho aborda os aspectos de um dos setores mais amplos e pouco
explorados da construção civil: as obras públicas. Trata das premissas inerentes a
execução de uma obra pública, a etapa anterior a sua instauração: o processo de
licitação de uma obra de engenharia. Com o objetivo de esclarecer o procedimento
aos engenheiros, que costumeiramente saem da graduação sem contato com o
assunto, este artigo faz um levantamento desde a explicação básica sobre o que é
um processo de licitação e a lei que o rege, até as especificações sobre as
modalidades cabíveis a licitação de uma obra pública, sendo elas: a carta convite, a
tomada de preços e a concorrência pública. Logo após, faz uma breve explanação
sobre os seus tipos, que são: o de menor preço, melhor técnica e melhor técnica e
preço. Não deixando de citar, além disso, os regimes aplicáveis no caso em questão,
que são: o de empreitada por preço global, empreitada integral e empreitada por
preços unitários, cada um com suas caracteristicas. Por conseguinte, o artigo
discorre, de maneira sucinta, sobre a documentação que o engenheiro da obra deve
fornecer de forma a viabilizar a firmação do contrato, mencionando, de forma
abreviada, as situações que permitem alteração das cláusulas contratuais. Por fim, o
artigo traz a noção do regime diferencial de contratação, que surgiu como sugestão
descomplicada em relação aos métodos padrões utilizados para concorrência de
uma obra pública.
Palavras chave: Licitação. Obra. Premissas. Processos. Pública.
Abstract: This work addresses aspects of one of the broadest and least explored
sectors of civil construction: public works. It addresses the premises inherent to the
execution of a public work, the stage prior to its establishment: the bidding process
for an engineering work. In order to clarify the procedure to engineers, who usually
leave the undergraduate course without contact with the subject, this article surveys
from the basic explanation of what a bidding process is and the law that governs it,
to the specifications on the modalities applicable to the bidding for a public work,
which are: the invitation letter, price-taking and public competition. Soon after, he
makes a brief explanation about its types, which are: the lowest price, the best
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technique and the best technique and price. Not to mention, in addition, the regimes
applicable in the case in question, which are: the contract for global price, full
contract and contract for unit prices, each with its own characteristics. Therefore, the
article discusses, in a succinct way, the documentation that the construction
engineer must provide in order to make the contract possible, mentioning, in an
abbreviated way, the situations that allow alteration of the contractual clauses.
Finally, the article brings the notion of the differential contracting regime, which
emerged as an uncomplicated suggestion in relation to the standard methods used
for the competition of a public work.
Keywords: Public. Bidding. Work. Process. Premises.
1.Introdução
O setor de construção civil tem uma vasta amplitude. Englobando, com
intensidade, tanto a esfera pública quanto a privada. A engenharia civil é um
serviço de necessidade básica, impreterível à existência de qualquer órgão, uma
vez que é a área que viabiliza, inclusive, a fundação de um local para instalações e
desenvolvimento.
Este trabalho tem a intenção de explicar as funcionalidades e quesitos
pertinentes à atuação de um engenheiro civil perante o domínio público. Quando
uma obra pública é requisitada, até que se possa iniciar sua execução legalmente,
é necessário uma série de fases de concorrência entre empresas de construção,
que é o processo denominado como licitação pública.
A licitação pública se originou da necessidade de delimitar e instaurar aos
atos administrativos, bem como às contratações, os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de tornar idônea a
possibilidade de participação a todos que possuírem a devida qualificação exigida,
garantindo assim, o principio da isonomia, como explicitado na Lei nº 12.349, de 15
de dezembro de 2010.
Toda obra pública passa pelo processo licitatório, que é um processo com
abundancia de exigências e fases fundamentadas por legislações específicas. Aqui,
será considerada principalmente a Lei 8.666 de 1993, como alicerce para explicar
os tipos, as modalidades e exigências dos processos de licitação de obras públicas.
1.1 Objetivo
A precisão de se estabeler uma obra pública, independente da sua
finalidade, gera a instauração, concomitantemente, de uma licitação, dado que, à
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administração pública é vedado utilizar o seu dinheiro sem a realização de uma
concorrência que proporcione a participação de variadas empresas do ramo.
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Assim sendo, o cenário licitatório torna-se extremamente importante tanto
a engenheiros que visam atuar no setor público, quanto aos que pretendem
desempenhar suas funções nas empresas privadas. Uma vez que, os dois âmbitos
podem carecer de conhecimentos deste domínio, seja para auxiliar na elaboração
de um edital ou para cumprir as exigências do mesmo, dependendo da parte
contratual que se encontrar.
O objetivo do trabalho é expor, de forma sucinta, as características básicas
dos principais tipos de licitação pública aplicados nas situações de obras e serviços
de engenharia inerentes à existência do serviço público, e, consequentemente
expor as conclusões obtidas no decorrer das pesquisas, de maneira a proporcionar
uma base teórica cabível de consulta futuramente.
1.2 Justificativa
A escolha deste tema se deu por dois principais motivos. O primeiro, é que,
constantemente, a administração pública carece de realizar algum serviço de
engenharia: seja para construir novos prédios públicos, para reformar prédios
públicos em situação precária, para fazer manutenção das construções de forma a
garantir a segurança dos que a usam, e, imensuráveis possibilidades.
Devido ao fato da engenharia civil possuir uma atuação contínua no cenário
público, torna-se necessário a abordagem e exposição dos procedimentos
inerentes a sua concretização, no caso, um dos principais, o tema a ser tratado
neste artigo: a licitação de obras públicas.
O segundo pretexto, trata-se de, por mais que seja um tema extremamente
relevante e corriqueiro na vida profissional de um engenheiro civil, não é tão
abordado no decorrer do curso de graduação.
Então, por essas premissas, é nítida a necessidade de esclarecer a
funcionalidade básica de uma licitação voltada à execução de uma obra pública.
2. Revisão Bibliográfica
2.1 Licitação – Lei 8.666/93
A licitação é um processo obrigatório para todos os órgãos públicos
pertencentes a toda e qualquer uma das três esferas: a federal, a estadual e a
municipal. Ela trata da compra e da contratação de obras, serviços, equipamentos
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ou qualquer tipo de aquisição feita com a receita pública. É, segundo a conclusão
do doutrinador Marçal Justen Filho:
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Um procedimento administrativo formal, realizado sob o
regime de direito público, prévio a uma contratação, pelo
qual a Administração seleciona com quem contrata e define
as condições de direito e de fato que regularão essa relação
jurídica futura. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 40 ed. São Paulo:
Dialética,1999).
Tudo que precisar ser adiquirido ou construído pelos órgãos públicos através
do dinheiro público, é preciso que seja decidido por um processo de licitação, que,
baseado em regras e legislações tem sua aplicabilidade específica para cada serviço
em questão. Há, atualmente, várias modalidades de licitações públicas, e cada uma
delas com determinações e delimitações para ser recorrida.
As especificações que determinam o uso de cada modalidade de licitação são
estabelecidas no artigo 23 da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e foi alterado pelo decreto
9.412 de 2018, que passou a dar as seguintes providências:
Art. 23. As modalidades de licitação serão determinadas
em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil
reais);
b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e
trezentos mil reais);
c) concorrência: acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e
trezentos mil reais); (BRASIL, 1993, Art. 23).
Todas as regras direcionadas a execução dos processos são impostas para que
o dinheiro público seja bem empregado e para que haja transparência referente aos
gastos com o dinheiro público, e, para que isto aconteça é determinação
constitucional que os procedimentos licitatórios sigam alguns princípios:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (BRASIL,
1988, Art. 37).
A licitação é um procedimento que foi regulamentado no decorrer do
tempo, de acordo com as necessidades inerentes às suas etapas de realização. É
imposto à administração pública com a finalidade de alcançar uma padronização,
além de restringir as possibilidades de corrupção associadas às praticas de
compras públicas, contratação de obras públicas e todo e qualquer tipo de
aquisição por parte dos órgãos públicos. Trata-se de um procedimento formal,
com regimento sob as diretrizes do direito administrativo, pelo qual o ente público
contrata e define as condições necessárias.
É uma conduta usada pelos entes públicos diretos e indiretos para
estabelecer os termos contratuais de forma a possibilitar a participação de
empresas – sejam estas públicas ou privadas - que se enquadrem nas exigências
necessárias ao fornecimento de um determinado bem ou serviço solicitado.
Para que a administração pública subsista, é imprescindível a realização de
tarefas e serviços e visando o êxito da sua efetuação, e, é essencial que suas etapas
e regras sejam amparadas por legislação específica, e que sejam, sempre públicadas
em veículos de informação, de forma a garantir o acesso ao que se faz e demanda,
conforme consta na Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, publicada pela
presidência da república.
. Posto isso, pode-se afirmar que a licitação é o conjunto de conceitos e
princípios impostos por lei para que os órgãos públicos possam legitimar a
veracidade e a legalidade dos atos inerentes a este trâmite.
2.2 Modalidades de licitações direcionadas à execução de uma obra pública
Embora exista uma padronização, há diferentes modos de se realizar um
processo de licitação, cada um contendo suas especificações e objetividades.
Segundo a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as modalidades de
licitações são: Concorrência, Tomada de Preços, Carta Convite, Concurso e Leilão.
Todavia, no presente trabalho serão abordadas apenas as modalidades cabíveis à
execução de uma obra ou serviço de Engenharia, conforme previsto na Lei n° 8.666
de 1993, alterada pelo decreto n° 9.412, de 2018.
2.2.1 Carta convite como licitação de uma obra pública
A Carta Convite é a modalidade que deverá ser utilizada nos casos em que
a execução de uma obra para reparo, reforma adaptação, construção civil ou
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quaisquer serviços de engenharia civil destinado a um órgão público for préorçado a um valor inferior a R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), visto que
este é o custo máximo de uma contratação sob este modo atualmente. No caso
desta modalidade ser cabível à execução do serviço de engenharia, deverá ser
enviado um instrumento convocatório à pelo menos três empresas do ramo que
estejam interessadas e possuam qualificação para a realização da obra em
questão.
2.2.2 Tomada de preços como licitação de uma obra pública
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Em regra, a tomada de preços aplica-se às empresas que atendam às
condições exigidas para prestarem o serviço de engenharia solicitado, e que,
estejam oficialmente cadastradas no ente público solicitante ou que manifestem
interesse até o terceiro dia anterior à data marcada para o recebimento da proposta
(realizada pelas empresas que atendam aos requisitos impostos). É uma modalidade
aplicada nos casos em que as obras de construção civil tenham um orçamento de
até R$3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).
2.2.3 Concorrência pública como licitação de uma obra pública
Concorrência é a modalidade mais ampla de licitação existente, uma vez
que permite a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras
e serviços e na aquisição de qualquer tipo de produto. Justamente por esta
permição, esta abordagem possui requisitos mais rígidos para a etapa de avaliação
da qualificação. O procedimento do modo concorrência é indispensável para as
situações em que as obras e serviços de Engenharia acima de R$3.300.000,00. A
presente modalidade visa contratações de quaisquer valores, devendo os
procedimentos licitatórios serem tratados com as cautelas previstas na legislação.
2.3 Tipos de licitações
O Tipo de Licitação tem um sentido diferente da modalidade de licitação.
Tipo é a forma usada pela Administração para comparar e então selecionar a
melhor proposta, em outros termos, e neste caso, é o critério usado pelo ente
público para estabelecer a melhor oferta do serviço ou obra de engenharia em
questão. Neste trabalho serão considerados os tipos de licitação mais utilizados
para obras e serviços de engenharia.
2.3.1 Menor preço
É a metodologia de seleção que considera exclusivamente os preços
propostos para analisar as propostas e selecionar, desta forma, a que apresenta o
menor valor como a mais vantajosa para a Administração pública. As licitações
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deste tipo são as mais comuns, principalmente considerando que o fator
determinante para a classificação da proposta é o valor mais baixo. Deste modo,
desde que as exigências de qualificação presentes no edital estejam atendidas, a
decisão dar-se-á pelo menor valor ofertado.
Ainda que os regulamentos orientem a utilização do “menor preço”
meramente para assistir as licitações de objetos e serviços comuns, ela ainda é
aplicada para o julgamento de propostas com maiores complexidades técnicas,
até mesmo nos quadros de obras de engenharia. Então, diante deste conflito, é
imprescindível que o edital publicado pelo órgão público estipule de maneira clara
e objetiva todas as condições fundamentais, bem como os parâmetros de
qualidade, rendimento, garantia e prazos de entrega/execução para a efetivação
do serviço demandado pela Administração pública.
2.3.2 Melhor técnica
É o tipo de licitação que toma como referência de julgamento as técnicas de
execução prospostas, para assim, selecionar o projeto mais favorável à
Administração pública. O parâmetro de comparação é, unicamente, a técnica
utilizada pela empresa concorrente para executar a obra ou serviço a ser prestado.
O tipo “melhor técnica” é indicado principalmente nas situações em que o serviço
licitado tem características predominantes intelectuais, como, por exemplo, na
elaboração de cálculos, projetos, gerenciamento, fiscalização e supervisão de
obras de engenharia, e, em especial, para elaboração de estudos técnicos e
projetos básicos e projetos executivos. Na averiguação da melhor tecnica aplicável
no sentido de desempenhar o serviço pautado, verifica-se a possibilidade de uma
negociação, na tentativa de que a empresa que obteve este título diminua o valor
da sua cotação até aproximar-se do menor preço ofertado na situação, contudo,
não cabe uma imposição, e sim uma averiguação da possibilidade.
2.3.3 Técnica e preço
Este é o tipo de licitação também indicado para os casos em que o serviço
demandado tem caráter intelectual. Os critérios utilizados para selecionar a melhor
proposta para a Administração é tanto o preço, como a técnica ofertada. O
julgamento acontece a partir de uma média ponderada feita com as notas obtidas,
em ambos os quesitos apresentados, por cada empresa participante.
2.4 Regimes de licitações com enfoque nas contratações de obras públicas
2.4.1 Empreitada por preços unitários
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O regime de empreitada por preço unitário, como o própio nome indica, é
apropriado quando for viável a Administração adquirir os serviços pautados por
unidade, conforme surja a demanda. É predominantemente viável em situações
em que não é possível determinar com extrema precisão os quantitativos
estimados para o decurso da execução do contrato.
Isto posto, a contratação de uma obra ou serviço de engenharia se dá por
este regimento toda e qualquer vez que houver extrema precisão dos aspectos
qualitativos, mas não dos aspectos quantitativos.
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Com o preço da unidade definido para cada material previsto em projeto ou
serviço de engenharia contratado, o órgão público exercerá os pagamentos
conforme usufruir dos objetos contratados, dado que estes terão valores unitários
exatamente determinados. Diante disso, mantem-se compreensível para ambas
as partes presentes no contrato (Administração e contratado), que o compromisso
fundamentado, inclusive para remuneração é a unidade solicitada conforme
demandada, e não o todo.
2.4.2 Empreitada por preço global
Neste regime, intitulado empreitada por preço global, interessa ao ente
público a determinação dos valores da totalidade a ser contratada, e não das
unidades que integram o contrato (como no regime anteriormente explicado),
desta maneira, o ente público contrata a execução do objeto que foi especificado
como um todo, por preço delimitado.
A planilha de orçamento, neste regime, é aberta meramente para possibilitar
o pagamento referente às etapas concluídas. A medição das parcelas a que são
cabíveis o pagamento, neste caso, é feita com ênfase na etapa do cronograma
cumprida, e não às unidades utilizadas para tal cumprimento. O primordial, neste
quadro, é ter o conhecimento de quantas fases foram concluídas e não em
quantos itens foram utilizados, dado que, a licitação sob este regimento é baseada
no cronograma a ser cumprido como um todo e, não somente no quantitativo de
materiais, aqui, esta verificação se torna responsabilidade exclusiva da parte
contratada pelo órgão público.
Eis aqui a principal diferença entre os dois regimes anteriormente
considerados: ao passo que no primeiro regime a Administração quer justamente
a negociação sob cada unidade constante no contrato firmado, em contrapartida,
no segundo regime, somente interessa a prestação totalitária, a conclusão de cada
etapa até que seja cumprido o todo.
2.4.3 Empreitada integral
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Dentre os regimes citados, é o mais polêmico, já que há determinações que
a considerem apenas uma espécie provinda da empreitada por preço global, uma
vez que se trata de uma variação da mesma.
Pela definição, este regimento é conveniente em situações que demandam
obras de maior complexidade, nos casos que possuem uma correlação, de modo
que interessa a administração o seu funcionamento, e não a sua mera construção
e entrega. A empreitada integral é essencialmente indicada no sentido de
programar projetos complexos, que requerem os conhecimentos e as tecnologias
interdependentes, que não se complementam dentro de uma única empresa. O
gestor público, nesta especificidade de caso, realiza a contratação do objeto
mediante um projeto global com uma empresa que se responsabilize pela
integração inerente a obtenção do projeto concluído, pronto para funcionamento.
Neste regime, o objeto especificado pela licitação, deixa a critério da empresa
com qual foi pactuado o contrato, tanto as responsabilidades como o
planejamento, e demais premissas a que serão recorridas para a execução da
construção da obra constante no objeto licitado. É um caso em que,
inevitavelmente, transferem-se mais riscos para o contratado em comparação aos
regimes anteriormente citados, em razão da autonomia e responsabilidade que
lhe é destinada ao cumprimento da obra.
2.5 Fornecimento de documentos e dados técnicos as partes interessadas na
firmação do contrato
Para que o órgão da administração possa realizar um processo de abertura
de licitação de uma obra pública de maneira legal, devem ser respeitadas
exigências básicas previstas e legitimadas pela Lei 8.666/93, e, algumas destas
especificações são validadas pelos dispositivos do artigo 7°, e seus respectivos
incisos e parágrafos, para que, a empresa licitante de um objeto de engenharia
possa firmar os dados da elaboração do orçamento e formalização da sua
proposta.
Repare o previsto no Artigo 7°, I, II, III e §1°e §2°:
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo
e, em particular, à seguinte sequência:
III

projeto básico;

- projeto executivo;
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- execução das obras e serviços.

§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à
exceção do projeto executivo, o qual poderá ser
desenvolvido concomitantemente com a execução das obras
e serviços, desde que também autorizado pela
Administração.
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§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando:
I-

houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados em
participar do processo licitatório;
II -

existir orçamento detalhado em planilhas que expressem
a composição de todos os seus custos unitários;
III -

houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro
em curso, de acordo com o respectivo cronograma; (BRASIL,
1993, Art. 7).
É explicitado neste trecho da Lei de regimento dos processos de licitações no
Brasil, premissas importantes a serem cumpridas, e, para que isto seja possível, é
necessário objetividade e clareza ao fornecimento de dados durante todo o
procedimento licitatório, de maneira que o processo se torne legítimo e viável à todas
as partes interessadas pela realização da obra, inclusive, intentando evitar atrasos de
entrega, uma vez que é inadmissível o retardamento das entregas das obras, exceto
em casos justificados conforme a Lei 8883, de 1994.
2.6 Possibilidade de aditar um termo contratual de obra pública
A palavra aditar, na administração, sujere alteração. Embora todos os contratos
celebrados pela administração pública tenham um regime jurídico próprio, com
uma exorbitante quantidade de especificações, determinações, há, todavia, algumas
possibilidades de excessões.
Por mais que a firmação de um contrato contenha suas delimitações e regras,
há ainda, uma possibilidade de alteração pós-firmamento do contrato em casos de
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excepicionais necessidades e, bem como, em situações que a concretização da obra
de engenharia e o bem estar público dependa desta alteração. Quanto a isto, a Lei
8.666/93 é bem clara:
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Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos
instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a
eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado; (BRASIL, 1993, Art. 58).
Ainda, a cerca da possibilidade de alteração de um contrato, fez-se necessário
estipular mais determinações. A administração pública, para que cumpra fielmente
o seu papel, precisa, em todas as vertentes que lhe couber, limitar a propabilidade
de eventuais divergências, inclusive no aspecto contratual. Então, o Art, 65 do
Estatuto Licitatório, prescreveu alguns comandos para alicerçar esta tese:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – unilateralmente pela Administração:
quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
a)

quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por essa lei”(...)
b)

§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos. (BRASIL, 1993, Art. 65).
Por ser uma linha sujeita a gerar problemáticas, o Tribunal de contas da União
(órgão responsável pela fiscalização dos gastos públicos), também ponderou
sobre o tema, dado que, as alterações de cláusulas contratuais é uma vertente que
exige bastante cautela. Na decisão 215/99 do Tribunal de Contas da União,
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publicada no Diário Oficial da União, consta a possibilidade de alteração nos
aspectos quantitativos e qualitativos, desde que seja preservado o limite máximo
de remodelação de 25%, tal como, a observação e permanência dos princípios de
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, e, não menos importante, que os
motivos para tal modificação tenham fundamentos plausíveis:
– não acarretar para a Administração encargos contratuais
superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual
por razões de interesse público, acrescidos aos custos da
elaboração de um novo procedimento licitatório;
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I

– não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível
de capacidade técnica e econômico-financeira do
contratado;
II

– decorrer de fatos supervenientes que impliquem em
dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da
contratação inicial;
III

IV- não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente
contratado em outro de natureza e propósito diverso;
– ser necessárias à completa execução do objeto original
do contrato, à otimização do cronograma de execução e à
antecipação dos benefícios sociais e econômicos
decorrentes;
V

– demonstrar-se – na motivação do ato que autorizar o
aditamento contratual que extrapole os limites legais
mencionados (...) que as consequências da outra alternativa
(a rescisão contratual seguida de nova licitação e
contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra
ou serviço, ou seja, gravíssimas a esse interesse; inclusive
quanto à sua urgência e emergência. (BRASIL, 1999, Decisão
215).
VI

Sobre o tema pautado, com fundamentação nas Leis que regem as licitações
no Brasil, é passível de entendimento que, há uma limitação explícita (de 25%) sobre
a possibilidade de alterações contratuais no âmbito quantitativo, e, no âmbito
qualitativo, não houve, até o presente momento, nenhuma delimitação. Todavia,
ambos os formatos cabíveis à serem aditados, só são legitimados nos casos de
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extrema necessidade e depêndencia de alteração para que se concretize o bem estar
do interesse público.
2.7 A instituição do Regime Diferenciado de Contratação – RDC
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O termo Regime Diferenciado de Contratação, surgiu da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, que regulamentou o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas.
O RDC se originou na fase de planejamento dos estádios esportívos
demandados para os futuros eventos previstos a serem sediados pelo Brasil: a Copa
do Mundo, a Copa das Confederações e as Olimpíadas. Emergiu para a
administração como uma alternativa mais prática e eficiente à solucionar a
contratação das construtoras responsáveis pelas referidas obras.
Contudo, por se mostrar uma opção menos burocrática e, ainda assim,
transparente, competente e eficaz durante o trâmite dos processos licitatórios, o
RDC sofreu alterações que tornaram amplas a sua aplicabilidade como opção de
contratação das obras públicas:
Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de
Contratações
Públicas
(RDC),
aplicável
exclusivamente às licitações e contratos
necessários à realização:
III - de obras de infraestrutura e de contratação
de serviços para os aeroportos das capitais dos
Estados da Federação distantes até 350 km
(trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades
sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II.
IV - das ações integrantes do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)
V - das obras e serviços de engenharia no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS.
VI - das obras e serviços de engenharia para
construção, ampliação e reforma e administração
de estabelecimentos penais e de unidades de
atendimento socioeducativo;
VII - das ações no âmbito da segurança pública
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VIII - das obras e serviços de engenharia,
relacionadas a melhorias na mobilidade urbana
ou ampliação de infraestrutura logística;
X - das ações em órgãos e entidades dedicados à
ciência, à tecnologia e à inovação.
§ 1º O RDC tem por objetivos:
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I - ampliar a eficiência nas contratações públicas
e a competitividade entre os licitantes;
II - promover a troca de experiências e
tecnologias em busca da melhor relação entre
custos e benefícios para o setor público;
III - incentivar a inovação tecnológica; e
IV - assegurar tratamento isonômico entre os
licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração pública. (BRASIL, 2011, Art.
1°).
O objetivo da instituição do Regime Diferenciado de Contratação é
proporcionar mais agilidade aos processos licitatórios de obras públicas, e, é clara
a economia de tempo gerada pelo RDC no decorrer das licitações, bem como a
diminuição dos gastos gerados pela exigência burocrática nos demais tipos de
licitação, podendo ainda, segundo pesquisas, obter um alcance maior de
participação de empresas do ramo da construção civil, o que é positivamente
viável à ambas as partes: o setor privado, uma vez que aumenta suas chances de
participação e o setor público, já que, com maior participação a disputa é paralela
e isso pode gerar menores preços de contratação de obras.
3. Materiais e métodos
Os materiais utilizados para exposição dos fatos foram totalmente teóricos e
observacionais. Houve um período extenso de pesquisas fundamentadas em
materiais sobre o tema, uma leitura e interpratação minuciosa da legislação
vigente que regulamenta a aplicação legal da licitação no Brasil, auxiliada por
consultas às pessoas atuantes na área do direito administrativo.
4. Resultados
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Em análise as principais premissas inerentes aos processos licitatórios de uma
obra pública, é evidente a importância da burocracia, que é necessária para a
garantia de uma boa aplicação do dinheiro público, mas que, todavia, pode gerar
atrasos, principalmente em situações que exijam alterações.
Por isso, é primordial, tanto ao engenheiro que auxilia na elaboração do
edital quanto ao engenheiro que exerce função na empresa concorrente do
processo licitatório, atenção aos detalhes e as demandas. Porque, uma vez que se
atenta ao que é requerido, diminui a probabilidade de futuras correções (que
aumentam o tempo, principalmente em decorrência da burocracia).
A utilização de projetos estabelecidos como padrão, por parte das empresas
atuantes na área da construção civil, faz com que estas, ao utilizá-lo para a
concorrência de um processo de licitação, ao vencê-lo, se deparem com situações
que se tornam problemáticas, uma vez que não foram previstas durante a fase de
planejamento da obra, tornando então, necessária a adaptação de várias normas
e preceitos que foram estabelecidos tanto nos projetos básicos como nos projetos
executivos, o que gera, inevitavelmente, um aumento exorbitante do tempo gasto,
em questão da necessidade de correção.
Desse modo, quando uma empresa de construção civil opta por participar de
um processo de licitação de uma obra pública, ela tem acesso ao edital (que
fornece especificações e exigências a serem cumpridas) fornecido pela
administração pública, e, cabe a ela e aos seus engenheiros responsáveis, a partir
disto, uma pré-análise ao local determinado para a execução da obra, antes
mesmo de vencer a licitação, de modo a viabilizar uma estimativa de possíveis
adversidades e empecilhos que possam surgir durante o trâmite da construção,
bem como as inconsistências já pertencentes e consideráveis suficientes ao ponto
de gerar prejuízos a sua efetuação. E, neste contexto, caso a empresa de
construção participante do processo de licitação não concorde com os termos,
tem fundamentos para tentar uma embargação do processo licitatório, tornando
assim, o cabível acesso ao laudo para todos projetistas atuantes nas empresas
concorrentes do mesmo processo, e após, uma averiguação da necessidade de
alteração ou não dos itens inconsistentes.
Entretanto, nos casos em que as equipes de engenharia civil começam a
realizar embargações das obras públicas, gera-se a impossibilidade de fazer novas
licitações para o mesmo projeto, uma vez que, no Brasil, a prática constante deste
ato inviabiliza a possibilidade de licitação sobre uma obra pública. Propiciando, a
partir daí, um desgaste entre as empresas, os projetistas, e o poder público,
principalmente o município e suas autoridades, visto que muitas vezes os
responsáveis pelo poder executivo não estão interessados em saber se o projeto
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condiz ou não com a realidade, eles querem mostrar trabalho e eficiência para a
população, e, no Brasil, um dos principais feitos de trabalho de um mandato
político é a realização de obras públicas, na maioria das vezes, inclusive, originadas
de promessas de campanha. E, com o embargo das empresas sobra a obra em
objeto licitatório, esta acaba por ficar só no planejamento, sem sair do papél,
ocasionando, a insatisfação popular, que é um dos principais fatores que o gestor
público destina-se a evitar. No mais, em situações as quais a empresa de
engenharia tenta embargar sobre a obra em objeto e depois ganha a
oportunidade de executá-la através do mesmo processo licitatório, a contratada
pode vir a sofrer retaliações por parte das autoridades fiscais, originando, neste
caso, possiveis dificuldades para concluir o seu trabalho.
Analisando relatos de execução de obras pelo mundo, é notório que as fases
de elaboração dos projetos de engenharia sejam extremamente extensas, em razão
de se considerar todas as possíves inconstâncias e possibilidades de problemas de
um projeto, e, esta minúcia de atenção aos detalhes, torna a execução mais rápida,
uma vez que o surgimento dos possíveis obstáculos já foram previamente
considerádos. No entanto, aqui no Brasil, a ordem dos fatores se dá com atenção
contrária: leva-se um tempo curto para o planejamento e projeção de uma obra,
posto que, na grande maioria das vezes, há pressa para se iniciar a execução do
projeto, o que, torna a fase de execução mais extensa, por falta de destinar devida
atenção ao surgimento de possíveis problemas.
5. Conclusão
No Brasil, há na maioria dos cenários públicos existentes uma quantidade
estimada de burocracia diante da concretização dos procedimentos oferecidos
pelos órgãos públicos, como ficou evidente no decorrer deste trabalho, o que
torna o processo da concorrência pela empreitada mais demorada.
Em busca da adaptação da burocracia referente à economia de tempo, para
os serviços de engenharia civil, o Regime Diferencial de Contratação tem se
mostrado como uma excelente alternativa. Uma vez que, consegue encaixar todos
os princípios legais e necessários em um menor período temporal.
Então, embora haja muito que rever perante as leis que viabilizam os pactos
contratuais das contratações de obras públicas, há, uma questão individual cabível
à todos os engenheiros interessados neste tipo de execução: o atentamento aos
regulamentos e medidas já estabelicidos, uma vez que isto gera uma economia de
tempo, e evita, consequentemente, a instauração de etapas não convencionais.
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A MULTA RESCISÓRIA E SEUS LIMITES NOS CONTRATOS CONSUMERISTAS
Danilo França Falcão Pedrosa. Procurador do
Estado de Alagoas, ex-Procurador do Estado de
Pernambuco, ex-Analista Judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região, Pós-Graduado
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Administrativo e Direito Processual Civil pela
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No âmbito dos contratos das relações de consumo, assim como ocorre nos
demais contratos do regime cível comum, é possível o estabelecimento de cláusula
penal com multa rescisória em razão do inadimplemento total ou parcial, podendo
ser estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, referindo-se à
inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente
à mora.
Em decorrência do princípio da obrigatoriedade entre as partes, os contratos,
a priori, devem ser cumpridos segundo o que foi ajustado entre as partes. É o que
prega o princípio do pacta sunt servanda, fazendo com que o contrato seja
considerado lei entre as partes, nascendo para ser cumprido em conformidade com
as cláusulas oriundas da livre manifestação de vontade dos contratantes.
Não obstante, há diversas situações supervenientes, voluntárias ou não, que
podem levar ao inadimplemento parcial ou total das obrigações contratuais. Embora
as partes contratantes promovam suas avenças com o intuito de cumpri-las, podem,
ao longo da execução contratual, se depararem com fatos que impossibilitem ou
inviabilizem a execução do contrato, total ou parcialmente. Assim, em razão dessas
circunstâncias, tem sido praxe a inserção de cláusula penal com estabelecimento de
multa rescisória em desfavor da parte que lhe der causa.
Embora a legislação civil ou consumerista não indique parâmetros objetivos
para o ajuste do valor da multa rescisória, considerando que este ponto se insere, em
princípio, na seara reservada à autonomia da vontade dos contratantes, situações
concretas têm sido levadas ao Judiciário com o fito de questionar alguns excessos e
abusividades em relação à estipulação de multas rescisórias, sobretudo nos contratos
regidos pelas relações de consumo, onde, por presunção legal, o consumidor é
considerado a parte mais frágil da relação.
Nessa perspectiva, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
prescreve que são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações
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consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
Assim, embora haja margem de liberdade para as partes ajustarem os termos
da cláusula penal e da multa rescisória nos contratos consumeristas, estas devem
guardar sintonia com os ditames da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de
serem consideradas nulas.
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Nessa linha, o próprio Código Civil estabelece que o valor da cominação
imposta na cláusula penal deve respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, não
podendo exceder à obrigação principal, devendo, de conseguinte, ser reduzida
equitativamente pelo juiz quando for manifestamente excessiva ou se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, nos termos seguintes:

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder
o da obrigação principal.
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.
Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Alagoas, apreciando situação de um
contrato de compra e venda onde havia sido estipulada multa rescisória contratual
no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, incidente sobre as
parcelas adimplidas pelo comprador, declarou nula a referida estipulação e entendeu
como razoável que a multa por rescisão correspondesse à retenção da quantia de
15% (quinze por cento) dos valores pagos pelo contratante, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
CLÁUSULAS DE IRRETRATABILIDADE E DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS NO PERCENTUAL DE 50%. EXORBITÂNCIA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. MANTIDA. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM AMBAS AS
ESTIPULAÇÕES. FIXAÇÃO PELO JUÍZO "A QUO" DE RESTITUIÇÃO DE 85%.
ADEQUAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DEVIDAMENTE POSTOS EM
1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA
QUE ORA SE ESTABELECE PELO INPC A PARTIR DO DESEMBOLSO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 070365739.2016.8.02.0058; Relator (a): Des. Alcides Gusmão da Silva; Comarca: Foro
de Arapiraca; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento:
13/08/2020; Data de registro: 18/08/2020)

363

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em outra situação, o mesmo Tribunal, apreciando questão referente à multa
rescisória por cancelamento de reserva de viagem, reconheceu a abusividade em
desfavor do consumidor na cláusula penal que estipulou a retenção de valores
referentes à multa e à taxa de intermediação cumulativos em valores superiores a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme se vê da ementa abaixo
transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR CONTRATO. CANCELAMENTO
DE VIAGEM. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. CAUÇÃO. DISPENSA EM
FACE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. Verifica-se a existência do fumus boni
iuris uma vez que indício de abusividade em desfavor da consumidora, ora
agravante, a teor do que dispõe art. 51, inciso IV, do Código do Consumidor,
na cláusula penal que estipulou a retenção de valores referentes à multa e à
taxa de intermedição cumulativos em valor superiores a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato. 2. A vedação da tutela de urgência, sob o
pálio da inexistência de caução deve ser mitigada, ou mesmo dispensada,
quando a parte for beneficiária da assistência judiciária, revelando-se
incongruente e desproporcional condicionar a da tutela de urgência ao
oferecimento de caução 3. O fim precípuo da exigência de caução consiste
em ressarcir eventuais danos que a outra parte pode vir a sofrer no curso do
processo. Na hipótese a ré, ora agravada, é empresa com economia
expressiva, com atuação em todo o país, e, por esta razão, a ausência de
caução em valor irrelevante frente ao seu porte econômico não tem o
condão de comprometer a sua saúde financeira ou causar embaraço em suas
atividades. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Número do Processo: 0801119-05.2018.8.02.0000; Relator (a): Des. Klever
Rêgo Loureiro; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível;
Data do julgamento: 12/02/2020; Data de registro: 13/02/2020)
Então, é possível perceber que, embora o princípio da autonomia esteja na
essência do direito contratual, essa autonomia não pode servir para criar situações
abusivas em que a inexecução do contrato, muitas vezes, pode ser mais onerosa do
que o valor próprio contrato. Havendo excessos, a serem considerados no contexto
de casa caso concreto, cabe ao Poder Judiciário apará-los, de modo a reestabelecer
o equilíbrio da relação.
Neste toar, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de
pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a equidade, in verbis:
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Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a eqüidade;
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(...)
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se
a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstâncias peculiares ao caso.
Nestes termos, embora o ordenamento não imponha percentuais
previamente estabelecidos para a cominação de multa rescisória, oferta,
indubitavelmente, mecanismos para que o Poder Judiciário, diante do contexto do
caso concreto, aprecie eventual excesso no que se refere à multa rescisória
inicialmente ajustada entre os contratantes, anulando, se for o caso, a cláusula que
se revele desarrazoada e desproporcional.
Assim, as cláusulas penais e as multas rescisórias, sobretudo nos contratos
das relações de consumo, precisam ser ajustas com moderação e sem excessos,
levando em consideração as particularidades de cada avença, não podendo, em
consequência, representar um gravame desproporcional à obrigação principal, sob
pena de serem consideradas nulas.
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RESUMO: Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito
social, de todos, ademais deve o Estado, garantir o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, entendese que o este, possui a obrigação de garantir a saúde a todos os brasileiros, de forma
eficaz. Ocorre que, tendo em vista a numerosa população, nem sempre a máquina
estatal logra êxito em garantir o atendimento com excelência. Portanto, conforme
previsão na Lei 8080/1990, foi permitido que a iniciativa privada, poderá participar
do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar. Resta claro, portanto,
que é perfeitamente possível, que um indivíduo receba atendimento médico em um
hospital particular, diante da omissão de meios da rede pública para manter a
integralidade da saúde, devendo nesse caso, ter o atendimento custeado pelo SUS.
Passo seguinte, surgiu uma divergência, quando ocorre essa complementação
através de hospital particular, será possível aplicar as normas do CDC? Diante do
exposto, neste presente artigo será analisado julgado do Superior Tribunal de Justiça,
acerca da questão apresentada, onde concluiu pela impossibilidade de aplicação do
CDC, tendo em vista que o serviço de saúde constitui serviço público social.
PALAVRAS-CHAVE: saúde; direito social; acesso universal; impossibilidade de
aplicação do CDC.
ABSTRACT: According to the 1988 Federal Constitution, health is a social right for
all, in addition, the State must guarantee universal and equal access to actions and
services for its promotion, protection and recovery. Thus, it is understood that the
East has an obligation to ensure health for all Brazilians, effectively. It happens that,
in view of the large population, a state machine is not always successful in
guaranteeing excellent service. Therefore, as provided for in Law 8080/1990, the
private sector was allowed to participate in the Unified Health System (SUS) on a
complementary basis. It remains clear, therefore, that it is perfectly possible for an
individual to receive medical care in a private hospital, due to the omission of means
from the public network to maintain comprehensive health care, in which case they
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should have the care paid by SUS. The next step, a divergence arose, when this
complementation occurs through a private hospital, will it be possible to apply the
CDC rules? In view of the above, this article will be analyzed judged by the Superior
Court of Justice, regarding the question presented, where it is derived from the
impossibility of applying the CDC, considering that the health service constitutes a
public social service.
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KEYWORDS: health; social law; universal access; impossibility of applying the CDC.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Do direito à saúde. 3. Da possibilidade do estado custear
tratamento em hospital particular. 4. STJ: Análise de julgado. 5. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como finalidade fazer uma suscinta análise do recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde havia divergência sobre a
possibilidade de aplicação do CDC, na hipótese de responsabilidade civil pela morte
de paciente em hospital particular, mas custeado pelo SUS.
Para isso, em um primeiro momento será realizado uma abordagem acerca do
direito de saúde, e da legitimidade em redes particulares firmarem convênios e
atuarem de forma complementar, sendo custeadas pelos SUS, em seguida será
apresentado um caso decidido pelo STJ, pontuando acerca da impossibilidade da
aplicação do CDC em caso de serviço público social.
Para finalizar será avaliado a compatibilidade da decisão no atual
ordenamento jurídico brasileiro, e apontado a legislação mais adequada, bem como
o prazo prescricional para que a sociedade possa socorrer ao judiciário para atender
os seus direitos.
2. DO DIREITO À SAÚDE
Conforme dispões, a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social,
e garantida a todos os brasileiros, de forma integral.
Em seu artigo 196, dispõe que “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.”
O direito à saúde é considerado, como um dos direitos mais importantes, e
dessa forma, por se permitir condições mínimas de uma vida digna, devendo,
portanto, o Estado, garantir o acesso integral e universal. Adotando, portanto, o Brasil
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ao Sistema Único de Saúde. Todos os brasileiros possuem direito de serem atendidos
na esfera da saúde, independentemente de condição social ou de contribuições.
Nas linhas do autor Aith (2019):
“O Sistema Único de Saúde – SUS é a instituição jurídica mais
importante do Direito Sanitário. Podemos conceituá-lo como a
instituição jurídica criada pela Constituição Federal para
organizar as ações e serviços
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

públicos de saúde no Brasil.
O SUS é uma instituição jurídica criada pela Constituição
Federal de
1988. A nossa carta define o SUS (art. 198), estabelece as suas
principais
diretrizes (Art. 198, incisos I a III), expõe algumas de suas
competências
(art. 200), fixa parâmetros de financiamento das ações e
serviços públicos
de saúde (art. 198, parágrafos 1º a 3º) e orienta, de modo geral,
a atuação
dos agentes públicos estatais para a proteção do Direito à
saúde (arts. 196,
197 e 198, caput).”
Dessa forma, tem-se que a saúde é direito essencial até mesmo para a
sobrevivência digna dos indivíduos. Importante dispor que houve uma reconstrução
no conceito de saúde, tendo em vista que esta não se limita a ausência de doenças.
3. DA POSSIBILIDADE DO ESTADO CUSTEAR TRATAMENTO EM HOSPITAL
PARTICULAR
Diante do exposto, denota-se suprema importância a prestação à saúde, indo
além da limitação de doença. Por um lado, o Estado tem o dever de preservar a vida
de forma integral de todos os brasileiros, por outro a máquina esbarra na limitação
de assistência. É cediço que existe uma carência nos atendimentos da saúde
brasileira, a infraestrutura não está preparada para a demanda crescente.
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No intuito de ajudar a sanar essas limitações, é pacificado o entendimento de
que nos casos em que os brasileiros recorrem às vias públicas para atender suas
questões essenciais de saúde, e não conseguirem atendimento, seja por falta de
profissionais, por falta de tratamento adequado ou por falta de vaga, o estado será
obrigado a custear o tratamento em hospital particular.
Conclui-se que não há controvérsias acerca da obrigação estatal de arcar com
os custos supracitados. Contudo, neste artigo, será analisado acerca da divergência
no que tange a aplicação de legislação, indaga-se acerca da possibilidade da
aplicação do Código do Consumidor nas hipóteses em que o hospital particular
atuou como complemento.
4. STJ: ANÁLISE DE JULGADO
Após a prévia análise do direito à saúde no Brasil, passo para análise do
recente julgado do STJ, sobre a relatoria da ministra Nancy Andrighi, na terceira
turma, realizado no dia 26/05/2020, acerca da responsabilidade civil de médico,
mediante erro em casos em que os custos estão sendo pleiteados pelo SUS.
O julgado, em tese tratou de um paciente que buscou os recursos das vias
públicas para atendimento de saúde, e teve o atendimento direcionado a hospital
particular, as expensas do poder público.
Na ocasião houve divergência a possibilidade de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Indagou-se se seria possível a aplicação do CDC à serviços
de saúde no âmbito do SUS, bem como qual seria o lapso temporal para prescrição
da ação.
Diante do caso em tela, o STJ, por meio de Recurso Especial se manifestou no
sentido de qualificar tal atendimento, como serviço público social, sendo, portanto,
um serviço público, universal e indivisível. Dessa forma, a participação complementar
de hospitais particulares na execução de saúde, não é capaz de possibilitar a
aplicação do CDC.
Para finalizar, o tribunal concluiu no sentido de aplicar a Lei 9.494/1997, onde
dispõe que o prazo para indenização mediante indenização de danos causados,
ainda que por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços
públicos, no caso de saúde, prescreverá em cinco anos.
Nas exatas palavras proferidas no acordão (2020):
“7. A participação complementar da iniciativa privada na
execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante
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contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo
único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei
8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da
Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de
remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art.
3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8.
Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus
hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa
privada, por convênio ou contrato com a administração
pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde
constitui serviço público social. 9. A participação complementar
da iniciativa privada – seja das pessoas jurídicas, seja dos
respectivos profissionais – na execução de atividades de saúde
caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras
do CDC.
10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97,
segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter
indenização dos danos causados por agentes de pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.“
Conclui-se que em caso de erro médico, em atendimento a paciente, ainda
que atendido por hospital particular, custeado pelo SUS, ocorre uma prestação de
serviço público, indivisível e universal, e dessa forma não há no que se falar em
aplicação do CDC, não há uma relação de consumidor, mas sim o art. 1°-C da Lei
9.494/1997 (Art. 1o-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos
danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.), sendo assim, o prazo
prescricional para ação de responsabilidade civil dos médicos é quinquenal.
5. CONCLUSÃO
A decisão do STJ mencionada acima está plenamente de acordo com o
ordenamento jurídico. O Direito do consumidor não deve ser aplicado para mediar
relações de serviço público, indivisível e universal. Sendo, portanto, necessário aplicar
o prazo prescricional quinquenal.
No caso concreto narrado embora tenha ocorrido a prestação da assistência
à saúde realizado por hospitais particulares, o ônus de arcar com as despesas é do
Estado, o direito segue sendo amparado e socorrido pelos cofres do país, não sendo
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Diante desse cenário, têm-se que é inadmissível a aplicação do CDC para
regular ação de indenização em face de morte de paciente que estava sendo operado
em hospital particular, de forma complementar ao SUS. E por ser uma
responsabilidade civil, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de cinco
anos.
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RESUMO: Conforme se depreende do Código Civil, o testamento é um documento,
no qual, toda pessoa capaz dispõe de seus bens de forma integral ou parte deles
para depois de sua morte. Em outras palavras, é o documento em que o indivíduo,
denominado então de testador, durante vida, determina quem vai ter direitos dos
seus bens, respeitando as regras mínimas na legislação interna. Embora o documento
supracitado não seja implementado pela maioria da população brasileira, pelo seu
custo ou pela falta de costume, pode ser um importante instrumento jurídico para
evitar conflitos nos familiares, vez que há uma prévia determinação da divisão dos
bens. Passo seguinte, para confecção do testamento, existem uma série de
modalidades, tais como público, cerrado, particular, compreendendo em cada
hipótese, procedimentos para sua posterior validação, entre os quais, uma lista de
documentos pessoais, o relatório dos bens a serem dispostos, a assinatura do
testador, entre outros, elementos estes considerados essências para eficácia e
legitimidade do documento. Diante do exposto, neste presente artigo será analisado
julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca da divergência no que tange à
possibilidade de considerar testamento com aposição de digital no lugar da
assinatura como válido, onde concluiu pela possibilidade.
PALAVRAS-CHAVE: testamento; modalidades; requisitos; assinatura; aposição
digital; validade
ABSTRACT: As can be seen from the Civil Code, the will is a document, in which,
every person capable of disposing of his assets in whole or in part for after his death.
In other words, words is the document in which the individual, then called a tester,
during his lifetime, determines who will have rights to his assets, respecting the
minimum rules in domestic legislation. Although the aforementioned document is
not implemented by the majority of the Brazilian population, due to its cost or lack
of custom, it can be an important legal instrument to avoid conflicts in family
members, since there is a prior determination of the division of assets. Next step, for
making the will, there are a series of modalities, such as public, cerrado, private,
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comprising in each hypothesis, for its subsequent validation, among which, a list of
personal documents, the report of the goods to be disposed, the signature of the
testator, among others, elements considered essential to the effectiveness and
legitimacy of the document. In view of the above, this article will be analyzed by the
Superior Court of Justice, regarding the divergence without it being possible to
consider the test with a digital signature in place of the signature as valid, where
approved by the possibility.
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KEYWORDS: testament; modalities; requirements; signature; digital apposition; shelf
life.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Do testamento. 3. Das características e dos requisitos do
testamento particular. 4. STJ: Análise de julgado. 5. Do acerto da decisão do STJ no
Recurso Especial. 6. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como finalidade fazer uma suscinta análise do recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde havia divergência sobre a
possibilidade de um testamento particular ser considerado válido, mesmo sem
assinatura de próprio punho. No caso em concreto, houve a substituição desse
requisito, por uma aposição de digital.
Para isso, em um primeiro momento será realizado uma abordagem acerca do
testamento particular e seus requisitos, ademais será avaliado a inclusão de
tecnologia nos processos judiciais e a busca pela sociedade menos formalista
evitando alimentar a superstição do formalismo obsoleto, em seguida será
apresentado uma sinopse de caso decidido pelo STJ, pontuando acerca da validação
do testamento com aposição de digital.
Em apertada síntese, será avaliado a compatibilidade do julgado com o
ordenamento jurídico brasileiro.
2. DO TESTAMENTO
Do Código Civil, depreende que o testamento é um documento, no qual, toda
pessoa capaz dispõe de seus bens de forma integral ou parte deles para depois de
sua morte.
Possui como objetivo central, trazer a possibilidade ao testador, ou seja,
aquele que realiza a partilha dos seus bens em vida, determinar quais serão os
beneficiários, bem como os bens que estão direcionados a cada um deles,
respeitando a legitima de 50% aos herdeiros necessários.
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Assim, o testamento deriva da manifestação de vontade, através de solenidade
exigida pelo legislador, respeitando procedimentos.
Nas linhas do autor Tartuce , conceitua testamento (2020):
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“é um negócio jurídico unilateral, personalíssimo e revogável,
pelo qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou
extrapatrimonial, para depois de sua morte. Trata-se do ato
sucessório de exercício da autonomia privada por excelência.”
Nas palavras do professor Nehemias Domingos de Melo (2014):
“é o ato jurídico personalíssimo, unilateral, solene, gratuito e
revogável, pelo qual alguém, de conformidade com a lei,
dispõe para depois da sua morte do todo ou de parte de seu
patrimônio, podendo também fazer outras previsões, tais como
o reconhecimento de filhos, nomeação de tutor, instituição de
fundação, etc.”
Dessa forma, tendo em vista que há uma prévia determinação acerca da
partilha de bens, tem-se que o testamento, pode ser um instrumento jurídico
importante para evitar conflitos e desavenças familiares, uma vez que não será
necessário que os beneficiários se preocupem com a divisão. Pautando-se em uma
maior harmonia no momento da partilha.
3. DAS CARACTERISITICAS E REQUISITOS DO TESTAMENTO PARTICULAR
Diante da definição apresentada acerca do testamento, importante ressaltar
que o Código Civil apresenta três tipos de testamento, quais sejam: público, cerrado
e particular.
Neste artigo, será analisado as características e requisitos do testamento
particular, tendo em vista que foi o tipo em que houve divergência dos tribunais
acerca de elementos essenciais para sua validação, sendo mais específico no que
tange a questão de necessidade de assinatura a próprio punho.
Têm-se que o testamento particular, também denominado de hológrafo, no
qual não exige maiores formalidades, é realizado pelo próprio testador, na presença
de três testemunhas.
Dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.876
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Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio
punho ou mediante processo mecânico.
§ 1 o Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à
sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na
presença de pelo menos três testemunhas, que o devem
subscrever.
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§ 2 o Se elaborado por processo mecânico, não pode conter
rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo
testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três
testemunhas, que o subscreverão.
Conclui-se também que o testamento particular pode ser elaborado de forma
escrita de próprio punho ou mediante processo mecânico. Ademais, trata-se de um
procedimento por si só, menos formalista.
4. STJ: ANÁLISE DE JULGADO
Após a prévia análise acerca dos conceitos e características do testamento,
passo para análise do recente julgado do STJ, sobre a relatoria da ministra Nancy
Andrighi, na segunda turma, realizado no dia 11/03/2020, acerca de um pleito de
reconhecimento de testamento.
O julgado, em tese tratou de uma senhora que estava no hospital, com um
quadro de saúde grave. Na oportunidade, resolveu realizar um testamento particular,
que foi confeccionado de forma mecânica, lido, assinado e rubricado na presença de
três testemunhas, porém devido a situação de saúde, não logrou êxito em assinar o
documento de forma convencional, a próprio punho, assim apôs sua impressão
digital no documento.
Diante do exposto, uma beneficiária, ajuizou uma ação para a confirmação do
testamento, que foi julgado procedente pelo juiz de primeiro grau, em sintonia com
o parecer do Ministério Público, verificou-se que não existia vicio formal grave.
Data vênia, outra beneficiária, insatisfeita com a prolação da sentença,
apresentou uma apelação ao Tribunal, sobre o argumento de que a ausência de
assinatura de próprio punho da testadora, comprometia a higidez da manifestação
de vontade da testadora. Ocasião está em que o Tribunal deu provimento a apelação,
e não confirmou o testamento. O fundamento crucial para a não confirmação do
testamento foi exclusivamente a ausência de assinatura de próprio punho pelo
testador e a substituição pela impressão digital;
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Diante da reforma da sentença, inconformada com a decisão do tribunal, a
primeira beneficiária, apresentou recurso especial. Na oportunidade o Tribunal
Superior encerrou a controvérsia que pairava na possibilidade ou não de utilização
de aposição digital no lugar da assinatura, a fim de tornar válido testamento
particular.
A corte entendeu que a análise deve se moldar sob a influência do
pensamento menos formalista, sobre a ótica de que deve ser reavaliado um direito
engessado, e que é preciso ir além, vislumbrar um direito civil sob a ótica da atual
realidade. Ademais, no presente caso, deve-se pautar na preservação da
manifestação de última vontade da falecida.
Nas exatas palavras proferidas no acordão (2020):
“Não se pode, a pretexto da interpretação literal, deixar de
considerar outras técnicas hermenêuticas, em especial para a
hipótese, a histórica-evolutiva, a fim de que a norma jurídica –
que difere do texto legal – efetivamente se amolde à realidade
vivenciada pelos seus destinatários. A atual sociedade brasileira
e mundial é indiscutivelmente menos formalista que àquela
existente ao tempo da confecção do Código de Civil que, a
despeito de ter entrado em vigor no ano de 2003, originou-se
do Projeto de Lei nº 634 de 1975, pensado e gestado, pois, por
juristas e especialistas que certamente haviam nascido na
década de 4 0. As pessoas do mundo moderno não mais se
individualizam e se identificam apenas por sua assinatura de
próprio punho, mas, sim, pelos seus tokens, chaves, logins e
senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais,
digitais e oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos
profissionais, de consumo e de vida captados a partir da
reiterada e diária coleta de seus dados pessoais. As decisões
judiciais dispensam a assinatura de próprio punho e negócios
jurídicos de relevância são celebrados apenas por WhatsApp,
Facebook, Instagram, chats, cliques e infinitos “de acordo” em
contratos de que não se tem ciência de absolutamente nada. É
no mínimo paradoxal, pois, que ainda se exija, em alguns outros
poucos negócios jurídicos, o papel e a caneta esferográfica sem
que haja justificativa teórica, prática e jurídica plausível,
simplesmente porque sim, porque é a praxe e a tradição.
Admite-se a transferência de valores milionários por
intermédio de um clique, mas não se admite a disposição de
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última vontade de um bem somente pela ausência de uma
formalidade, a despeito de inexistir dúvida sobre a vontade da
testadora. Nesse contexto, não é minimamente razoável supor
ou impor que um millenial ou um pós-millenial que pretenda
dispor de modo testamentário de sua herança digital somente
o possa fazer se imprimir um documento e assiná-lo de próprio
punho.”
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O STJ, portanto, entendeu que o testamento particular realizado mediante
aposição da digital é válido, ainda que não contenha assinatura à próprio punho.
Deixar de considerar o mesmo válido, é se pautar em um direito engessado em
formalidades. No caso concreto, através de três testemunhas e apenas pela falta de
condições físicas, deixar de assinar com próprio punho não modifica o ato de última
vontade da testadora, que foi devidamente claro e entendido por todos.
Ademais, inegável desconsiderar que houve uma inovação tecnológica na
atual sociedade, levando a necessidade de trazer o Código Civil, para a vida prática.
Conforme explanado, existem negócios jurídicos de relevância celebrados apenas
por redes sociais apenas com cliques.
5. DO ACERTO DA DECISÃO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL
A decisão do STJ mencionada acima está plenamente de acordo com o
ordenamento jurídico. O Direito deve se adaptar as inovações práticas da sociedade,
buscando sempre zelar pelo real interesse e direitos dos indivíduos, no presente caso,
do direito de preservar as decisões do testador.
No caso concreto narrado acima, embora a testadora não tenha logrado êxito
em assinar em próprio punho o seu testamento particular, o fato por si só, não é
capaz de configurar vício. Em outro giro, no âmbito do atual, vem sendo repensado
o direito civil codificado à luz da nossa atual realidade social, refutando cada vez mais
um direito engessado, preso em formalidades. Ademais não é razoável desconsiderar
direitos da pessoa capaz de testar, pelo simples fato desta não dispor de condições
para assinar a próprio punho, ainda mais em um cenário, que existem outros meios
para confirmar a sua decisão, no caso em tese, como exemplo a aposição por
assinatura digital. Tal indeferimento, está em contramão com um novo modelo de
direito vislumbrado.
Diante desse cenário, têm-se que é válido o testamento particular que, embora
não tenha sido assinado de próprio punho pela testadora, contou com a sua
impressão digital, com a presença de três testemunhas, e restou claro o real interesse
da testadora em partilhar e dispor de seus bens.
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6. CONCLUSÃO
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Diante do que foi exposto, conclui-se que o STJ entende que apesar de não
constar assinatura de próprio punho, é plenamente possível a aposição por digital,
desde que presente outros requisitos.
Com acerto, o Tribunal, no Recurso Especial, de forma individualizada,
compreendeu que no caso apresentado, existiam elementos suficientes para
comprovar que houve disposição de vontade da testadora, os requisitos foram
preenchidos, restou claro a partilha apresentada, comprovada por testemunhas.
Concluindo de tal sorte, que diante do exposto os direitos de testar, não podem ser
afastados.
Assim, frisou-se que é eficaz o testamento particular que, a embora não tenha
sido assinado de próprio punho pela testadora, contou com a sua impressão digital.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Código Civil. 2002. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
Acesso em 10 out. 2020
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, DF: Presidência da República.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Acesso em: 09 de out. de 2020
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único, 10ª edição. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.
MELO, Nehemias Domingos de. Lições de Direito Civil: Vol 5 – Família e Sucessões.
São Paulo: Atlhas, 2014.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial. Relatora: Nancy
Andrighi, 11 mar. 2020 Brasília: STF. Disponível em:
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=20160276109
0&dt_publicacao=18/03/2020
Acesso em: 10 out. 2020.

380

www.conteudojuridico.com.br

A PROTEÇÃO À MATERNIDADE NA REFORMA TRABALHISTA - ANÁLISE DO
ARTIGO 394-A DA CLT À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
ANA CRISTINA BELARMINO DE OLIVEIRA:
Bacharelanda do Curso de Direito pela
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA.
FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS JÚNIOR

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

(orientador)233
RESUMO: A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT foi modificada pela Lei n o
13.467/2017, que alterou mais de 100 artigos. Contribuindo para o entendimento da
nova CLT e seu efeitos no ordenamento jurídico, este estudo analisou o artigo 394A e seus efeitos na relação de trabalho da mulher gestante e lactante em atividades
e operações insalubres, sob a ótica do Princípio de Proteção. Utilizou-se a
metodologia qualitativa e o método indutivo, abordando-se os fatores de
discriminação do trabalho da mulher e o princípio da proteção à maternidade da
mulher trabalhadora. Foi realizada pesquisa documental de fontes primárias e
pesquisa bibliográfica de fontes secundárias. Pôde-se inferir neste estudo, que o
estigma de inferioridade discriminatório da mão de obra feminina continua existindo
em pleno século XXI. O artigo 394-A não primou pelo princípio da proteção e os
preceitos constitucionais mais relevantes, o “direito à vida” e à dignidade humana. A
discricionariedade da gestante e lactante para o labor em atividades e ocupações
insalubres foi decretada inconstitucional pela Corte Suprema, ao consagrar que “a
proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis” e
necessários para a promoção da igualdade social.
Palavras-chaves: Mulher, Discriminação, Trabalho.
ABSTRACT: The Consolidation of Labor Laws - CLT was modified by Law No. 13,467
/ 2017, which amended more than 100 articles. Contributing to the understanding of
the new CLT and its effects on the legal system, this study analyzed article 394-A and
its effects on the working relationship of pregnant and lactating women in unhealthy
activities and operations, from the perspective of the Principle of Protection. The
qualitative methodology and the inductive method were used, discussing the factors
of discrimination against women´s work and the principle of maternity protection of
working women. Documentary research of primary sources and bibliographic
research of secondary sources were carried out. It can be inferred in this study, that
the stigma of discriminatory inferiority of female labor continues to exist in the 21st
century. Article 394-A did not focus on the principle of protection and the most
233 Especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário
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relevant constitutional precepts, the “right to life” and human dignity. The discretion
of the pregnant and lactating women to work in unhealthy activities and occupations
was declared unconstitutional by the Supreme Court, when it enshrined that “the
protection of motherhood and the full protection of the child are inalienable rights”
and necessary for the promotion of social equality.
Keywords: Woman, Discrimination, Labor.
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INTRODUÇÃO
A condição biológica diferenciada entre a mulher e homem, desde os
primórdios da civilização, vem sendo utilizada como justificativa para o tratamento
desigual nas relações laborais. Além dos estereótipos de “sexo frágil” e trabalhadora
de “meias forças”, ainda cabe à mulher a função indelegável da gestação e cuidados
com a prole. Embora esses fatores sejam combatidos, emanam preconceito e
discriminação para a contratação de mão de obra feminina (SCAVONE, 2001; LOPES,
2006; (DA SILVA, 2019).
O marco na proteção aos direitos da mulher trabalhadora no Brasil, deu-se
com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 1943. Com base
no princípio da proteção foram implementadas as primeiras iniciativas efetivas para
a proteção do emprego das mulheres antes e depois do parto (SILVA, 2019).
No decorrer dos anos, a CLT sofreu diversas alterações quanto à relação
laboral inicialmente preconizada. A mais recente reforma trabalhista implementada
pela Lei no 13.467/2017, com a justificativa da necessidade de “modernização das
relações de trabalho”, vem suscitando diversos questionamentos e gerando uma
gama de incertezas entre os operadores do direito (SOUTO MAIOR, 2019).
Os mais de 100 artigos alterados da CLT, em conjunto, flexibilizam as relações
laborais, alteram o equilíbrio existente entre proteções dos trabalhadores e
liberdades dos empregadores, afetam concretamente alguns dos princípios basilares,
fragilizam o seu alicerce científico e relativizam muitos de seus fundamentos, além
de contribuírem para o rompimento do compromisso histórico e clássico do Direito
do Trabalho de defender a parte mais frágil da relação laboral (IPEA, 2017).
Entre as alterações sofridas na CLT, destacamos o artigo 394-A, Capítulo III (Da
Proteção do Trabalho da Mulher). Justifica o relator da proposta sob análise, que a
vedação do trabalho feminino em locais insalubres provoca “situações de
discriminação..., tanto no momento da contratação quanto na manutenção do
emprego” (SEVERO, 2017).
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Essa justificativa, contudo, causa controvérsia na seara jurídica, quando se
discute a evolução histórica da discriminação da mulher e a devida observância do
princípio da proteção e das garantias fundamentais asseguradas ao trabalhador e
trabalhadora na Constituição Federal de 1988.
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Neste contexto, para entender a reforma trabalhista e seus efeitos no
ordenamento jurídico, este estudo analisou o artigo 394-A e seus efeitos na relação
de trabalho da mulher gestante e lactante em atividades e operações insalubres, sob
a ótica do Princípio de Proteção e o respeito aos preceitos constitucionais: direito à
vida e dignidade da pessoa humana.
Com o emprego de metodologia qualitativa, utilizando-se o método indutivo
(MARCONI e LAKATOS, 2011), foram abordados os fatores que explicitam a
discriminação do trabalho da mulher; discutiu-se o Princípio da Proteção, seu
conceito, seus fundamentos e sua aplicação na normatização do Direito do Trabalho
e finalmente, discutiu-se a maternidade e a relação de trabalho da mulher na lei
no13.467/2017.
Para análise dos dados utilizados como fontes da argumentação no estudo,
foi utilizada a técnica de pesquisa de dados de documentação indireta, com a
pesquisa documental de fontes primárias (normas legais, constitucionais e
infraconstitucionais e jurisprudências) e pesquisa bibliográfica de fontes secundárias.
Dessa forma, o presente estudo estabeleceu paralelo de entendimento quanto
à aplicabilidade das normas legais brasileiras destinadas à regulação das relações de
trabalho da mulher após a promulgação da Lei 13.467/2017, contribuindo para o
entendimento da norma reguladora do trabalho da mulher.
DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER
Historicamente a mulher considerada como “sexo frágil”, sofreu e ainda sofre
descriminação em relação à sua capacidade de executar as mesmas tarefas em igual
condição ao homem.
Esse fato, incontestavelmente era vivenciado nas mulheres trabalhadoras do
início da revolução industrial. A força de trabalho feminino era então definida como
trabalho de “meias-forças” e recebia salários inferiores ao do trabalho masculino. A
principal explicação para a existência de tal situação desfavorável para a mulher
trabalhadora, estava na desenfreada busca dos empregadores em reduzir custos de
produção, desmerecendo qualquer valoração do trabalho da mulher e da dignidade
da pessoa humana (DA SILVA, 2019).
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As primeiras iniciativas efetivas para a proteção do emprego das mulheres
antes e depois do parto, veio com a Convenção n°3 OIT (Organização Internacional
do Trabalho) de 1934. Essa instituição, com função normativa, tem como objetivo,
disciplinar as relações jurídico-trabalhistas, ao fomentar a valorização do trabalho
humano, a dignidade do trabalhador e a justiça social dos estados membros. A
participação do Brasil entre os 29 Estados membros fundadores da OIT, influenciou
a Constituição de 1934 que, assegurou a mulher trabalhadora, entre outros, o direito
à igualdade de salário entre os gêneros, assistência médica e sanitária à gestante, o
descanso remunerado antes e depois do parto e proibiu o trabalho feminino em
ambientes insalubres (PEREIRA, 2017).
Uma década depois, a CLT de 1943, contemplou capítulo específico para
regulamentação dos direitos do trabalho feminino, “Da Proteção do Trabalho da
Mulher”, que foi um marco na proteção aos direitos da mulher trabalhadora no Brasil
(SILVA, 2019).
Na Convenção No 100, de 1951 – Igualdade de Remuneração, a OIT estabelece
a igualdade de remuneração e de benefícios entre homens e mulheres por trabalho
de igual valor, levando-se em consideração a condição natural da mulher à
maternidade que a diferencia do homem, pois só a ela foi dada a nobre função
biológica de engravidar, parir e amamentar.
“A maternidade é uma condição exclusivamente feminina e
dela depende o futuro da raça humana. Logo, a proteção
garantida às trabalhadoras gestantes e lactantes objetiva, em
última análise, assegurar a saúde física e mental do nascituro e
do bebê, garantindo a perpetuação da espécie humana”
(PEREIRA, 2017).
Mesmo com a proteção legal da mulher trabalhadora à maternidade
assegurada na CLT de 1943, o ônus do seu afastamento atribuído ao empregador,
inevitavelmente, influenciou negativamente a contratação da mão de obra feminina.
Só depois do Decreto N o 75.207, de 10/01/1975 foi transferido o custo do saláriomaternidade para a Previdência Social, em atendimento ao artigo IV, inciso 4 da
Convenção No 103 – Amparo à maternidade, da OIT de 1952 (PEREIRA, 2107).
Nesta luta permanente das mulheres pelo reconhecimento de sua igualdade
na sociedade, a Organização das Nações Unidas (ONU) teve importante papel,
quando em 1975 – Ano Internacional da Mulher, realizou a I Conferência Mundial da
Mulher sob o lema “Igualdade, Desenvolvimento e Paz”, tendo como tema central:
“A eliminação da discriminação da mulher e o seu avanço social” (ONU MULHERES
BRASIL).
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Vinte anos depois a ONU realizou a IV Conferência Mundial sobre a Mulher,
com tema central: “Ação para a igualdade, o desenvolvimento e a paz”, realizado na
China em 1995 e conhecido como a Plataforma de Ação de Pequim. Nesta
Conferência, os direitos das mulheres foram afirmados como direitos humanos. A
plataforma de Pequim reconheceu a necessidade de mudar o foco da mulher para o
conceito de gênero quando postula:
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“[...] apenas com a reestruturação da sociedade e suas
instituições, poderiam as mulheres ter plenos poderes para
tomar o seu lugar de direito como parceiros iguais aos dos
homens em todos os aspectos da vida, sendo a igualdade de
gênero, uma questão de interesse universal, em benefício de
todos” (ONU MULHERES BRASIL).
No caminho da evolução civilizatória, o respeito e a garantia da dignidade
humana, seja para o homem ou mulher, tem como base o reconhecimento do valor
do seu trabalho. Discriminar salário e o acesso da mulher ao mercado de trabalho é
o mesmo que negar-lhe o direito à dignidade humana e consequente justiça social.
A OIT, no relatório, denominado Mulheres no Trabalho – tendências 2016,
analisou a taxa de atividade global da população entre 1995 e 2015. Os resultados
indicaram a pouca oportunidade de participação das mulheres no mercado de
trabalho no mundo (quase 27 pontos percentuais abaixo das oportunidades dos
homens), além de ganharem 77% do que ganham os homens. Esses resultados foram
atribuídos como consequência de “práticas discriminatórias, e a necessidade das
mulheres fazerem pausas na carreira, para assegurem suas responsabilidades
adicionais de mãe, por exemplo: após o nascimento de uma criança (ORGANIZAÇÃO
INTERNACIOAL DO TRABALHO, 2016).
Ainda segundo relatório da OIT em 2016, não existe igualdade absoluta entre
homens e mulheres no mercado de trabalho:
“A desigualdade entre homens e mulheres persiste nos
mercados de trabalho globais, em relação às oportunidades, ao
tratamento e aos resultados. Nas últimas duas décadas, os
significativos progressos alcançados pelas mulheres na
educação não se traduziram numa melhoria comparativa na
sua situação no trabalho. Em muitas regiões do mundo, as
mulheres, comparativamente aos homens, têm mais
probabilidades de permanecerem ou virem a ficar
desempregadas, têm menos oportunidades de participar no
mercado de trabalho e – quando o conseguem – muitas vezes
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têm de aceitar empregos de qualidade inferior. Os progressos
para ultrapassar estes obstáculos têm sido lentos e limitados
em algumas regiões do mundo” (ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2016).
Conclui o relatório que, as lógicas organizacionais do mercado de trabalho
mantem a divisão sexual inalterada, mesmo que tenham evidências que no mesmo
período sob análise, houve significativo aumento no nível de escolaridade, que
possibilitaram diversas conquistas acadêmicas e no mundo do trabalho das
mulheres.
Embora tenham sido evidenciados pequenos deslocamentos e atitudes de
enfrentamento e rompimento com padrões socialmente estabelecidos, via de regra,
as mulheres continuam a traçar caminhos profissionais menos valorizados.
Arantes e Moraes (2016) no artigo intitulado “Direitos humanos: discriminação
da mulher no mercado de trabalho”, reafirmam a constatação geral de que as
mulheres contratadas ainda são vistas pela sociedade como “sexo frágil”, e traduzem
o sentido desse estereótipo de “apenas cuidar da casa, enquanto o marido, homem
forte, ocupa os melhores postos de trabalho”.
Em estudo realizado por Gonçalves e Quirino (2017), onde investigaram a
divisão sexual do trabalho e mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia, as autoras
concluíram que:
“[...] ainda quando transgridam o status quo e buscam traçar
seu caminho por vias consideradas redutos masculinos, as
dificuldades de permanência e ascensão na carreira escolhida
evidenciam segregações, desvalorização do trabalho da mulher
e a criação de guetos femininos em funções precárias e
desqualificadas, apesar de sua maior qualificação em
comparação aos homens”.
Seguindo esta seara de luta em defesa da igualdade de gêneros, o Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, no dia internacional da
mulher, 08 de março de 2020, divulgou o estudo “Mujer, Empresa y el Derecho 2020”.
Esse estudo corresponde ao sexto de uma série de estudos que analisam as leis e
regulamentos, em 190 economias, que afetam a oportunidade econômica da mulher
em várias fases de sua vida, desde aspectos básicos, como a mobilidade, até os
desafios que enfrentam para iniciar um trabalho e obter uma aposentadoria. Esse
estudo calculou o índice Mulheres, Negócios e Direito, baseado em oito indicadores,
ao longo dos últimos 50 anos. Os indicadores são: Mobilidade, Trabalho,
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Remuneração, Casamento, Parentalidade,
Aposentadoria. Os resultados indicaram que:

Empreendedorismo,

Ativos

e

• O melhor desempenho nas áreas medidas pelo índice está associado ao
aumento da força de trabalho feminina nos países com maior renda e melhores
resultados de desenvolvimento;
• 40 economias implementaram desde 2017, 62 reformas para aumentar a
igualdade de gênero;
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

• As economias que alcançaram melhoras no índice nos últimos 50 anos foram:
Arábia Saudita, Emirados Árabes, Nepal, Sudão do Sul, São Tomé e Príncipe, Bahrein,
República Democrática do Congo, Djibouti, Jordânia e Tunísia;
• Em média, as mulheres têm apenas três quartos dos direitos legais
garantidos aos homens;
• Apenas oito economias alcançaram 100, valor máximo no índice das
Mulheres, Negócios e Direito (Canadá, Bélgica, Dinamarca, França, Islândia, Letônia,
Luxemburgo e Suécia).
No ranking estabelecido pelo índice das Mulheres, Negócios e Direito
divulgado pelo Banco Mundial em 2020 para 190 países, o Brasil ocupa 85ª posição,
com valor de 81,9 pontos.
Embora observem-se avanços na valorização do trabalho feminino nos
últimos 50 anos, em geral as mulheres continuam sofrendo discriminação na relação
de trabalho, recebendo salários inferiores ao salário do homem, concluindo o estudo:
“Em todo o mundo as leis discriminatórias continuam a
ameaçar a segurança econômico da mulher, o crescimento
profissional e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Esses
obstáculos ao emprego e a iniciativa empresarial limitam a
igualdade de oportunidades para a mulher no transcurso de
sua vida, e gera um ambiente de negócios que não apoia
adequadamente as mulheres trabalhadoras. No Oriente Médio
e Norte da África, as mulheres têm apenas metade dos direitos
legais dos homens; em todo o mundo, 75% desses direitos.
Embora muitas economias implementaram ações para reduzir
as barreiras à participação econômica das mulheres nos últimos
50 anos, o progresso alcançado, todavia, não é sinônimo de
triunfo” (BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO/BANCO MUNDIAL, 2020).

387

www.conteudojuridico.com.br

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO NA NORMATIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

As transformações evolutivas e culturais de valores, tradições e condutas,
quando bem avaliadas e aceitas por uma sociedade, assumem o papel de
“princípios”, que, revertidos em ferramentas interpretativas, embasam a construção
de normas positivadas e sobre essas influindo. “Os princípios devem iluminar tanto
o legislador, ao elaborar as leis dos correspondentes sistemas, como o intérprete, ao
aplicar as normas ou sanar omissões do respectivo ordenamento legal” (ROMAR,
2018).
Os princípios são ditos gerais, quando alicerçam normas gerais do direito, que
não se limitam a uma determinada categoria específica de aplicação normativa. Os
princípios gerais “servem de fundamentos para a legislação positiva; são
pressupostos lógicos e necessários às diferentes normas legislativas, das quais, por
abstração, devem ser induzidos” (PLÁ RODRIGUEZ, 2000). Assim, o termo “gerais”
significa amplitude de compreensão e extensão ampliada a todos os ramos do
Direito.
Contudo, a aplicação dos princípios na Ciência do Direito, não pode ser
considerada absoluta e imutável, ao contrário, como afirma Delgado (2019):
“[...] sua validade se preserva apenas caso considerados em
seus limites conceituais e históricos específicos, enquanto
sínteses de orientações essenciais assimiladas por ordens
jurídicas em determinados períodos históricos. Os princípios
jurídicos despontam, assim, como sínteses conceituais de nítida
inserção histórica, submetendo-se a uma inevitável dinâmica
de superação e eclipsamento, como qualquer outro fenômeno
cultural produzido”.
O Direito do trabalho, como em qualquer ramo do direito, tem sua
sustentação normativa nos seus princípios basilares, que trazem à tona a visão e
interpretação de conduta social e, portanto, culturalmente aceita, das normativas
positivas que regulam a relação entre o empregador e o empregado. Para Plá
Rodriguez (2000), os princípios de Direito do Trabalho, por definição aplicam-se:
“[...] a um ramo - o direito trabalhista - e não se aplicam a outros
ramos. Não são necessariamente exclusivos de uma
especialidade, mas não podem servir para todos os ramos, em
outras palavras, serem gerais, pois deixariam de ser específicas
e caracterizadores”.
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Na doutrina, também se discute os princípios específicos dos direitos do
trabalho numa abordagem de direito coletivo do trabalho e direito individual do
trabalho. Entende-se que a relação trabalhista envolve dois polos de interesses
opostos e identificam-se dois segmentos do direito: segmento individual e um
segmento coletivo. Nessa relação, o empregador é o ser coletivo, capaz de produzir
impacto na comunidade mais ampla, enquanto o trabalhador é o ser individual, que
não é capaz de produzir ações de impacto comunitário. Ou seja, na disputa de uma
lide, a lógica do raciocínio é que o trabalhador defende um direito seu individual,
enquanto o empregador, defende o interesse da coletividade. Nessa lógica, observase a condição de desigualdade entre os dois polos da relação trabalhista. Essa
disparidade de forças impõe que o direito individual trabalhista assuma um caráter
protetivo, com princípios e regras que buscam reequilibrar, juridicamente, essa
relação desigual na seara do ramo justrabalhista (DELGADO, 2019).
Assim, o Direito Material e Processual do Trabalho tem como verdadeiro
princípio basilar, o princípio da proteção, que afirma a proteção ao trabalho humano,
construído sistematicamente a quase dois séculos de evolução civilizatória, por
diferentes culturas, regras e institutos peculiares, como bem afirma Severo e Souto
Maior (2017):
“[...] a proteção ao trabalho humano é o princípio, o verdadeiro
princípio em razão do qual o Direito material e processual do
Trabalho existe. Princípio que não se confunde com a busca da
igualdade material, porque reconhece e sustenta posições
desiguais. A proteção é a razão de existência de regras próprias
e a função do Direito do Trabalho no contexto capitalista”.
O princípio da proteção é também conhecido como princípio tutelar ou tuitivo
ou protetivo ou, ainda, tutelar-protetivo (DELGADO, 2019). É o princípio basilar do
Direito do Trabalho, que tem como objetivo regular as relações laborais pautadas no
respeito ao equilíbrio entre os dois polos extremos dessa relação. No contexto do
trabalho feminino, evidencia-se a hipossuficiência mais acentuada das negociações.
Vencer as barreiras da discriminação do trabalho da mulher, torna mais equilibrada
essa relação, e consequentemente, maior será o respeito à dignidade da pessoa
humana e à justiça social.
MATERNIDADE E A RELAÇÃO DE TRABALHO DA MULHER NA LEI 13.467/2017
Historicamente, a mulher trabalhadora sofreu severas restrições de mercado
de trabalho, impostas pelos padrões imperantes de uma sociedade genuinamente
patriarcal, onde cabe à mulher, pela sua condição biológica, o papel de maternidade
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e responsabilidade pelos trabalhos domésticos, como bem contextualiza o estudo de
Scavone (2001):
“Simone de Beauvoir, filósofa e escritora francesa, publica em
1949 o Segundo Sexo, obra contundente que provoca
escândalo e adesões, cujas principais ideias fundamentaram e
desencadearam as lutas feministas hodiernas. Podemos
considerar que sua obra lançou as matrizes teóricas do
feminismo contemporâneo “contestando todo determinismo
biológico ou destino divino retoma a perspectiva hegeliana
afirmando que “ser é tornar-se”, resultando em sua célebre
ideia “não se nasce mulher, mas torna-se mulher”.
Questionando a função da maternidade no contexto do pósguerra, em que as forças conservadoras defendiam a família, a
moral e os bons costumes, as teses deste livro sobre liberdade
sexual, liberação da prática da contracepção e do aborto,
podem ser consideradas um marco da passagem do feminismo
igualitarista para a fase do feminismo “centrado na mulher
sujeito”, dando os elementos necessários para a politização das
questões privadas, que eclodiram com o feminismo
contemporâneo. Um dos elementos radicais desta politização
relacionava-se à maternidade, isto é, refutar o determinismo
biológico que reservava às mulheres um destino social de
mães. A maternidade começava, então, a ser compreendida
como uma construção social, que designava o lugar das
mulheres na família e na sociedade, isto é, a causa principal da
dominação do sexo masculino sobre o sexo feminino”.
O amadurecimento dos movimentos feministas, os debates sobre
maternidade e a realidade desfavorável no mercado de trabalho feminino, avançaram
ao final dos anos 1960 e meados da década de 1980, impulsionados pelo efeito do
controle de fertilidade, com a popularização dos contraceptivos (SCAVONE, 2001).
Nos dias atuais, a condição restritiva da maternidade para o acesso ao
mercado de trabalho da mulher, ainda é observada, embora muitas lutas e conquistas
tenham ampliado as fronteiras do trabalho feminino.
Antes da proclamação da Constituição Solidária de 1988, o Brasil mantinha
suas bases de ordenamento jurídico de proteção do trabalho da mulher. Esse período
se caracterizou pelo “excesso de tutela, que proibia o trabalho feminino em várias
atividades, provocando discriminação e restringindo o acesso e a permanência das
mulheres no concorrido mercado de trabalho” (PEREIRA, 2017).
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Após a proclamação da Constituinte de 1988, a pretensa proteção ao trabalho
da mulher foi amparada além da CLT. Na carta magna, além de garantir o direito de
igualdade entre homem e mulher (artigo 5°, inciso I), insere no seu artigo 6º o rol dos
direitos fundamentais, na categoria dos direitos sociais, a proteção à maternidade.
Avança no seu artigo 7º, inciso XVIII, quando explicita o direito de licença à gestante,
sem prejuízo de emprego e do salário, com a duração de 120 dias. O direito à
maternidade da mulher, foi complementado no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do
ADCT, que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (BRASIL, 1988).
Assim, a constituição solidária amplia de proteção para promoção da
igualdade de gênero, ao preconizar a Lei 7.855, de 24/10/1989, que revogou vários
dispositivos da CLT, que proibiam o trabalho da mulher em condições insalubres ou
perigosas (PEREIRA, 2017).
Em pleno século XXI, as leis protetoras e promotoras, não conseguem
equilibrar as relações de trabalho entre o homem e a mulher. Embora a constituição
solidária defenda fortemente a igualdade de gênero, o permanente acirramento na
disputa de vaga no mercado de trabalho, a maternidade e o consequente dever de
cuidar da prole e a administração da casa, pesam desfavoravelmente na hora da
contratação e no desenvolvimento da carreira da mulher, conforme evidencia o
estudo de Lopes (2006):
“A maternidade, em razão da má distribuição de papéis que
ainda perdura na sociedade brasileira, pesa sobre a mulher. É
certo que haverá famílias compostas por pais responsáveis, que
dividam igualmente os encargos decorrentes das
responsabilidades familiares. Mas essas famílias não são a
regra. Ademais, os empregadores não têm como saber quais
famílias praticam a repartição igualitária das tarefas familiares
e, na dúvida, vão supor que será a mulher a maior encarregada.
E esta suposição motivará a preferência pelo trabalhador
homem na carreira. A estagnação da mulher na carreira é fator
que também contribui com o abandono voluntário do trabalho
remunerado na época pré-escolar da prole”.
Isso posto, entende-se imperioso promover-se mudanças de
comportamentos sociais e consequentemente do ordenamento jurídico, para que a
mulher possa exercer sua condição biológica da maternidade, sem prejuízo de suas
oportunidades de trabalho.
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Na contramão desse entendimento, nos deparamos com a recente reforma
trabalhista implementada pela Lei no 13.467/2017. O artigo 394-A, originalmente
proposta na CLT, materializava a negação da condição de hipossuficiência da mulher
na relação trabalhista quando, ferindo o princípio basilar da proteção, põe em risco
a saúde da mulher e do nascituro, ao permitir o labor em atividades, operações
insalubres.
Seguindo essa linha de pensamento, Severo e Souto Maior (2017) não
reconhecem como normas jurídicas trabalhistas, aquelas que não estiverem
alicerçadas no princípio da proteção, vejamos:
“O princípio da proteção a quem trabalha, que determina a
existência de regras trabalhistas, dá, portanto, a medida da
exploração possível. Pois bem, se reconhecemos isso,
precisamos também reconhecer que regras de conduta social
emanadas pelo Estado só serão realmente normas jurídicas
trabalhistas se estiverem fundamentadas na noção de proteção
a quem trabalha e se concretizarem esse princípio”.
Imperioso destacar que, a Lei Nº 13.287/2016 de 11/05/2016, pouco mais de
um ano da reforma trabalhista em tela, o legislador preocupado com a saúde das
futuras gerações, determinou o “afastamento da empregada gestante ou lactante de
quaisquer atividades, operações ou locais insalubres” (PEREIRA,2017).
Ressalta-se oportuno, a definição de atividades ou operações insalubres,
constante na própria CLT, no seu artigo 189 aqui expresso:
“Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos”.
Insta ressaltar que a definição de atividades ou operações insalubres
constantes na CLT, evidencia o cuidado do legislador em primar pela saúde do
trabalhador, atendendo o princípio basilar das relações trabalhistas, o princípio da
proteção.
Analisando-se o texto reformista do artigo 394-A e o 157 da CLT, observa-se
ambiguidade entre eles. Pelo artigo 157, cabe ao empregador o dever de resguardar
seus empregados dos riscos inerentes à atividade profissional. Por outro lado, no
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artigo 394-A, exime o empregador da responsabilidade da proteção à mulher
trabalhadora gestante e lactante, quando atribui a essa, a discricionariedade de
laborar em atividades e ocupações insalubres, por meio de um atestado médico.
Nestes termos, a mulher trabalhadora encontra-se na condição de vulnerabilidade e
seus direitos precarizados na esfera trabalhista. Essa inversão das responsabilidades,
fere o princípio basilar da proteção, penalizando o polo hipossuficiente, a mulher.
Seguramente, a interpretação dessa polêmica ambiguidade entre os artigos
acima referidos nos remete a reflexão de Severo e Souto Maior (2017):
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

“Toda interpretação/aplicação de um conjunto de regras deve
observar o princípio que o institui, sob pena de perda de sua
própria razão de ser. Pois bem, no caso do Direito do Trabalho,
o princípio que institui o conjunto de regras trabalhistas é a
proteção, que se justifica historicamente como uma forma de
tentar manter a promessa da modernidade, de que todos são
destinatários da norma jurídica. Ou seja, todos, inclusive os
trabalhadores, têm direito a uma vida minimamente boa, a
exercer sua liberdade, a ter sua dignidade respeitada etc.”
Neste contexto, a juíza do Trabalho em Porto Alegre, Doutora em Direito do
Trabalho pela USP, Diretora e Professora da Fundação Escola da Magistratura do
Trabalho do RS – FEMARGS, Valdete Souto Severo, considera que houve
“despreocupação com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo o artigo
394-A, um retrocesso injustificável”, considerando que:
“[...] Sem trabalhadores saudáveis não há produção, sem
consumidores não há circulação de mercadorias. Daí porque
normas como a do art. 193 da CLT ou do artigo 7°, XXIII, da
Constituição, foram editadas. Para proteger o trabalhador, a fim
de que ele possa continuar em sua condição de trabalhador, e
para que o custo dessa exploração não se torne insuportável
para o próprio sistema. Esse é também o sentido da norma de
proteção do art. 394. [...] Se a preocupação fosse garantir
trabalho decente, com remuneração decente e acesso em
condições não-discriminatórias de trabalho à gestante, a
proposta teria de ser no sentido de tornar inviável a sujeição
dos seres humanos, especialmente daqueles que estão
gestando novos seres em seus ventres, a dano efetivo. A
Constituição determina a permanente redução dos riscos e dos
danos à saúde de quem trabalha. Deveríamos, portanto, estar
lutando pela eliminação desses agentes, e não aumento das
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possibilidades de exposição ao mal que causam. [...] Utilizar o
argumento da vedação à discriminação para sujeitar mulheres
grávidas a situação insalubre de trabalho é subverter a ordem
constitucional e desrespeitar a inteligência dos destinatários da
norma proposta.”
Em resposta às críticas ao texto reformista, foi publicada a medida provisória
808/2017, de 14/11/2017, apenas quatro meses após sua aprovação, numa tentativa
de atender os diferentes interesses da sociedade civil. Além de não rever a polêmica
quanto à classificação dos graus de insalubridade e sua discricionariedade, a referida
MP excluiu o pagamento de adicional de insalubridade.
A MP 808/2017, sequer foi submetida ao Congresso para aprovação,
perdendo sua validade a partir de 23 de abril de 2018, voltando assim a vigorar na
íntegra a redação da Lei Nº13.467/2017. Acrescente-se ainda, como resultado, a
referida MP produziu efeitos jurídicos durante o período de vigência, a contar de
14/11/2017 a 22/04/2018, sendo todos os atos praticados pelo empregador com
base nela, válidos e em prejuízo das trabalhadoras, que neste ínterim, deixaram de
receber o valor do adicional de insalubridade.
Em defesa da trabalhadora, em 2018, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos ingressou no Supremo tribunal Federal - STF com a ADI
5938 MC/DF, postulando declaração de inconstitucionalidade da expressão “quando
apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que
recomende o afastamento”, constante no artigo 394-A, II e III, da CLT, argumentando:
“[...] norma em questão vulneraria dispositivos constitucionais
sobre proteção à maternidade, à gestante, ao nascituro e ao
recém-nascido (arts. 6º, 7º, XXXIII, 196, 201, II, e 203, I, todos da
Constituição Federal); violaria a dignidade da pessoa humana e
os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF) e o objetivo
fundamental da República de erradicar a pobreza e reduzir as
desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF);
desprestigiaria a valorização do trabalho humano e não
asseguraria a existência digna (art.170 da CF); afrontaria a
ordem social brasileira e o primado do trabalho, bem-estar e
justiça sociais (art. 193 da CF); e vulneraria o direito ao meio
ambiente do trabalho equilibrado (art. 225 da CF). Além dos
preceitos constitucionais citados, aponta violação do princípio
da proibição do retrocesso social.”
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O relator da ADI 5938 MC/DF, o Ministro Alexandre de Moraes, concedeu em
30 de abril de 2019 a Medida Cautelar ad referendum do Plenário da Suprema Corte,
para suspender a eficácia da referida expressão e defendeu a sua
inconstitucionalidade, argumentando:
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“A previsão de determinar o afastamento automático da
mulher gestante do ambiente insalubre, enquanto durar a
gestação, somente no caso de insalubridade em grau máximo,
em princípio, contraria a jurisprudência da CORTE que tutela os
direitos da empregada gestante e lactante, do nascituro e do
recém-nascido lactente, em quaisquer situações de risco ou
gravame à sua saúde e bem-estar.”
Isto posto, a ADI 5.938 MC/DF foi julgada procedente no dia 29 de maio de
2019 com a seguinte decisão:
“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta de
inconstitucionalidade. Por maioria, confirmou a medida
cautelar e julgou procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão
“quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de
confiança da mulher, que recomende o afastamento”, contida
nos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1º da Lei 13.467/2017, nos
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Falaram: pelo amicus curiae Confederação Nacional de Saúde
– CNS, o Dr. Marcos Vinicius Barros Ottoni; e, pelo amicus curiae
Central Única dos Trabalhadores – CUT, o Dr. Ricardo Quintas
Carneiro. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário
29.05.2019”.
EMENTA: DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO
DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À
SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA
CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E
LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES.
1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado
constitucionalmente como uma das espécies de direitos
fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades
positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de
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Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida
aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade
social, e são consagrados como fundamentos do Estado
Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A
Constituição Federal proclama importantes direitos em seu
artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio
para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como
a licença-gestante e o Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocument
o.asp sob o código A6A0-6615-595D-0BED e senha 50BA2EE5-F181-64E1 ADI 5938 / DF direito à segurança no
emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução
dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança.
3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a
atividades insalubres caracteriza-se como importante direito
social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da
criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos
sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao
recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de
maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da
exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227).
4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são
direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo
desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da
gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob
pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido.
5. Ação Direta julgada procedente.
Com essa decisão, o STF encerra longo período de debate, apesar do intenso
esforço da grande mídia em convencer a população sobre os benefícios do
desmanche da CLT, em nome da “modernização das relações de trabalho”. A
Suprema Corte, ao decretar a inconstitucionalidade da expressão: “quando
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que
recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III, do artigo 394-A, consagra que
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“a proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis”
e põe fim quaisquer interpretações em contrário que possam ser suscitadas.
Nessa senda, o STF defende o conjunto dos Direitos sociais, interesse maior
do Estado Social de Direito, consagrado constitucionalmente e de observância
obrigatória para se alcançar a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes e
promover a igualdade social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Em pleno século XXI, embora muitas lutas e conquistas tenham ampliados os
direitos das mulheres, o estigma de inferioridade discriminatório da força produtiva
feminina continua existindo, mesmo que de forma disfarçada.
O inafastável papel da maternidade alimenta a desigualdade de tratamento
no mercado de trabalho, provocando diferenças entre o salário feminino e o
masculino, mesmo que ambos possuam a mesma qualificação e exerçam a mesma
função.
Tratando-se do Direito trabalhista, não vislumbramos propósito nas normas
que releguem a segundo plano o princípio da proteção à maternidade da mulher, e
o princípio da proibição do retrocesso social, sem perder a medida da exploração
possível.
A reforma trabalhista implementada pela Lei nº13.467/2017 provocou debates
e discussões, trazendo à tona a realidade do pouco ou nenhum comprometimento
do legislativo com a proteção da trabalhadora, que guarda em si, a nobre
responsabilidade da perpetuação de novas gerações.
A defesa da constituição e seu preceito fundamental mais importante, “o direto à
vida”, foi invocado pela Corte Suprema para decretar a inconstitucionalidade da
expressão, “quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança
da mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 394-A.
Essa expressão fere o basilar princípio da proteção, que visa à manutenção do
equilíbrio nas relações trabalhistas, imprescindível para o alcance da melhoria das
condições de vida aos hipossuficientes e promover a igualdade social.
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RESUMO: O referido estudo busca discorrer acerca da criminalização do crime de
estupro virtual. Este tipo de defloramento se caracteriza como sendo aquele cuja
finalidade é constranger alguém mediante grave ameaça e a praticar outro ato
libidinoso. Portanto, se entende que “ato libidinoso” é todo ato destinado a
satisfazer a lascívia e o apetite sexual de alguém. Apesar de que no meio virtual, a
conjunção carnal não tem como realizar-se, é totalmente possível que o criminoso
constranja sua vítima através de ameaça (no caso, divulgar fotos íntimas) a praticar
ato licencioso, ou seja, o envio de fotos e vídeos de conteúdo intrínseco. Dessa
forma, a presente pesquisa se objetiva em analisar os reflexos sociais e jurídicos
implantados pelo crime de estupro virtual, apresentando as suas características, o
posicionamento doutrinário e jurisprudencial e as consequências advindas de sua
regulamentação para os operadores do direito e para as vítimas.
Palavras-chave: Estupro. Virtual. Legislação Brasileira. Jurisprudência.
ABSTRACT: This study seeks to discuss the criminalization of the crime of virtual
rape. This type of rape is characterized as being the purpose of which is to embarrass
someone by serious threat and to perform another libidinous act. Therefore,
"libidinous act" can be understood as any act designed to satisfy someone's lust and
sexual appetite. Although in the virtual environment, the carnal conjunction cannot
be carried out, it is entirely possible for the criminal to embarrass his victim by
threatening (in this case, disclosing intimate photos) to practice a libidinous act, that
is, sending photos and intimate content videos. Thus, the present research aims to
analyze the social and legal reflexes implanted by the crime of virtual rape, presenting
its characteristics, the doctrinal and jurisprudential positioning and the consequences
arising from its regulation for the operators of the law and for the victims.
Keywords: Rape. Virtual. Brazilian legislation. Jurisprudence.
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INTRODUÇÃO
Os crimes sexuais sempre foram um tema polêmico socialmente. Devida a
gravidade ao qual são cometidos e as consequências sofridas pelas vítimas, esses
crimes se encontram normatizados pela norma penalista. Dentre os vários tipos de
crimes de cunho sexual, um se destaca: o crime de estupro, objeto central desse
estudo.
O crime de estupro, presente desde os primeiros ordenamentos jurídicos no
Brasil, se encontra atualmente normatizado no Código Penal Brasileiro com redação
dada pela Lei nº. 12.015/09, onde ampliou a interpretação desse crime. No entanto,
desde a promulgação dessa lei, tal delito foi se ampliando até se chegar ao estupro
virtual.
O estupro virtual é oriundo do avanço tecnológico e social que se teve nas
últimas décadas. Com a área da informática crescendo e apresentando novas formas
de se relacionar, além das mídias sociais (Whatsapp, Facebook, Instagram, etc.), o
crime de estupro se modernizou e hoje é praticado não apenas pela conjunção
carnal, mas também através de espaço virtual.
Desse modo, entende-se o estupro virtual como aquele onde o criminoso
constranja sua vítima através de ameaça (exemplo: divulgação de fotos íntimas) a
praticar ato libertino sem sua vontade/consentimento, ou então através da exigência
do envio de fotos e vídeos de conteúdo íntimo (FERREIRA, 2018).
Esse tipo de crime é bastante recente, tendo poucos casos ainda julgados
pelo Poder Judiciário. Isso pode ser explicado pelo fato de que muitas vítimas ainda
têm medo de denunciar, fazendo com que esse crime ocorra frequentemente sem
que haja qualquer punibilidade ou mesmo registro.
Em razão disso, o presente estudo tem como escopo discutir de que forma
a legislação e a jurisprudência brasileira tem se posicionado frente à perpetra o
estupro virtual. Também se pretende discutir nessa pesquisa as consequências desse
delito para as vítimas.
1 OS CRIMES SEXUAIS NO BRASIL
Um dos temas mais debatidos atualmente na área penal diz respeito aos
crimes relacionados a gênero. São diariamente expostos casos de mulheres (a grande
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parcela das vítimas), crianças e homens que são vítimas de algum crime de cunho
sexual.
Por estarem presentes desde o início décadas, os crimes sexuais sempre
carregaram a divergência jurídica e social, se modificando de acordo com a evolução
intelectual da sociedade. A partir dos movimentos sociais, como a independência da
mulher em todos os sentidos, o contexto da sexualidade também foi se ampliando.
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Isso foi determinante para que a sociedade se voltasse para a discussão sobre
a sexualidade humana e o papel que ela exerce além da procriação. Diante de casos
de homicídio ou de importunação onde se verificava a presença de uma motivação
sexual, o Direito, enquanto protetor do indivíduo, 0 ampliou-se no sentido de
normatizar as condutas sexuais nocivas.
Em razão disso, adentra dentro do rol do Direito Penal os crimes sexuais.
Primeiramente, os crimes sexuais eram denominados – dentro da normativa
brasileira – de crimes contra os costumes. Todavia, esse termo já não correspondia
à realidade dos bens juridicamente tutelados pelos tipos penais. Assim, em 2009
por meio da Lei nº 12.015, o Título VI do Código Penal passou a prever os chamados
crimes contra a dignidade sexual (GRECO, 2014).
Essa nova nomenclatura se encaixou melhor no cenário contemporâneo,
onde já não se via o comportamento sexual dos indivíduos, mas sim a sua dignidade
sexual. A respeito dessa mudança, importante mencionar as seguintes palavras:
“[...] a qualidade intrínseca e distintiva de 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 a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante
e desumano, como venham a lhe garantir as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar
e promover sua participação ativa e corresponsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os
demais seres humanos (SARLET, 2013, p. 60).”
O que o autor acima destaca é que a sociedade foi se modernizando,
principalmente nas questões envolvendo a sexualidade. As preocupações e
objetivos se modificaram. Se antes se buscava proteger a virgindade das mulheres,
hoje se busca penalizar, por exemplo, a exploração sexual de crianças e
adolescentes (GRECO, 2014).

403

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Por meio desse diploma legal, foram reunidas os tipos penais do estupro e
do atentado violento ao pudor (art. 213). Também fora implantado o delito de
estupro de vulnerável (art. 217-A), dando fim a discussão que existia nos Tribunais,
no que dizia respeito à natureza da presunção de violência, quando o delito era
praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos.
Nessa mesma normativa, houve também a outras mudanças textuais, além
de ampliar outras hipóteses não previstas anteriormente pelo Código Penal. Além
disso, segundo Greco (2014, p. 03) “acertadamente, foi determinado pela nova lei
que os crimes contra a dignidade sexual tramitariam em segredo de justiça (art.
234-B), evitando-se, com isso, a indevida exposição das pessoas envolvidas nos
processos dessa natureza, principalmente as vítimas”.
Mesmo essa norma sendo de 2009, a sociedade continua mudando desde
então. Com o avanço tecnológico, as práticas de cunho sexual se modernizaram. Com
isso é possível verificar crimes sendo cometidos em redes de internet, celulares,
dentre outros aparelhos que acabam servindo de objeto para a prática de crimes
sexuais.
Como bem acentuam Souza; Herrea; Teotônio (2019, p. 02) houve uma maior
“expansão criada pelo meio digital, no sentido de que com o avanço tecnológico
adquirido pelo uso de webcams, de câmeras fotográficas e mais adiante as redes
sociais e smartphones, a sociedade atual se tornou mais sexualizada”.
Com isso, houve o aumento de produções pornográficas, a publicidade
exarcebada de fotos e imagens com conotação sexual, ou de foro íntimo, dentre
outras consequências. Em decorrência disso, houve o crescimento de crimes sexuais,
motivado em grande parte como forma de vingança, além de satisfação de lascívia
ou até mesmo coisificação do homem sendo o corpo considerado apenas um
produto comerciável (SOUZA; HERRERA; TEOTÔNIO, 2019).
Soma-se a esses fatores, o surgimento de smartphones, das redes sociais e
meios de comunicação como WhatsApp, Telegram, e o chamado sexting. Formado
pela junção dos termos sex (sexo) e texting (escrever), esse tipo de comportamento
pode ser entendido como uma ação de origem sexual realizada através de
mensagens de texto (SOUZA; HERRERA; TEOTÔNIO, 2019).
Nesse sentido:
“A Internet é o principal palco de debate sobre a produção e
divulgação do Sexting, que pode ter como consequência
resultados variado para seus praticantes. Quando sai da
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intimidade, o Sexting pode causar tanto desconforto e polêmica,
como pode vir a ser uma forma de expressão saudável da
sexualidade na web. Se de um lado temos a imagem sexual como
uma forma de expressão do ser humano, do outro, há
segmentos
da
sociedade
que
consideram
essas
fotografias/vídeos, atentados aos seus valores morais e éticos e
que deveriam ser evitados e mantidos na vida privada
(MACHADO; PEREIRA, 2013, p. 05).”
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Importante mencionar que apenas o ato de sexting, não gera
automaticamente um ato criminal. Para que ocorra, a sua prática deve repercutir
socialmente, atingindo a vítima e a sociedade. In casu, é preciso que se compartilhe,
sem uma prévia concessão, de imagens e vídeos recebidos de maneira voluntária,
em situação anterior, que pode resultar no crime de pornografia de vingança
(MACHADO; PEREIRA, 2013).
Essa prática também pode servir como mote inicial para a prática de vários
crimes, tal como, o crime de estupro. Nesse ponto, por medo de exposição da sua
intimidade ou das críticas sociais e morais, o criminoso acaba por realizar ameaças à
vitima na intenção de satisfazer seu desejo sexual (SOUZA; HERRERA; TEOTÔNIO,
2019).
A respeito do crime de estupro, este é de longe o mais grave dentro do rol
dos crimes sexuais, e um dos mais praticados. Por conta disso, neste estudo será
apresentado um tópico especial sobre a sua prática, conforme apresenta-se o tópico
seguinte.
1.1 O Crime De Estupro
O crime de estupro está elencado no rol de crimes hediondos, demonstrando
claramente a sua gravidade. Praticado desde a Antiguidade, Azambuja (2012, p. 01)
afirma que “a violência sexual acompanha a história da humanidade, tendo sido
considerada, inicialmente, crime contra a propriedade”.
Também é antiga a associação entre interdito e sexualidade, sexualidade e
sujeira ou sexualidade e impureza. Conforme mostrou Bataille (1988), esta é uma
associação, em que há uma profunda cumplicidade entre proibição e transgressão,
pois muitas formas de transgressão neste campo são permitidas e até recomendadas.
Outras são condenadas e reconhecidas como sendo o mal, o pecado. Ainda segundo
Bataille, desde os tempos imemoriais o controle do impulso sexual é também o
controle da violência, sendo feito através de diferentes formas de proibições. Isto
nos sugere que o tema dos crimes sexuais exige uma reflexão sobre como se atualiza,
no contexto em questão, a confluência dessas duas categorias consideradas pelos
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autores citados como sendo universais: a retribuição e a sexualidade como interdito
em sua relação com a violência (OLIVEIRA; BARRETO, 2014, p. 114).
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Pode-se entender de maneira geral, que o “estupro é um ato criminoso que
atenta contra a liberdade de escolha sexual da vítima” (OLIVEIRA, 2010, p. 15). A sua
prática decorre dos animais, que muitas vezes praticam atos sexuais contra as
fêmeas, agredindo-as em quase todos os casos. Assim, pode-se afirmar que o
estupro é uma ação que viola a disponibilidade do indivíduo, com uma atitude
primitiva e selvagem, como nos animais.
Segundo Gusmão (2001, p. 35) “a liberdade sexual é representada por sua
característica maior que é o consentimento. Quando violada a liberdade sexual,
impedindo que a vítima exerça o poder desse consentimento, afeta o direito sobre o
seu corpo, tornando-se assim um crime”.
Sendo praticado desde os primórdios das civilizações, o crime de estupro
também sempre teve previsão legal. Além de não aceito moralmente pela sociedade,
o ordenamento jurídico também sempre reprovou a sua prática. Em território pátrio,
o estupro está presente desde as primeiras legislações existentes (BASSO, 2012).
Com o advento da Lei 12.015/09, o crime de estupro foi inserido agora no
denominado “Crimes contra a Liberdade Sexual”. Em seu texto, encontra-se:

“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com
ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena: - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§1.º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou
se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze)
anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
§2.º Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos”.
(BRASIL, 2009)
A respeito dos seus elementos, expõe-se:
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“São quatro os elementos que integram o delito: (1)
constrangimento decorrente da violência física (vis corporalis) ou
da grave ameaça (vis compulsiva); (2) dirigido a qualquer pessoa,
seja do sexo feminino ou masculino; (3) para ter conjunção
carnal; (4) ou, ainda, para fazer com que a vítima pratique ou
permita que com ela se pratique qualquer ato libidinoso. O
estupro, consumado ou tentado, em qualquer de suas figuras
(simples ou qualificadas), é crime hediondo - Lei 8.072/90,
art. 1º, V. (MAGGIO, 2013, p. 01)”
Observa-se que no novo texto, prevê-se que o estupro é constrangimento a
“alguém”, ou seja, não mais se focaliza apenas na figura da mulher, podendo ser
qualquer indivíduo, inclusive o homem e até mesmo os transexuais. O objeto jurídico
neste crime é a liberdade sexual. Conforme afirma Capez (2012, p. 290) as pessoas
“tem o direito de dispor do próprio corpo como também a plena liberdade de
escolha do parceiro sexual, para com ele, de forma consensual, praticar a conjunção
carnal ou outro ato libidinoso”. O objeto material é a pessoa constrangida.
No que tange a classificação doutrinária, expõe-se:
“Trata-se de crime comum (aquele que pode ser praticado por
qualquer pessoa), plurissubsistente (costuma se realizar por
meio de vários atos), comissivo (decorre de uma atividade
positiva
do
agente
“constranger”)
e,
excepcionalmente, comissivo por omissão (quando o resultado
deveria ser impedido pelos garantes – art. 13, § 2º, do CP), de
forma vinculada (somente pode ser cometido pelos meios de
execução previstos no tipo penal: violência ou grave
ameaça), material (só se perfaz com a produção do resultado
conjunção carnal ou outro ato libidinoso), de dano (só se
consuma com a efetiva lesão ao bem jurídico protegido, a
liberdade sexual da vítima), instantâneo (uma vez consumado,
está encerrado, a consumação não se prolonga),
monossubjetivo (pode ser praticado por um único
agente), doloso (conquanto a previsão de modalidade
culposa), não transeunte (quando praticado de forma que deixa
vestígios), ou transeunte – quando praticado de forma que não
deixa vestígios (MAGGIO, 2013, p. 01)”.
Em relação aos sujeitos do crime de estupro, a Lei 12.015/09 colocou esse
crime como sendo comum, conforme exposto acima, portanto, o sujeito ativo pode
ser qualquer pessoa (homem ou mulher). O sujeito passivo também pode ser
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qualquer indivíduo (homem ou mulher), independentemente de suas qualidades
(honesta ou desonesta, virgem ou não, casada ou solteira, etc.) ou características (alta
ou magra, loira ou ruiva, etc.).
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Sendo representado através do verbo constranger, que vem a significar
compelir, obrigar, coagir ou forçar, o sujeito deve agir com violência ou grave
ameaça. Na violência, usa-se o emprego da força física que acaba por dificultar ou
impossibilitar qualquer meio de resistência ou defesa da vítima podendo resultar no
ato sexual em si ou numa lesão corporal (MAGGIO, 2013).
Cumpre frisar, de acordo com Bitencourt (2012, p. 51) que “para configurar
o estupro é necessário o dissenso (não consentimento) sincero e positivo da vítima
durante todo o ato sexual, ou seja, uma reação efetiva à vontade do agente de com
ele ter conjunção carnal”. No caso em que a negativa não é sincera ou se depois de
resistir, consentiu o ato sexual, não se fala em crime de estupro.
No elemento subjetivo, tem-se o dolo, que consiste na intenção do
originador em constranger alguém, com violência ou grave ameaça a ter conjunção
carnal. Estefam (2016, p. 145) lembra que “também estará configurado o estupro se
a intenção do agente era humilhar a vítima, ganhar uma aposta dos amigos, contar
vantagem a terceiros, etc.”. O que importa é que a liberdade sexual da vítima seja
violada ou desrespeitada. Acrescenta-se que o crime de estupro não acata a
modalidade culposa.
No aspecto processual, Greco (2010) explica que o crime de estupro a ação
penal é de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido, e não mais
de ação penal privada. Entretanto, há de se mencionar a Súmula 608 do STF que
entende que “No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é
pública incondicionada”.
Como o crime de estupro se encontra inserido no rol de crimes hediondos,
o seu autor não tem o benefício da anistia, graça, indulto ou fiança. A pena deverá
ser cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o processo correr em
segredo de justiça.
2 O CRIME DE ESTUPRO VIRTUAL: ASPECTOS GERAIS
Feitas as considerações necessárias sobre o crime de estupro é preciso
delimitá-lo ao tema por ora proposto: o crime de estupro virtual. Conceitualmente,
o estupro virtual “se caracteriza pela ameaça ou coação através da internet para o
cometimento de todo e qualquer ato libidinoso. Ou até mesmo, o uso de imagens
usadas para chantagear a outra parte” (CAMARGO, 2019, p. 01).
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Para exemplificar esse tipo de crime, tem-se a seguinte situação:
“[...] Determinada pessoa passa a conhecer alguém em uma rede
social. A partir disso, se inicia um flerte e a troca de nudes. Em
determinado momento, se inicia o recebimento de ameaças e
que as imagens serão expostas. Para que isso não ocorra, a
pessoa é “obrigada” a se despir e a se masturbar durante uma
chamada de vídeo. Atenção: isso é um estupro virtual (DUARTE,
2020, p. 02).”
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O “estupro virtual” pode ter a sua ocorrência de várias maneiras. A título de
exemplo ele pode ser vislumbrado quando um indivíduo através de alguma rede
social (WhatsApp, Facebook, por exemplo) tenciona constranger, envergonhar ou
ameaçar outrem a tirar a roupa na frente de uma webcam, praticar masturbação ou
se fotografar nu (GOMES, 2017).
Discorrendo sobre a implantação desse crime na atualidade, D´Urso (2020,
p. 01) explica que “a situação passou a ser debatida e analisada mais intensamente

só após 2017, uma vez que se começou a lidar com tais situações - de estupro
virtual -, após a popularização das redes sociais”. Verifica-se desse modo, que o
estupro virtual é uma consequência do avanço tecnológico, em especial das redes
sociais, que vieram trazer maior interação entre os indivíduos.
O termo "estupro virtual" não se encontra explicitamente no texto penal. No
entanto, isso não impede que os atos cujo objetivo seja de denegrir a liberdade
sexual de outro através da internet seja regulamentado na legislação penal. No caso,
ele se enquadraria no artigo 213 do CP. O "ato libidinoso" de acordo com Duarte
(2020, p. 03) pode ser entendido como qualquer gesto com finalidade de satisfazer
o apetite sexual de alguém. No caso em tela, o ambiente virtual não permite que haja
a “conjunção carnal”, mas acaba permitindo o ato libidinoso, ainda que não se tenha
contato físico.
Discorrendo sobre essa questão Camargo (2019) explica que no caso do
estupro físico existe o uso da força bruta como forma de dominação da vítima e
posteriormente realizar o ato sexual. No caso do estupro virtual ele se configura na
base do domínio psicológico, onde o estuprador (a) age por meio de ameaças,
chantagem, constrangimento, etc. Por não haver o consentimento da vítima,
entende-se que houve o crime de estupro.
Além disso, a própria tentativa de coagir alguém, já configura a intenção de
consumar o ato carnal. Por isso o juiz decreta a prisão para evitar o crime. Tudo isso
se comprova que não houve consentimento entre as partes envolvidas (CAMARGO,
2019).
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Numa interpretação sociológica, ainda que seja perceptível que esse tipo de
crime seja bastante usual, pouco se julga ou tem denúncia. Isso se explica pelo fato
de que até mesmo no momento em que a mesma presta queixa numa delegacia, o
ato pelo qual foi vítima se torna motivo de constrangimento e vergonha.
Quando isso passa a se tornar público, dentro da família e do trabalho, a
vítima acaba sofrendo esse constrangimento. Constrangimento é a palavra-chave
nesse crime e o que faz com que esses casos não sejam levados adiante. Alguém
dizer assim, 'Por que você se deixou fotografar, filmar? Por que você permitiu tudo
isso, chegar a esse ponto, fora do controle, para só então denunciar?’. Esse tipo de
questionamento que às vezes vêm de amigos, família e pessoas do trabalho acabam
fazendo com que a vítima fique calada e não dê andamento na denúncia (GOMES,
2017, p. 02).
Em concordância com o supra exposto, Konder Comparato afirma:
“O impacto de um estupro pode ser devastador, pois se trata de
uma
experiência
“extremamente
desmoralizadora,
despersonalizada e degradante”. [...] E as vítimas de estupro têm
repetida tendência de virem a apresentar (a curto e longo prazo)
transtornos psiquiátricos, especialmente o TEPT, depressão,
transtornos fóbico-ansiosos, transtornos relacionados a abuso
de substâncias psicoativas, transtornos de personalidade,
transtornos dissociativos, transtornos de somatização e
transtornos alimentares (COMPARATO, 2007 apud JUNIOR,
2018, p. 03)”.
Dessa forma, é evidente que o crime de estupro virtual deixa marcas
profundas na vítima, e também na sociedade, uma vez que os seus integrantes
sentem desprotegidos e acuados frente a uma possibilidade de terem a sua liberdade
sexual desrespeitada ou violentada e ainda por cima exposta, causando uma onda
de insegurança social e jurídica.
2.1 Dos Posicionamentos Jurisprudenciais
No decorrer desse estudo foi apresentado a problemática envolvendo o
crime de estupro virtual. Todavia, além de discutir sobre esse crime e suas
consequências é também importante apresentar os posicionamentos
jurisprudenciais. Nesse sentido, nada mais relevante do que destacar os julgados da
jurisprudência brasileira.
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Em 2017, houve o primeiro caso tipificado como estupro virtual no Brasil: em
Teresina, no Piauí. No caso presente, um homem obrigava a sua então namorada a
gravar-se masturbando e enviar para ele. Caso contrário, o mesmo iria expor os
vídeos nas redes sociais. O estuprador foi preso após a denúncia da ex-namorada
(COELHO, 2018).
A partir desse julgado houve uma maior atenção sobre esse assunto.
Opinando sobre essa decisão judicial, D´Urso (2020, p. 01) afirma que “este julgado
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é mais um marco na história da Justiça e do Direito Digital, tratando-se de uma
decisão que consolida mais ainda a questão do estupro virtual no Brasil, tema ainda
controverso”.

Contudo, alguns doutrinadores, com base nessa decisão, discordam desse
entendimento. Em outras palavras, entendem que não se deve falar em estupro
virtual, uma vez que há somente estupro no caso onde há conjunção carnal entre
as partes.
Nessa linha de entendimento, encontra-se o doutrinador José Renato
Martins que em artigo publicado intitulado “Não é correto se falar em estupro
virtual, o crime de estupro só pode ser real” (2017), afirma que “o estupro só pode
ser real, nunca virtual; este pode ser, no máximo, um instrumento para se alcançálo”.
Em suas palavras, com base na decisão judicial acima exposta ele entende
que:
“Partindo-se desse raciocínio, a conduta em questão (introdução
de objetos na vagina e automasturbação), como foram
praticados pela própria vítima em si mesma, não podem
conduzir à tipificação do estupro, em respeito ao princípio da
legalidade, configurando-se, ao máximo, o delito de
constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal.
Outro
perigoso
entendimento
que
deriva
do
mencionado decisum é o que compreende irrelevante, para a
configuração do delito de estupro, que haja um contato físico
entre ofensor e ofendido, tese que ganhou expressão nacional
em julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
2/8/2016, embora em um caso que tratou de estupro de
vulnerável (CP, art., p. 217-A). (MARTINS, 2017, p. 01)”.

Dentro dessa seara, há ainda os que fundamentam entendimento
contrário, na definição de que o crime de estupro virtual está em descordo com o
princípio da legalidade. Nesse ponto, certos doutrinadores asseveram que ao se
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adequar tal conduta haveria uma afronta ao princípio da legalidade e seria
impossível a configuração da conduta do crime de estupro em meio virtual, visto
que a presença do agressor é indispensável.
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O princípio da legalidade encontra-se inscrito no art. 5º, inciso XXXIX da
Constituição Federal, que diz “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal”. Tal redação é a mesma descrita no art. 1º do Código
Penal Brasileiro.
Nas palavras do doutrinador Rogério Greco, é possível abduzir do princípio
que não existe a possibilidade de haver uma conduta criminosa se a lei não à define
como crime. A Lei seria a única fonte de Direito Penal capaz de proibir ou ditar
condutas sob tal penalidade. Por tal razão, entende-se que qualquer conduta seria
lícita e permitida desde que não esteja descrita como crime ou conduta proibida no
ordenamento jurídico (GRECO, 2011, p. 01).
Com base nesse princípio o Delegado Geral de Polícia Civil em Minas Gerais,
aposentado, Dr. Jeferson Botelho Pereira aduz que:
“[...] embora em um caso que tratou de estupro de vulnerável
(CP, art. 217-A), e de parte da doutrina se contentando com
meras assistências contemplativas de autores em face de
comportamentos de vítimas que mediante grave ameaça de
terem suas imagens divulgadas na rede social, teriam que se
submeter a auto-prática de atos de libidinosos para a
configuração do crime de estupro virtual, acreditamos que a
técnica jurídica e o princípio da taxatividade penal estariam
seriamente violados com esse entendimento minoritário
(BOTELHO, 2017, p. 02)”.

Apesar desses posicionamentos contrários, o entendimento mais visto e
considerado majoritário é de que a jurisprudência tem considerado o estupro
virtual. Desde esse processo inicial citado, alguns outros casos foram decididos nas
Cortes brasileiras, todas favoráveis a condenação do réu que, com base nas provas
obtidas, tiveram de cumprir a pena aplicada. Insta salientar que qualquer pessoa
pode ser vítima desse tipo de crime, conforme citaremos no caso a seguir:
Um estudante de 24 anos, de Porto Alegre/RS, se comunicava com um
menino de 10 anos, de São Paulo/SP, via internet. Por meio de uma rede social, e
de um software de áudio e vídeo, o acusado mantinha conversas de cunho sexual
com a vítima, inclusive, sem roupa. O assédio foi descoberto pelo pai da vítima,
que fez a denúncia. A investigação levou à prisão do estudante e à descoberta de
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que ele também armazenava cerca de 12 mil imagens contendo pornografia
infantil (D´URSO, 2020, p. 02).
A juíza de Direito Tatiana Gischkow Golbert, da 6ª vara Criminal do Foro
Central de Porto Alegre, condenou o réu pelos crimes de aquisição, posse ou
armazenamento de material pornográfico, de aliciamento/assédio para levar
criança a se exibir de forma pornográfica, ambos previstos no ECA (Estatuto da
Criança e Adolescente) e de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor
de 14 anos, praticado por meio virtual.
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No TJ/RS, a desembargadora Fabianne Breton Baisch, relatora, citou que
as provas deixaram clara a prática do assédio. O acusado não apenas tinha nítida
intenção de praticar atos libidinosos com o lesado, como de fato concretizou tal
objetivo em pelo menos duas vezes, afirmou a relatora (Proc. 70080331317).
A magistrada também refutou a tese da defesa, de que o acusado
acreditava se tratar de jovem com mais idade, já que a vítima tinha 10 anos à época
dos fatos. Segundo ela, as fotos na página da rede social revelavam claramente a
tenra idade do menino.
A relatora manteve a condenação e fixou a pena em 12 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão. Ela foi acompanhada pelos desembargadores Dálvio Leite Dias
Teixeira e Naele Ochoa Piazzeta. Piazzeta acrescentou:

“Debruçando-me sobre os autos, deparei-me com um agente
de extrema periculosidade, estudante de importante
Universidade deste Estado, utilizando-se das redes sociais e de
sua ardileza para atrair o impúbere e com ele praticar os atos
descritos na exordial, ferindo gravemente sua dignidade sexual
e existindo indícios da execução de outros delitos em
circunstâncias semelhantes. (...) Diante de tais informações,
existindo indícios de que se trata de verdadeiro predador
sexual, em muito diferenciado dos demais casos que esta Corte
costumeiramente examina, inviável cogitar da aplicação da
atenuante da tentativa como forma de observar a
proporcionalidade entre fato típico e sanção (TJ/RS
70.080.331.317)”.
Em meio a essa decisão, ficou evidente observar, é possível praticar o estupro
de vulnerável com o uso de meio virtual. A jurisprudência recente, inclusive, já tem
tomado decisões onde se entende que se tem que penalizar essas práticas. Mesmo
que não se configure num contato físico, ainda há estupro de vulnerável, como na
situação de contemplação lasciva de uma criança nua. Nesse sentido, cabe destacar
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que não é desprezível lembra que à proteção integra da criança, em especial no que
se refere às agressões sexuais, é inquietante para o Estado, constitucionalmente
garantido no artigo 227, caput,c/c o §4° da Constituição Federal e de mecanismos
internacionais. (SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 23/02/2016.)
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No mesmo caminho, também se encontra o presente entendimento
jurisprudencial:
“Inspirada nesse mandamento constitucional, a Quinta Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente de
Relatoria do em. Min. Joel Ilan Paciornik, lembrou que “a maior
parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a
contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos
tipos dos artigos 213 e 217-A do Código Penal, sendo
irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato
físico entre ofensor e ofendido”. Destacou-se, ali, que o “estupro
de vulnerável pode ser caracterizado ainda que sem contato
físico”. Na assentada, esta relatoria ainda salientou que “o
conceito de estupro apresentado na denúncia (sem contato
físico) é compatível com a intenção do legislador ao alterar as
regras a respeito de estupro, com o objetivo de proteger o
menor vulnerável. Segundo o ministro, é impensável supor que
a criança não sofreu abalos emocionais em decorrência do
abuso”. (Notícia extraída do sítio eletrônico do STJ, cuja
veiculação ocorrera no dia 3/8/2016)” (AgRg no REsp
1.819.419/MT, j. 19/09/2019).”
Caminhando nesse mesmo entendimento, e atento ao avanço tecnológico e
como ele pode facilitar a pratica de abuso sexual de menores, nota-se que o estupro
virtual já é amplamente entendido pela doutrina e jurisprudência pátria.
Para dar maior segurança nesse caso específico (estupro de vulnerável) há o
Projeto de Lei nº 3.628/2020 que tramita na Câmara dos Deputados que aumenta as
penas do crime de estupro de vulnerável e tipifica a conduta de estupro virtual de
vulnerável. A proposta foi apresentada pelo deputado Lucas Redecker (PSDB/RS) em
março de 2020. Caso o projeto venha a ser aprovado, a redação do art. 217-B, hoje
não existente, passará a ser a seguinte:

Estupro virtual de vulnerável
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“Art. 217-B. Assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio
de comunicação, menor de 14 (catorze) anos a se exibir de forma
pornográfica ou sexualmente explícita:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos”.
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Em conformidade com os casos concretos apresentados neste trabalho, em
especial o ocorrido no estado do Piauí no Brasil, caso a vítima apenas tivesse sido
ameaçada de ter suas fotos lançadas na internet, sem introduzir objetos em suas
partes íntimas, mas tão somente tal ameaça se findasse no lançamento dos materiais
na internet, não configuraria a conduta descrita no caput do art. 213 do CP.
Entretanto, na medida em que tal ameaça chega a lograr êxito ao ponto da vítima
proceder a introdução de objetos, violando sua liberdade e ao mesmo tempo
dignidade sexual, a mando do agressor, tal ameaça se torna grave e por tal razão
amolda-se a conduta do estupro.
Quanto aos argumentos de que a conduta feriria ao princípio da legalidade
tal posicionamento encontra-se equivocado, tendo em vista que a adequação da
conduta do estupro acometido em meio virtual se adequa perfeitamente ao crime
de estupro previsto no art. 213, caput, do Código Penal atual. O agente agindo
dolosamente constrange a vítima a praticar atos libidinosos sob grave ameaça. Não
há nenhuma ação diversa das previstas no tipo e por tal razão amolda-se
perfeitamente ao crime. Sendo assim, a conduta do “Estupro Virtual” não fere o
princípio da legalidade, tendo em vista que está prevista e legislada no tipo do
estupro. Assim, esta não fere em nenhum aspecto o princípio da legalidade tendo
em vista que não há produção de nova conduta, apenas o meio empregado foi
virtual.
Nesse sentido, cita-se:
“O princípio da legalidade, com seus respectivos
desdobramentos, princípio da reserva legal, da anterioridade e
da taxatividade, não é violado quando reconhecida a tipicidade
do estupro virtual. Isto porque ao reconhecer tal conduta como
típica, não há a criação de uma nova modalidade de estupro, não
prevista em lei, mas sim, a adequação de uma conduta humana
(que afeta um bem jurídico) à uma lei já criada, observados todos
os limites legais (BRAGA; BIAGGI; NEVES; 2017, p. 08)”.
Ainda no que se explana ao consagrado princípio da legalidade, a conduta
não se trata de retroatividade da lei penal em malefício do réu, tendo em vista que o
procedimento se amolda ao núcleo do crime de estupro em tempo da vigência da
norma. Além disso, não se refere a criação de crimes e penas pelo costume, haja vista
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que o ato não se limita ao costume de um determinado local, ou tornou-se crime por
haver comunicação virtual.
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A conduta é real e apenas o meio virtual foi utilizado para a configuração do
delito, por tal razão há um erro semântico na nomenclatura do tipo, cogitando não
se trata de um “Estupro Virtual”, mas estupro real que se consuma por intermédio
virtual. Coadunando com este entendimento o promotor de justiça do estado de
Goiás Dr. Luciano Miranda Meireles afirma:
“[...] é de fácil percepção que a nomenclatura “estupro virtual”
traz em seu bojo um grave equívoco semântico e jurídico, pois o
estupro é real. O seu aspecto virtual limita-se somente ao modo
de execução (grave ameaça), já que os atos libidinosos
praticados são realizados fisicamente, assim como a dor e o
sofrimento causados à vítima. Assim, em outras palavras, tratase de estupro real (físico) que ganhou uma nomenclatura
específica e dissociada de sua gravidade em razão do seu modus
operandi utilizar o ambiente virtual, o qual muitas vezes serve
como manto protetor da impunidade (MEIRELES, 2017, p. 50)”.
Diante disso, firma-se entendimento nesse estudo de que o crime de estupro
virtual é plenamente aceitável e coerente com a realidade atual encontrada na
sociedade brasileira, onde é possível verificar cada vez mais casos de vítimas sendo
violentadas na sua dignidade por meio virtual. Nesse ponto, não pode o Direito,
enquanto ciência social, se afastar dessas atividades criminosas que trazem efeitos
devastadores as suas vítimas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escolha inicial para discorrer sobre a temática do estupro virtual, se deu
inicialmente pelo fato de que o crime de estupro, mesmo sendo um crime comum,
afeta significativamente toda uma sistemática social, trazendo consequências
negativas tanto para a vítima quanto para a sociedade.
Dentro do rol do crime de estupro encontra-se o de cunho virtual.
Caracterizado como sendo um crime onde o foco é denegrir o comportamento
sexual da vítima por meio de redes sociais ou outros modos online, o estupro virtual
já possui aplicação jurisprudencial no Brasil.
Ao considerar todos os pontos abordados nesta pesquisa, em primeira
análise entende-se que o ato de obrigar alguém a praticar atos licenciosos em seu
próprio corpo a mando do agressor, mediante ameaça de morte, vingança, ou até
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ante a exigência de um valor pecuniário, de modo virtual, taxado na atualidade como
“Estupro Virtual”, se adequa perfeitamente ao crime de estupro, tipificado no artigo
213, do Código Penal Brasileiro.
Além disso, há um equívoco na nomenclatura do delito, visto que o estupro
é real, porém o meio empregado se perfaz de modo virtual. Deste modo, ao se
adequar a conduta virtual ao crime de estupro, não há nenhuma possibilidade de
afronta ao princípio da legalidade.
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Assim, entende-se que a atitude criminosa de ameaçar alguém a cometer
atos libidinosos via internet, configuraria o crime de estupro e em nenhum aspecto
fere o princípio da legalidade.
A fim de dar cabo à discussão exegética, e frente às novas relações
intersubjetivas por meio das redes sociais, insurge, nesse momento, a necessidade
de novo tipo penal com o intuito de abarcar esse novo fenômeno social herdado
pela tecnologia da nova sociedade em rede. Assim, diante de suas atribuições legais,
caberá ao Poder Legislativo, disciplinar essa matéria para maior segurança jurídica da
Sociedade Civil Organizada.
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A FLEXIBILIZAÇÃO DA POSSE DE ARMA PARA O CIDADÃO CIVIL SOB A ÓTICA
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DE 2003
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Resumo: A Lei Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, mais conhecida como Estatuto
do Desarmamento, foi aprovada com vistas à redução do número de armas de fogo
em circulação e, consequentemente, dos elevados índices de violência decorrentes
da sua comercialização. O conteúdo previsto em seu artigo 35 foi, justamente, o que
motivou a alcunha de Estatuto do Desarmamento e, caso estivesse vigente, marcaria
a nação pelo fim da produção e comercialização de armas no Brasil – situação que
atingiria toda a população civil, exceto os CACs (Colecionadores, atiradores e
caçadores registrados perante o Exército Brasileiro). No entanto, uma vez que o
dispositivo em comento foi invalidado pelo Referendo Popular de 2005, as demais
disposições da Lei permanecem em vigor até hoje e, apesar de não proibirem o
comércio de armas de fogo, dificultam em muito os procedimentos de aquisição e
registro (ou renovação de registro) e quase inviabilizam a autorização de sua posse.
Diante do presente exposto, este estudo tem por escopo analisar se a política do
desarmamento tem salvaguardado o direito de defesa dos interesses do cidadão civil
para a posse de armas de fogo, verificando o papel do Estado regulador e a sua
intervenção direta na segurança pública e na vida das pessoas, afetando o direito do
cidadão à legítima defesa, tendo como base à proteção à vida, à liberdade e à
segurança, amplamente assegurados na Constituição Federal e no Código Penal
brasileiro, após as restrições trazidas pela promulgação da Lei Nº 10.826/2003.
Palavras-chave: Posse. Arma de fogo. Estatuto do Desarmamento.
Abstract: Law No. 10,826, of December 22, 2003, better known as the Disarmament
Statute, was approved with a view to reducing the number of firearms in circulation
and, consequently, the high levels of violence resulting from their commercialization.
The content provided for in Article 35 was precisely what motivated the nickname of
the Disarmament Statute and, if it were in force, would mark the nation for the end
of arms production and commercialization in Brazil - a situation that would affect the
entire civilian population, except CACs (Collectors, snipers and hunters registered
with the Brazilian Army). However, since the provision under review was invalidated
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by the Popular Referendum of 2005, the remaining provisions of the Law remain in
force today and, although they do not prohibit the trade in firearms, they make the
acquisition and registration procedures very difficult. (or renewal of registration) and
almost make authorization of possession impossible. In view of the foregoing, this
study aims to analyze whether the disarmament policy has safeguarded the right to
defend the interests of civilians for the possession of firearms, verifying the role of
the regulatory State and its direct intervention in public security and in people's lives,
affecting the citizen's right to self-defense, based on the protection of life, freedom
and security, which are widely guaranteed in the Federal Constitution and the
Brazilian Penal Code, after the restrictions brought about by the enactment of Law
No. 10,826 / 2003.
Keywords: Possession. Fire Gun. Disarmament Statute.
INTRODUÇÃO
A discussão acerca da posse de armas de fogo vem se intensificando ao longo
dos anos, especialmente, em decorrência dos elevados índices criminológicos
relacionados a esses artefatos, ocupando um espaço significativo nos principais
meios de comunicação no País.
Muito se tem questionado se é conveniente, para a população, a autorização
do uso de armas de fogo para os civis sem antecedentes criminais, para fins de
autodefesa pessoal e patrimonial, principalmente após as declarações proferidas
pelo atual presidente em exercício, que fez do tema um dos seus carros-chefes
durante o período eleitora, em um cenário em que significativa parcela da população
nacional vivencia extrema sensação de insegurança e clama pelo direito de estar
armado.
De um lado estão os que defendem a adoção de medidas mais rigorosas para
o comércio, a posse e o porte de armas de fogo e, de outro, estão os que professam
o direito do “cidadão de bem” de possuir armas de fogo como forma de garantir a
defesa e segurança.
Assim, as controvérsias geradas entre maior ou menor rigidez no controle de
armas e munições é fato que vem extrapolando os corredores do Congresso Nacional
e opõe entidades da sociedade civil e especialistas em segurança pública. O caráter
difuso dos interesses envolvidos, o lobby realizado pelas indústrias de material bélico,
a disseminação de percepções tendenciosas sobre a compra e venda de armas, o
aumento da violência urbana e a sensação de insegurança são alguns dos fatores
que induzem a uma necessidade de análise mais aprofundada sobre a legislação de
armas e munições no Brasil.
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De fato, com a promulgação da Lei Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, ou ainda, como Lei das Armas,
emergiu uma nítida restrição de acesso às armas e munições no país. O governo
brasileiro instituiu procedimentos burocráticos excessivamente complexos e caros
para conceder permissões de compra o que, na prática, impedem que a maioria dos
cidadãos adquiram legalmente armas de fogo. Não obstante a burocracia excessiva,
somam-se as elevadas cargas tributárias e ausência de concorrência no comércio de
armas e munições, o que acarreta, invariavelmente, no encarecimento absurdo destes
artigos no mercado interno.
Outrossim, o teor do artigo 35, contido na referida lei, foi colocado em
votação, em um referendo em 2005, que levou o povo brasileiro às urnas para decidir
se armas de fogo, munições e acessórios deveriam ser comercializados ou deveriam
ser banidas em todo território nacional.
No entanto, apesar da vitória para a continuação da comercialização das
armas de fogo, por 63% dos votos, o Governo passou por cima do referendo,
desconsiderando os votos dos brasileiros e instituindo, ainda que implicitamente, o
fim do comércio das armas e munições, por meio das demais disposições contidas
no estatuto do Desarmamento, que não estevam passíveis de votação no referendo.
Destarte, o presente estudo teve por objetivo averiguar de que formas a Lei
das Armas contribuiu para o controle e regulamentação da negociação das armas de
fogo, e de que modo a população tem sido privada de seus direitos e garantias
fundamentais no que se refere à legítima defesa.
1 A LEGISLAÇÃO ACERCA DO USO DAS ARMAS DE FOGO NO BRASIL
1.1 CONCEITO DE ARMA DE FOGO
O Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, em seu artigo terceiro, traz
uma gama de conceituações envolvendo as armas e suas modalidades, estando o
conceito de arma, contido no inciso IX, como sendo o “artefato que tem por objetivo
causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas”, enquanto que arma de fogo
recebe a seguinte conceituação, no inciso XIII:
[...] arma que arremessa projéteis empregando a força
expansiva dos gases gerados pela combustão de um
propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está
solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade
à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao
projétil. (Artigo 3, inciso XIII, DECRETO N. 3.665, 2000).
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Observa-se que quando a propulsão do projétil se dá por outro meio que não
pelos gases provenientes de explosão, como por exemplo, pressão, mola ou força
mecânica, não se aplica, no Brasil, os dispositivos referentes a armas de fogo, e sim
leis e dispositivos específicos.
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Outra informação que será útil à última análise do artigo, referente ao uso
permitido ou restrito, diz respeito ao raiamento da arma de fogo, tendo em vista que,
antigamente, as armas tinham cano liso (é o que se chama de alma lisa), ou seja, não
tinham "sulcos helicoidais", que são essas fissuras que parecem, em termos mais
leigos, marcas de parafuso, as quais servem para fazer o projétil girar ao sair do cano,
dando maior alcance e precisão.
O Decreto Nº 9.493/2018, traz em seu Anexo II, a diferença entre a arma de
fogo de alma lisa e a arma de fogo de alma raiada:
Arma de fogo de alma lisa: é aquela isenta de raiamentos, com
superfície absolutamente polida, como, por exemplo, nas
espingardas. As armas de alma lisa têm um sistema redutor,
acoplado ao extremo do cano, que tem como finalidade
controlar a dispersão dos bagos de chumbo.
Arma de fogo de alma raiada: quando o interior do cano tem
sulcos helicoidais dispostos no eixo longitudinal, destinados a
forçar o projétil a um movimento de rotação.
(BRASIL, 2018)
Por seu turno, a chamada “alma raiada” advém do processo de raiamento, que
se perfaz da introdução de raias na parte interna do cano, conforme as definições
contidas no Decreto Nº 3.665/2000:
Art. 3º. (...)
LXXI - raias: sulcos feitos na parte interna (alma) dos canos ou
tubos das armas de fogo, geralmente de forma helicoidal, que
têm a finalidade de propiciar o movimento de rotação dos
projéteis, ou granadas, que lhes garante estabilidade na
trajetória; (BRASIL, 2000)
Atualmente, as armas lisas vêm caindo em desuso, somente sendo utilizadas
com maior frequência, na produção de espingardas (famosas pelo espalhamento do
tiro), para diminuir a dispersão exagerada das balas e, consequentemente, de seus
estilhaços.
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1.2 A DIFERENÇA ENTRE POSSE E PORTE DE ARMA
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O Estatuto do Desarmamento diferencia posse e porte de armas de fogo,
distinções estas ignoradas por parte considerável dos brasileiros. A posse confere
poder, a seu titular, de possuir uma arma de fogo em sua residência ou local de
trabalho, vedando seu transporte ou uso fora dos limites destes locais. Ou seja, a
posse possibilita a guarda ou uso da arma somente em um lugar determinado.
Já o porte de arma de fogo, por outro lado, proporciona ao cidadão que
transporte a arma, leve-a consigo, desde que de forma velada. Entretanto, a regra é
a proibição do porte conforme explica César Mariano da Silva:
O porte de arma autoriza o seu titular a ter a arma consigo,
mesmo que fora de sua residência e dependências, respeitando
certos parâmetros exigidos pela Lei e Regulamento. A regra é
a proibição do porte. Todavia, em algumas situações o Estatuto
do Desarmamento possibilita o porte de arma de fogo para
determinadas pessoas. (SILVA, 2007, p. 45).
Nota-se, portanto, que o porte é mais amplo que a posse, pois seu titular pode
manter a arma em sua residência ou local de trabalho, bem como carrega-la para
outros locais, ou mesmo no caminho entre a casa e o trabalho. Frisa-se, por fim, que
a posse é uma etapa necessária que possibilita a obtenção do porte de arma de fogo,
visto que não se alcança o porte, sem a anterior autorização de posse do armamento.
No entanto, tanto a posse quanto o porte ilegal de armas de fogo são crimes
tipificados na Lei Nº 10.826/2003. A regulamentação acerca da posse de arma de
fogo, encontra-se prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento:
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (BRASIL,
2003)
Nas Palavras de Ângelo Fernando Facciolli (2015, p. 107), a arma, deve,
portanto, “permanecer depositada em local abrigado, seja ele casa ou outro local
onde o proprietário, comprovadamente esteja residindo ou trabalhando”. Ou seja, a
posse de arma de fogo munição ou acessório só será permitida quando o agente
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mantém a arma no interior da sua residência e nas dependências dela, bem como no
seu local de trabalho, desde que seja proprietário do empreendimento, não é
necessário ser dono do imóvel, ou ainda ser responsável jurídico do estabelecimento
ou empresa.
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A regulamentação acerca do porte de arma de fogo também encontra
regulamentação no Estatuto do Desarmamento, em seu artigo 14, incluindo condutas
como deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. (BRASIL, 2003)
Desse modo, o porte de arma é residual, abrangendo tudo aquilo que não é
enquadrado na posse de armas, significando, essencialmente, a prerrogativa do
indivíduo de carregar a arma de fogo consigo, devidamente municiada e pronta para
ser usada, em lugares que perpassem o ambiente residencial ou o local de trabalho.
De acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, dada pelo Ministro
Felix Fisher acerca do tema:
I - Não se pode confundir posse irregular de arma de fogo com
o porte ilegal de arma de fogo. Com o advento do Estatuto do
Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas. A
posse consiste em manter no interior de residência (ou
dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O
porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora
da residência ou local de trabalho. (BRASIL, 2008)
Resta evidente, portanto, que, o legislador concluiu pela a distinção dos dois
tipos penais que, agora separados, recebem penalidade diferenciada, sendo do crime
de posse de 1 (um) a 3 (três) anos e multa e do porte de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa, devido ao grau de periculosidade das tipificações.
Isso significa que, os crimes de posse, porte e o de armas ilegais não mais se
confundem, tendo ainda que ser levado em consideração a inclusão da tipificação
desta conduta tão somente com o porte de munição ou acessórios, separadamente,
sem necessitar estar junto à arma de fogo.
2 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
A Lei Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, mais conhecida como Estatuto
do Desarmamento, versa acerca do registro, posse e comercialização de armas de
fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas – SINAR, sancionada como
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produto do Projeto de Lei Nº 292, proposto pelo Senador Gerson Camata, além do
clamor da sociedade para que os legisladores endurecessem as leis para a contenção
da crescente onda de violência.
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Assim, tal política de controle de armas, foi instituída com o objetivo principal
de reduzir a circulação de armas e estabelecer penas rigorosas e um controle mais
rígido e eficiente sobre o armamento para a população civil, abrangendo ainda
diversos aspectos a respeito da regulação do porte e posse das armas, bem como
sua comercialização, produção e controle das fronteiras.
O referido estatuto adveio com trinta e sete artigos, sendo node de sanção
imediata, ao passo que os demais dependiam de regulamentação, dando-se esta
complementaridade por meio do Decreto Nº 5.123, publicado em 2 de julho de 2004,
mas o artigo 35 ainda não pôde entrar em vigor por ter de aguardar aprovação
mediante referendo popular, no tocante ao parágrafo primeiro, que só aconteceria
em outubro de 2005.
Nos dizeres de Fabrício Rebelo (2017, 487-488) “Com raríssimas exceções,
tornou-se regra a proibição da posse e do porte destes artefatos no Brasil”.
Na mesma linha de raciocínio, Ângelo Fernando Facciolli traz que:
A nova Lei do SINARM, elaborada em meio a pressões de
entidades governamentais e não governamentais, não foi
edificada com imparcialidade em obediência aos imperativos
constitucionais de construção legislativa. Em diversas
passagens cria imbróglios, obstaculizando a sua completa
compreensão. Não bastasse tratar-se de lei extravagante,
ultrapassou os limites admitidos da harmonia e coerência.
(FACCIOLLI, 2010, pg.58)

Com efeito, o que se pode extrair do Estatuto do Desarmamento, é que o
legislador optou por tipificar várias condutas, que ao todo perfaziam 18 (dezoito)
núcleos penais, entre as quais estavam: possuir, deter, fabricar, vender, alugar,
ocultar, emprestar, transportar, ter em depósito, entre outras, atribuindo a todas
estas condutas a mesma sanção penal.
Além do mais, em seu parágrafo 1º previu outras condutas relacionadas, como
omissão de cautela, utilização de simulacro de arma de fogo para cometimento de
crimes, disparo em local habitado ou em suas adjacências, ou em sua direção,
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possuindo todas as condutas previstas no artigo a mesma reprimenda legal, qual
seja, um a dois anos e multa. (CAPEZ, 2014).
Em síntese, o Estatuto não só agravou as penalidades como ignorou o
princípio penal de proporcionalidade da pena, ao fixar o mesmo preceito secundário
penal para o sujeito que realizasse o disparo de arma em local público ou privado.
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Desse modo, com a referida Lei e o Decreto Nº 5.123 de 2004, que
regulamentou os artigos que exigiam legislação ulterior, o Brasil se tornou um dos
países mais difíceis de se obter legalmente uma arma de fogo, entretanto é nítida a
facilidade que os criminosos encontram para usufruir destes armamentos, como
pode-se extrair dos relatos de Rogério Greco:

Sempre se disse que o Complexo do Alemão era um verdadeiro
paiol, onde os traficantes tinham à disposição as armas mais
modernas e potentes, inclusive aquelas que tinham capacidade
para perfurar blindados e derrubar aeronaves. (GRECO, 2018,
p 218-219)
Nesse sentido, a supramencionada norma também fez com que os cidadãos,
os quais não queriam estar em desobediência à Lei, entregassem suas armas ao
Estado, ficando, desse modo, a mercê da segurança por este oferecida.
2.1 O REFERENDO DE 2005
Em seu artigo 35, o Estatuto previa a realização de um referendo, o qual foi
efetivado em 2005:
Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e
munição em todo o território nacional, salvo para as entidades
previstas no art. 6º desta Lei.
§ 1º Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de
aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em
outubro de 2005.
(BRASIL, 2003).
O referendo, cujo qual indagava se “O comércio de armas de fogo e munições
deve ser proibido no Brasil? ”, obteve o seguinte resultado, conforme relatório do
Senado Federal:
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O eleitorado apto a votar foi da ordem de 122.042.825
eleitores. Compareceram 95.375.824. Houve uma abstenção,
portanto, de 26.666.791 eleitores. Há uma diferença de 210
votos na soma do comparecimento e abstenção em relação ao
número de eleitores aptos a votar, em razão de seção não
instalada na Vila de Urucarazinho, no Estado do Amazonas, em
face da impossibilidade de acesso àquela localidade. Votos
apurados: 95.375.824. Votos nulos: 1.604.307. Votos em branco:
1.329.207. Votos válidos: 92.442.310. Votos na opção SIM:
33.333.045. Votos na opção NÃO: 59.109.265. Assim, Senhores
Ministros, tendo em vista o relatório do eminente Ministro
Marco Aurélio, aprovado pela Corte, proclamo o resultado final
do Referendo de 2005 no país. Vencedora: opção NÃO, com
59.109.265 votos, contra 33.333.045 da opção SIM. Ministro
Carlos Velloso, Presidente. (BRASIL, 2005, p. 1)
O resultado foi que 63,94% dos eleitores disseram NÃO à proibição do
comércio de armas de fogo e munições no Brasil. Entretanto, esse resultado
democrático não foi mantido. Apesar do sonoro resultado, a posse e principalmente
o porte de arma de fogo terminaram inviabilizados na prática.
Assim, a Lei Nº 10.826/03, que instituiu o referendo para a proibição do
comércio de armas de fogo e munições, foi projetada contando que o povo do Brasil
diria SIM ao referendo, conforme observado nas exigências draconianas para a posse
e o porte de armas de fogo, além do que recebeu a denominação de Estatuto do
Desarmamento. Diante desse cenário, o correto, sob o viés democrático, seria a
adoção de uma nova legislação que acatasse a vontade popular manifestada.
2.3 DOS REQUISITOS PARA A POSSE DE ARMA DE FOGO
A política de desarmamento imposta em 2003 acabou por dificultar o acesso
do cidadão comum às armas de fogo, possibilitando-o apenas a um rol determinado
de pessoas elencadas na própria lei, trazendo como um dos principais requisitos, a
controversa declaração de efetiva necessidade.
Tal exigência, traz duas consequências importantes; a primeira ao possibilitar
a posse de arma de fogo apenas para aqueles que já sofrem risco de vida de forma
comprovada e reiterada, afastando, assim, todos os demais que desejam a posse para
reprimir qualquer perigo ou ameaça futuros a sua vida. A segunda, por conferir
discricionariedade acerca da avaliação de seu implemento, haja vista que não há, em
lei, parâmetros objetivos que estabeleçam o que deve ser considerado efetiva
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necessidade, de tal forma que acaba por ocorrer uma interpretação subjetiva por
parte do Policial Federal responsável.
Nesse sentido, Fabrício Rebelo dispõe:
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A declaração de efetiva necessidade, originalmente prevista no
estatuto, transformou-se, através do Decreto nº 5.123/04, em
comprovação de necessidade. Não é mais um ato unilateral do
declarante, e sim uma exigência de se convencer o delegado
daquilo declarado, numa análise subjetiva, expressamente
vinculada às orientações do Ministério da Justiça (art. 12, § 1º).
(REBELO, 2017, p. 3020-3024)
Destarte, a tal comprovação de efetiva necessidade prevista no art. 7º da Lei
9.437/1997 foi substituída por uma declaração, com a promulgação do Estatuto do
Desarmamento, conforme previsto no caput de seu artigo quarto. Além disso, para
proceder com a requisição do processo de posse pessoal, o interessado deverá,
ainda, comprovar capacidade técnica para o manejo e uso da arma de fogo fica
condicionada à conclusão, com êxito, de curso de capacitação específica com
duração mínima de 10 horas.
A única categoria que precisa COMPROVAR efetiva necessidade, é a dos
caçadores de subsistência – Art. 6º, § 5º, cuja qual depende do registro do
interessado junto ao Exército Brasileiro, a quem compete a emissão de autorização
específica, chamada de Certificado de Registro (CR), com validade em todo o
território nacional.
Quanto à decisão final ao porte ou a posse, ficou este poder nas mãos da
Polícia Federal, notadamente criando uma subjetividade da norma, vez em que está
no alcance desta autoridade analisar a efetiva necessidade, conforme expresso no
art. 22, do Estatuto do Desarmamento, desde que atendidos os requisitos previstos
nos incisos I, II e III do § 1º do art. 10 referida lei.
Deste modo, além de ser necessário atender a todos os critérios exigidos para
a posse de armas, junto à realização de testes de aprovação para o porte, no intuito
de detectar características violentas ou perda do controle emocional garantindo
assim, que nenhuma característica será omitida no momento da avaliação, o sujeito
precisará de um juízo favorável, ou seja, autorização concedida pela administração
pública, este com poder discricionário para vetar ou permitir a aquisição ou
renovação do registro de arma de fogo.
Cabe mencionar, nesse contexto, que, uma vez que o Estatuto do
Desarmamento “nasceu” como forma de restringir a aquisição das armas de fogo
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pelo cidadão civil, essa autorização tende a ser indeferida com grande frequência,
pelos mais diversos motivos, conforme a motivação da autoridade responsável por
sua concessão.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

3 O ESTATUTO DO DESARMAMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES FRENTE AO DIREITO
À LEGÍTIMA DEFESA
O discurso desarmamentista, muitas vezes, prega que o Estado deve fornecer
a segurança para a população, sendo desnecessário que os civis tenham posse ou
porte da arma de fogo. Entretanto, trata-se de um entendimento ilusório,
considerando que o Estado não está em todos os lugares, de modo que, a polícia
nem sempre conseguirá impedir uma ação criminosa e, por isso, o cidadão se vê
obrigado a se defender e, em diversos casos, a arma de fogo seria a ferramenta mais
eficaz para isso.
Uma das mais ferrenhas alegações dos defensores da política
desarmamentista, disseminam a ideia que a restrição às armas de fogo diminuiria a
criminalidade. Todavia, mesmo após a implementação do Estatuto do
Desarmamento, que acarretou a queda drástica de comércio de armas legalizadas no
país, o mapa da violência de 2013 demonstrou que o incremento dos índices de
criminalidade e da violência persistiu.
Segundo o supracitado relatório, no ano de 2000, as mortes com uso de arma
de fogo contabilizaram 34.958, enquanto em 2010 foram 38.892, havendo, assim, um
aumento o aumento da população brasileira no mesmo período, o acréscimo do
número de mortes foi pequeno, como esclarece Fabrício Rebelo:
No mesmo período, de acordo com os dados disponíveis junto
ao IBGE, a população brasileira sofreu um incremento de
12,33%, passando de 169.799.170 para 190.732.694 habitantes.
Portanto, para fins estatísticos e considerada a margem de
variação inerente a qualquer pesquisa com parâmetros
populacionais, os números se equivalem, não se podendo
atribuir qualquer significação relevante à irrisória diferença de
1,08% entre o crescimento populacional e o de mortes por
armas de fogo. O quadro pesquisado, assim, apresentou
estagnação estatística. (Rebelo 2017, p. 768-771)
Além disso, diversas estimativas apontam para a existência de 13 milhões de
armas ilegais em nosso país, sendo que a grande maioria está nas mãos de pessoas
com intenções questionáveis. Estudos mostram que a taxa de criminalidade de um
país em nada tem a ver com a facilidade que o cidadão tem de adquirir uma arma
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legalmente. Muito pelo contrário. Os índices de violência estão, principalmente,
ligados à má distribuição de renda e a falta de políticas públicas de integração social.
3.1 DA LEGÍTIMA DEFESA
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A legítima defesa, é definida como a proteção realizada por uma certa pessoa,
visando garantir a segurança de sua vida, sua família, seu patrimônio, entre outras
coisas, bem como os bens jurídicos de um terceiro, conforme explica Rogério Greco
(2018, p. 341): "Tem-se entendido que o instituto da legitima defesa tem aplicação
na proteção de qualquer bem jurídico tutelado pela lei".
O princípio da ampla defesa, contido no art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal, vem atrelado principalmente aos litigantes e aos acusados em geral, no
entanto, encontra fundamentação no Código Penal, tendo em vista que o legislador
infraconstitucional regulamentou a legítima defesa, ou defesa privada, ao trazer o
instituto da legítima defesa como uma das exclusões de ilicitude previstas no seu art.
23, in verbis:
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício
regular de direito.
(BRASIL, 1940)
A definição de legítima defesa encontra-se expressa no mesmo diploma legal,
em seu art. 25:
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Parágrafo único. Observados os requisitos previstos
no caput deste artigo, considera-se também em legítima
defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou
risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de
crimes.
(BRASIL, 1940)
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Legitima defesa, portanto, é o direito que permite que o cidadão se defenda,
proteja seus iguais e seu patrimônio, sem ser imprescindível a atuação estatal, e se
utilizando da força para isso, como explica Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas:
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A legitima defesa é o direito indiscutível, inalienável e
irreversível, que toda pessoa possui, de se defender, defender
seus entes queridos ou terceiros inocentes, de ataques
violentos e irracionais, repelindo a força com força. (INELLAS,
2019, p. 60)
Assim, a conduta amoldada como legítima defesa, embora típica, ou seja,
descrita em lei como crime, não será ilegal, por afastar a antijuridicidade do fato. Isto
porque, para ser crime, a ação ou omissão deverá agregar os seus três elementos:
ser típica, antijurídica e culpável. Leciona Nucci que:
Crime, no conceito analítico é fato típico, antijurídico e culpável.
Não importando a corrente (causalista, finalista ou
funcionalista), o delito tem três elementos indispensáveis à sua
configuração, dando margem à condenação. Sem qualquer um
deles, o juiz é obrigado a absolver. Fato típico: amolda-se o fato
real ao modelo de conduta proibida previsto no tipo penal (ex.:
matar alguém art. 121, CP). Antijurídico: contraria o
ordenamento jurídico, causando efetiva lesão a bem jurídico
tutelado Culpável: merecedor 17 de censura, pois cometido por
imputável (maior de 18 e mentalmente são), com
conhecimento do ilícito e possibilidade plena de atuação
conforme o Direito exige. (NUCCI, 2013, p.117)
A agressão a ser combatida pela legítima defesa precisa ser atual, estar
acontecendo naquele instante, ou iminente, prestes a acontecer. Em se tratando de
agressão finalizada, não haverá mais legítima defesa, sendo o ato praticado a partir
de então, vingança contra o autor da agressão, podendo constituir crime. (AZEVEDO;
SALIM, 2015, p. 260-261)
Vale destacar, ainda, que a legítima defesa, por definição legal, visa a
preservação de direito, próprio ou alheio, não sendo discriminado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, qual ou quais bens ou direitos suscetíveis à defesa privada do
cidadão, levando ao entendimento que todo e qualquer bem ou interesse
juridicamente assegurado pode ser posto sob a égide protetora da defesa privada.
Também não há, na legislação brasileira a exigência de uma proporcionalidade
entre a agressão sofrida e a repulsa a esta, sendo exigido apenas que haja moderação
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no emprego dos meios defensivos. No uso moderado de meios necessários à defesa
está inclusa a obrigação do agente de, mediante um meio capaz de cessar a agressão
ou ameaça de agressão sofrida, escolher pelo uso do menos lesivo.
3.2 DO USO DAS ARMAS DE FOGO PARA AUTODEFESA SUBJETIVA
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A Constituição prevê que é incumbência do governo garantir a segurança da
população, porém, esta mesma Carta Magna afirma, também, que isto é dever de
todos, de maneira que todo cidadão deve cumprir seu papel para tornar o país um
lugar mais seguro.
O direito à segurança, portanto, é prerrogativa constitucional indisponível,
garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a
obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço,
a ser exercido em mútua cooperação com o cidadão.
Todavia, o Estado, além de não fornecer a segurança, que é seu dever, nega
ao cidadão de bem o direito à defesa privada, ao restringir o uso de meios
necessários para repulsa às agressões sofridas, de modo que essa ineficiente
cooperação entre estado e sociedade, gera calorosos debates em razão da definição
dos limites dos meios de defesa, especialmente, quando os métodos aplicados na
iminente violação dos mesmos acabam por oferecer também risco à vida.
Assim, toda a discussão sobre comércio, propriedade e porte de armas de
fogo que se travou até hoje esbarra exatamente neste ponto. Não há como restringir
o acesso do cidadão de bem às armas de fogo sem que haja restrição no seu direito
à legítima defesa.
Sendo assim, o direito à segurança evoca uma associação explícita com o
direito de se defender, não sendo permitido à Administração Pública restringir o
direito do cidadão ter acesso a meios necessários para que, por si, promova a defesa
do seu direito em face de injusta agressão, muito menos penalizar condutas sem
definição concreta da lesão ocasionada a qualquer bem jurídico.
Para Celso Antônio Bandeira de Mello,
O cidadão jamais poderá ser proibido de tentar defender sua
vida, seu patrimônio, sua honra, sua dignidade ou a
incolumidade física de sua mulher e filhos a fim de impedir que
sejam atemorizados, agredidos, eventualmente vilipendiados e
assassinados, desde que se valha de meios proporcionais aos
utilizados por quem busque submetê-los a estes sofrimentos,
humilhações ou eliminação de suas existências. A Constituição
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Brasileira, não autoriza a que seja legalmente qualificado como
criminoso, e muito menos como sujeito eventual à pena de
reclusão, o cidadão que tente defender a própria vida, o
patrimônio, a honra, a dignidade ou incolumidade física.
(MELLO, 2005, p. 1).
No entanto, no cenário atual isso não ocorre, a população não é temida pelo
bandido, muito pelo contrário, é vista como um alvo fácil e indefeso, perfeito para
ser vítima de algum delito, tendo em vista que devido ao Estatuto do Desarmamento
tornou extremamente complicado conseguir a autorização para se ter uma arma,
deixando assim, em regra, o povo desarmado. Isso seria diferente, caso o cidadão
fosse autorizado a portar uma arma de fogo, haja vista que o criminoso não saberia
qual vítima tem condições de se defender, qual estaria armada ou desarmada.
Reafirmando esse pensamento, Rodrigo Sergio Ferreira de Moura (2016, p.
318) dispõe:
O cidadão comum é duplamente punido pelo Estado, que não
cumpre com sua função básica de garantia da vida e da
segurança, em não protegê-lo, e por não permitir que este
tenha o direito de optar por exercer à legítima defesa, dentro
dos limites legais, com o uso da força proporcional à usada
pelos criminosos.
É inegável, portanto, em decorrência de questões como logística e de
contingente, que o Estado, externado na forma de polícia, não consegue executar de
forma satisfatória, ou no mínimo eficaz essa atribuição, chegando na grande maioria
das vezes após o crime ter sido cometido, atuando para tentar capturar o meliante,
e nem sempre consegue proteger a vítima da ação daquele.
Assim, a legítima defesa, além de ser um instinto básico elementar, é também
um direito natural e, principalmente, um direito constitucional explícito. Com efeito,
a Constituição Federal, ao garantir a segurança, a propriedade, a incolumidade
pessoal, a inviolabilidade do domicílio e a dignidade da pessoa humana,
implicitamente está assegurando os meios para que todas essas garantias possam
ser efetivas.
3.3 O PROJETO DE LEI Nº 3.722/2012
O projeto de lei Nº 3.722/201210 foi apresentado pelo Deputado Federal
Rogério Peninha Mendonça e tem como objetivo flexibilizar as normas em vigor e
estabelecer uma nova regulamentação para a aquisição, a posse, a circulação e o
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porte de armas no Brasil, buscando garantir ao cidadão tais direitos,
independentemente de sua atividade, desde que atendidos critérios específicos e
objetivamente fixados na lei.
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O Projeto de Lei 3722/2012 cria várias divisões para quem optar por possuir
uma arma de fogo e uma delas é o porte rural. Devido a diversas necessidades de
cada função, o legislador achou necessário a regra se adaptar à realidade de cada
pessoa. Além do porte rural, colocaram em pauta o porte funcional, porte pessoal, o
porte para empresas de segurança e o porte para atirador desportivo, colecionador
e colecionador. Mesmo a lei se adaptando ao portador a forma de aquisição e
comprovação das técnicas de manuseio não mudaram, sendo a base da lei
permanecendo a mesma.
O porte funcional inclui a possibilidade para as autoridades portarem armas
de fogo pela função ou cargo que exercem. Para essa modalidade foram liberadas as
armas de uso permitido e restrito, tendo como duração o período no qual a pessoa
exercer sua função, mandato ou cargo. O porte pessoal dá ao cidadão comum a
oportunidade de portar armas de fogo de uso permitido para sua proteção pessoal,
familiar e patrimonial, a partir dos 25 anos.
O porte para empresa de segurança será usado para os funcionários de
empresas desse setor. O porte será liberado pela Polícia Federal e poderá ter o porte
até quando não estiver em serviço, desde que permitido pela empresa. O portador
poderá usar uma arma de fogo de uso permitido registrada em seu nome ou em
nome da empresa. O porte para atirador desportivo, colecionador e caçador fará o
pedido junto ao Exército Brasileiro que irá emitir o registro de autorização específica
chamado de Certificado de Registro, com validade em todo Brasil. O Certificado de
Registro terá validade de 5 anos.
3.4 IMPACTOS DOS DECRETOS DE 2019 NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
Desde o início do ano de 2019, sete decretos sobre porte e posse de armas
foram editados pelo atual presidente da república Jair Bolsonaro e os que merecem
uma maior ressalva serão citados abaixo.
O primeiro decreto a ser exarado pelo chefe do poder executivo no ano de
2019 foi de Nº 9.685/19, tratando apenas acerca da posse de arma fogo. O referido
decreto permitia a compra de até quatro armas por pessoas e previa o aumento do
prazo de validade do registro de posse de arma de 5 para 10 anos. Posteriormente,
um novo Decreto foi editado revogando o anterior.
O Decreto de Nº 9.785/19 ampliou e concedeu o porte de arma para uma série
de categorias elencadas no artigo 20 do referido Decreto, como por exemplo,
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advogados, conselheiro tutelar, senadores, deputados, etc., que realizando a
contagem, daria direito ao porte de arma a mais de 15 milhões de brasileiros, criando
inúmeras discussões e uma série de debates acerca da constitucionalidade desse
projeto.
Além disso, o texto também permitia a compra de um tipo de fuzil que passava
a ser considerado arma de uso permitido, uma vez que, o armamento é de uso
exclusivo das forças policiais. Esse decreto ainda estabelecia que em 60 dias o
exército iria editar portaria listando quais armas poderiam ou não ser compradas por
qualquer cidadão, vindo a ser editado o decreto Nº 9.797/19 que vetou a
possibilidade de cidadão comum portar fuzil.
Em compensação, o decreto assinado em 07 de maio de 2019, pelo atual
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, almejava regulamentar a Lei Nº
10.826/2003 e, assim, dispor sobre a aquisição, cadastro, registro, posse, porte e a
comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de
Armas e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas.
Entretanto, imediatamente passou a ser questionada a constitucionalidade e
a legalidade do referido decreto, uma vez que extrapolaria as previsões contidas no
Estatuto do Desarmamento, já que, em vez de regular as normas aprovadas no
Congresso Nacional, acabaram por ampliar e facilitar a posse e o porte de armas de
fogo, inclusive de calibres antes reservados às forças de segurança pública e militares.
Um dos principais alvos de discussão diz respeito às principais mudanças
almejadas pelo supramencionado decreto, outras categorias de novos profissionais,
como os Advogados, agentes de trânsito, conselheiros tutelares, caminhoneiros,
políticos eleitos, sem a necessidade de comprovação da tal 'efetiva necessidade' para
o transporte de armas fora de casa.
Finalmente, os adolescentes não mais precisariam de autorização judicial para
a prática do tiro esportivo, e sobretudo, as armas mais letais deixariam de ser de uso
restrito das Forças Armadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que os princípios que regem o direito à segurança, bem
como o direito de se defender, facilmente se fundamenta o paradigma desta medida
ocorrer por meio de armas de fogo de uso permitido, sendo, por consequência, de
suma importância a implantação de uma legislação mais permissiva que a atual em
vigência no Brasil, regida pelo chamado Estatuto do Desarmamento.
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Trata-se de uma política de controle de armas que está em vigor no país desde
22 de dezembro de 2003, sancionada com o objetivo de reduzir a circulação de armas
e estabelecer penas rigorosas para crimes como o porte ilegal e o contrabando.
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No entanto, o referido diploma legal, em nada, tem contribuído para reduzir
os índices de criminalidade nem evitado que as armas de fogo cheguem em mãos
indevidos, de modo que o Governo já vem procurando se revestir com os
apontamentos mais avançados no tocante à matéria, porém, o avanço demanda uma
uniformidade cultural no que se refere aos hábitos criados pela recorrente
impunidade em todos os setores da sociedade.
A análise entre a causa e o efeito onde se abarca a arma de fogo como
principal vetor de inflação da criminalidade não se verifica no comparativo com
outros países que tem, inclusive, mais armas que o Brasil, porém menos homicídios
em proporção populacional.
Ao dificultar o acesso de armas à população exigindo o devido registro e
necessário porte e restringindo as possibilidades de adquirir as armas de fogo pelas
vias legais, o legislador permitiu, por outro lado, que as armas chegassem à
população por vias secundárias e através de meios ilícitos, estimulando assim o
comércio ilegal de armas e de munições
A critério de elucidação sugestiva, o porte, em regra, deveria assumir o mesmo
instituto da posse, evitando por todos os meios a sensação de impunidade, onde
ainda que regulamentado de maneira incisiva, não continuasse a se estabelecer como
uma medida proibitiva com raras exceções, mas sim como instituto permito e
regulado como já é a posse. Desta forma os princípios constitucionais estariam
contidos na norma que permite a qualquer um do povo se defender e gozar de uma
segurança garantida pela Constituição Federal.
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RESUMO: Diante do advento da COVID-19, doença gerada pelo novo Coronavírus
(Sars-COV-2), que culminou na declaração de “emergência de saúde pública de
interesse nacional”, pela Organização Mundial da Saúde, bem como no anúncio, no
Brasil, primeiramente de situação de emergência de saúde pública e, após, em Estado
de Calamidade Pública, sobretudo na seara financeira, o país brasileiro assentou sua
inserção em seu Sistema Constitucional de Crises, o que o autorizou a perfazer
limitações aos direitos fundamentais dos pátrios. A lei nº 13.979/2020 objetivou
disciplinar tais limitações, entretanto seu art. 6º-B foi considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, diante da interpretação de que o mesmo colocava a
publicidade e a transparência como exceções, o que é impossibilitado pelo texto
constitucional, com ainda mais razão em momentos como o gerado pela
enfermidade. O presente estudo buscou comprovar, por meio de uma pesquisa
bibliográfica, utilizando-se o método dedutivo, que, em instantes extraordinários, a
Constituição Federal deve ser observada com maior rigor, inexistindo autorização
nela que legitime tamanha minimização no que toca aos referidos vetores.
Palavras-chave: COVID-19.
Transparência. Regra geral.

Sistema

Constitucional

de

Crises.

Publicidade.

ABSTRACT: In view of the advent of COVID-19, a disease caused by the new
Coronavirus (Sars-COV-2), which culminated in the declaration of “public health
emergency in the declaration of national interest”by the World Health Organization,
as well as in the announcement in Brazil, firstly, in a public health emergency situation
and, afterwards, in a State of Public Calamity, especially in the financial field, the
Brazilian country based its insertion in its Constitutional Crisis System, which
authorized it to make limitations to the fundamental rights of the countries. Law
number 13.979/2020 aimed to discipline such limitations, however its art. 6th-B was
considered unconstitutional by the Federal Supreme Court, given the interpretation
that it placed publicity and transparency as exceptions, which is made impossible by
the constitutional text, with even more reason at times like the one generated by the
disease. The present study sought to prove, by means of a bibliographic search, using
the deductive method, that, in extraordinary moments, the Federal Constitution must
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be observed with greater rigor, with no authorization in it that legitimizes such
minimization with respect to the said vectors.
Keywords: COVID-19. Constitutional Crisis System. Rights. Publicity. Transparency.
General rule.
1. INTRODUÇÃO
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A COVID-19, doença gerada pelo novo Coronavírus (Sars-COV-2), denotou a
precisão de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) a reconhecesse como
pandemia mundial, merecendo a atuação incisiva de órgãos supranacionais e dos
governos de todas as Nações.
Diante do quadro, o país brasileiro se viu inserto em seu Sistema
Constitucional de Crises, afinal, embora a Carta Magna mencione explicitamente
apenas o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a intervenção de um ente político
em outro como motivos à configuração de crises, os fundamentos que os
consubstanciam são semelhantes aos verificados no Estado de Calamidade Pública,
situação assentada na realidade da COVID-19, consoante os diversos decretos a ela
voltados.
O período de exceção exige a observância dos princípios relativos ao Estado
de Legalidade Extraordinária, sobretudo os seguintes: excepcionalidade,
temporalidade, proporcionalidade/necessidade e observância estrita à Constituição.
Visando a atuar, de maneira eficaz, no enfrentamento do vírus, o Brasil editou
a lei nº 13. 979, de 2020, em 06 de fevereiro de 2020. O diploma legislativo trouxe
as medidas que poderiam ser adotadas para contê-lo, objetivando a proteção da
coletividade, cabendo, pois, ao Ministro da Saúde, em atendimento às diretrizes da
OMS e após verificar as peculiaridades nacionais, fixar a duração das mesmas.
A Medida Provisória nº 928/2020 introduziu o seu art. 6º-B, em 23 de março
de 2020, e, em uma tentativa de monopolizar os acontecimentos relacionados ao
novo coronavírus, elasteceu o atendimento de prazos e a desatenção a ocasiões
voltadas à publicidade e transparência institucionais, o que, de acordo com o
Supremo Tribunal Federal, foi inconstitucional, burlando, principalmente, o vetor da
observância estrita à Constituição, sustentáculo do Sistema Constitucional de Crises
brasileiro.
É possível que o Estado de Calamidade Pública seja considerado inserido no
Estado de Legalidade Extraordinária?
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Em várias oportunidades, o STF e a doutrina entendem ser possível a
limitação de princípios constitucionais, desde que respeitado o seu núcleo-duro,
diante do sopesamento com as justificativas próprias e específicas do caso, então
qual o motivo dessa declaração de inconstitucionalidade? As essências da
publicidade e da transparência haviam sido respeitadas?
Demonstrada a problemática a ser discutida e a relevância da questão, seguemse ordens de considerações que se interligam. Em verdade, o estudo dividir-se-á em
três momentos, um a tratar dos princípios ventilados, outro, sobre a inserção do Brasil
em seu Sistema Constitucional de Crises, e, o último, a trazer considerações a respeito
da declaração de inconstitucionalidade do art. 6º-B, da lei nº 13.979, de 2020, pelo
Supremo Tribunal Federal.
O marco referencial teórico do presente estudo apoia-se, sobretudo, nas obras
de Ingo Sarlet, de Maria Sylvia Zanella di Pietro, de Gilmar Mendes e de Paulo Gonet.
Através de uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se o método dedutivo, com a ajuda
das obras dos escritores supramencionados e as de outros diversos autores, restará
completada a análise proposta.
2. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA
Antes de se falar propriamente dos referidos princípios, interessante tecer breves
comentários sobre o neoconstitucionalismo, a Constituição brasileira de 1988 e o
valor de seus princípios.
2.1. O neoconstitucionalismo, a Constituição Federal de 1988 e o valor dos
princípios constitucionais
Quando se vai estudar o Constitucionalismo, três ideias são básicas: direitos
fundamentais, estrutura do Estado e organização dos Poderes. O avançar da
concepção constitucionalista se coaduna com o pensamento de Locke e de
Montesquieu, de que um Poder estatal deve ser usado para limitar a atuação do
outro, de forma a equalizar as forças públicas e proporcionar equilíbrio nas decisões
que afetam a sociedade.
No neoconstitucionalismo, o Direito se relaciona com a moral, em um sistema
em que os direitos fundamentais são autoaplicáveis, uma vez que a Constituição tem
força normativa por si (Konrad Hesse), em íntima relação ao entendimento do
Ministro Barroso, que aduz que a doutrina da efetividade deu grande contribuição
para a chegada do neoconstitucionalismo no Brasil.
Ademais, nele, a Constituição é considerada norma superior e central de
observância obrigatória pelos governos e governados, sendo, assim, um filtro para
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toda interpretação jurídica. Nas palavras do Ministro Barroso, “toda interpretação
jurídica é uma interpretação constitucional”.
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Para Pedro Lenza, eis as características delineadoras desse instante: a
Constituição como centro do sistema; norma jurídica dotada de imperatividade e de
superioridade; carga valorativa (axiológica) ao princípio da dignidade da pessoa
humana e aos direitos fundamentais; eficácia irradiante em relação aos Poderes e aos
particulares; concretização dos valores constitucionalizados; garantia de condições
mínimas (o Estado Social trouxe a garantia do bem-estar mínimo já, sendo o
neoconstitucionalismo uma fusão do constitucionalismo social com o
fraterno/solidário).
Chega-se a um momento da história em que a grande preocupação é efetivar
o que disposto no texto da Lei Maior, deixando-se afastado o que pensou Ferdinand
Lassale, no sentido de que a Constituição jurídica seria uma “mera folha de papel”.
Nesse sentido, Miguel Carbonell:
Se trata de Constituciones que no se limitan a establecer
competencias o a separar a los poderes públicos, sino que
contienem altos niveles de nromas materiales o substantivas
que condicionan la actuación del Estado por médio de la
ordenación de ciertos fines y objetivos. Ejemplos
representativos de este tipo de Constituciones lo son la
española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991.
(CARBONELL, 2007, p. 10).
Na vigência do neoconstitucionalismo, o país brasileiro promulgou a
Constituição Federal de 1988, considerada o grande marco desse momento histórico
no que toca à Nação pátria.
A edição das Cartas brasileiras foi, em regra, um avançar relativamente ao
Estado de Direito, e, inclusive a Constituição de 1891, já se comprometia, ao menos
teoricamente, com o mesmo. A promulgação da Carta de 1988, quando em vigor o
neoconstitucionalismo, exige a efetivação do que ela prevê, por isso a legalidade é
ainda mais verificada, e não unicamente em seu sentido formal, mas, sobretudo, em
sentido material. É o que entende Lênio Streck:
A essa noção de Estado se acopla o conteúdo material das
constituições, através dos valores substantivos que apontam
para a mudança do status quo da sociedade. Por isso, no Estado
Democrático de Direito, a lei (Constituição) passa a ser uma
forma privilegiada de instrumentalizar a ação do Estado na
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busca do desiderato apontado pelo texto constitucional,
entendido no seu todo dirigente-compromissário-valorativoprincipiológico. (STRECK, 2003, p. 171).
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Que complementa:
O paradigma do Estado Democrático de Direito liga-se
inexoravelmente à função transformadora que o Direito
assume. Da ideia de Direito como ordenação e até mesmo de
promoção, exsurge um papel para o Direito que vai muito além
da Constituição enquanto mero instrumento para a aferição da
parametricidade formal. Isto demandou um novo tipo de
concepção acerca da jurisdição constitucional. Trata-se da
instituição de tribunais aptos a instrumentalizar e dar guarida à
materialidade dos textos constitucionais. (STRECK, 2003, p.
170).
É interessante esclarecer que a Lei Maior de 1988 adentra fazendo história: é
a mais democrática da nossa história e busca propiciar, eficazmente, o que os pátrios
possuem como direitos e garantias, tanto é que traz, de maneira explícita, que os
princípios listados não afastam a presença de outros implícitos e que decorrem da
sua sistemática e unidade. Nesse sentido, Daniel Sarmento:
Apesar da forte presença de forças que deram sustentação ao
regime militar na arena constituinte, foi possível promulgar um
texto que tem como marcas distintivas o profundo
compromisso com os direitos fundamentais e com a
democracia, bem como a preocupação com a mudança das
relações políticas, sociais e econômicas, no sentido da
construção de uma sociedade mais inclusiva, fundada na
dignidade da pessoa humana (SARMENTO, 2012, p. 126).
Para Giovani Sartori, “democracia é, acima de tudo, um critério de legitimidade
(...). Nenhum democrata rejeita que o poder apenas é legítimo quando tem origem
no povo e assenta no seu consenso” (SARTORI, 2018). Definindo democracia, o
dicionário aduz:
a) Governo em que o poder é exercido pelo povo; b) sistema
governamental em que os dirigentes são escolhidos através de
eleições populares; c) Regime que se baseia na ideia de
liberdade e soberania popular, em que não existem
desigualdades e/ou privilégios de classes: a democracia, em
444

www.conteudojuridico.com.br

oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem
livremente (DEMOCRACIA, 2020).
E Robert Dahl, ao lecionar sobre a democracia moderna, relaciona
características:
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Funcionários eleitos. O controle das decisões do governo sobre
a política é investido constitucionalmente a funcionários eleitos
pelos cidadãos. Eleições livres, justas e frequentes. Funcionários
eleitos são escolhidos em eleições frequentes e justas em que
a coerção é relativamente incomum. Liberdade de expressão.
Os cidadãos têm o direito de se expressar sem o risco de sérias
punições em questões políticas amplamente definidas,
incluindo a crítica aos funcionários, governo, o regime (...)
(DAHL, 2001, p. 99-100).
O preâmbulo da Constituição de 1988 é firme no sentido de que a Assembleia
Constituinte estava a instituir um Estado Democrático, o que é repetido no caput do
art. 1º, que diz constituir o Brasil em um Estado Democrático de Direito.
Embora o Supremo Tribunal Federal adote, quanto ao preâmbulo, a teoria da
irrelevância jurídica, não nega seu valor político e propulsor do ideal ideológico do
constituinte originário, através do qual explana os valores escolhidos (STF. Plenário.
ADI 2076, Rel, Min. Carlos Velloso, julgado em 15/05/2002). Sobre esse texto, Luís
Roberto Barroso expõe que “conterá este documento, como regra, as principais
motivações, intenções, valores e fins que inspiraram os constituintes”(BARROSO,
2013, p. 105). E, ademais, o artigo inaugural da Carta Magna traz explicitamente a
natureza brasileira de Estado Democrático de Direito.
Como visto acima, democracia se vincula ao pensamento de que o povo é o
titular do poder, consoante aclarado no parágrafo único do artigo 1º, da Carta
Magna, exercendo-o por meio de representantes eleitos ou diretamente – nesta
hipótese, observando as diretrizes constitucionais. Por seu turno, Estado de Direito
liga-se à ideia de um Estado em que o Governo encontra balizas na Constituição, as
quais o limita (TAVARES, 2020); remonta ao pensamento de respeito à hierarquia das
normas e dos direitos fundamentais, não à vontade exclusiva do governante.
Atentando-se ao fato de que o marco jurídico do neoconstitucionalismo no
Brasil é a Constituição Federal de 1988, só daí já resulta o valor primeiro dado aos
princípios perfilhados na Carta Maior, que, repita-se, não se limitam aos
explicitamente trazidos, mas inclui os implícitos e os decorrentes de sua natureza e
unidade.
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Os princípios são a base, o norte, a bússola primordial do texto constitucional
e gozam, consoante supraexplicitado, de força normativa por si, sendo capazes – e,
na verdade, os fundamentos de verificação primeira- de gerar o afastamento de
qualquer lei ou ato normativo incompatível com o seu núcleo ou significado,
acarretando na declaração de inconstitucionalidade do mesmo. Assim entende Ingo
Sarlet:
Os direitos fundamentais, como resultado da personalização e
positivação constitucional de determinados valores básicos (daí
seu conteúdo axiológico) integram, ao lado dos princípios
estruturais e organizacionais (a assim denominada parte
orgânica ou organizatória da Constituição), a substância
propriamente dita, o núcleo substancial, formado pelas
decisões fundamentais, da ordem normativa, revelando que,
num Estado Constitucional democrático, se tornam necessárias
certas vinculações de cunho material (...) (SARLET, 2006, p. 72).
Esboçado, assim, o que se pretendeu, passa-se à análise dos princípios da
publicidade e da transparência.
2.2. Os princípios da publicidade e da transparência
O artigo 37, da Constituição Federal, perfilha alguns dos princípios
constitucionais que regem o atuar da Administração Pública, prevendo a legalidade,
a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Dissertando sobre quem
eles incidem, Carlos Ayres Britto:
qualquer das modalidades de administração pública com que
inicialmente trabalhamos: a administração pública enquanto
atividade e a administração pública enquanto aparelho ou
aparato de poder. Logo, princípios que submetem o Estado
quando da criação legislativa de órgãos e entidades, assim
como submetem todo e qualquer Poder estatal quando do
exercício da atividade em si de administração pública (BRITTO,
2013, p. 822).
A legalidade vincula-se ao entendimento de que o administrador público só
tem autorização para agir se autorizado, determinado ou regulamentado pela lei. É
o oposto da legalidade relacionada aos particulares, em relação aos quais somente
é proibido o que a lei disser que o é.
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No tocante ao princípio da impessoalidade, colaciona-se o entender de Maria
Sylvia Zanella di Pietro,
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estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear
toda a atividade administrativa. Significa que a Administração
não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas
determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que
deve nortear o seu comportamento. Aplicação desse princípio
encontra-se, por exemplo, no art. 100, da CF, referente aos
precatórios judiciais; o dispositivo proíbe a designação de
pessoas ou de casos nas dotações orçamentárias e nos créditos
abertos para esse fim (DI PETRO, 2019, p. 219).
Especificamente no que tange a moralidade, aclara-se com as palavras de
Fernanda Marinella, “é composta não só por correção de atitudes, mas também por
regras de boa administração, pela ideia de função administrativa, interesse do povo,
do bem comum”, que ainda diz:
A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da moralidade,
determinou a necessidade de sua proteção e responsabilização
do administrador amoral ou imoral. Para tanto, encontram-se
no ordenamento jurídico inúmeros mecanismos para impedir
atos de imoralidade, como, por exemplo, regras sobre
improbidade administrativa, no art. 37, §4º, da CF e na lei n.
8429/92; (...) e, recentemente, a Lei n. 12.846/2013, denominada
Lei Anticorrupção, além de outros instrumentos (MARINELLA,
2018, p. 87).
Para Gilmar Mendes, não há que se falar nesse vetor sem sua relação com
outros valores fundamentais, que emoldurarão seu significado, que remonta à ideia
de uma dimensão ética (BRANCO; MENDES, 2015). Na visão de Gilmar Mendes, a
limitação ao atuar do administrador público, se fundamentada na moralidade, precisa
que o limite também se vincule em conjunto com diverso valor constitucional.
O princípio da publicidade, tema do presente estudo, proporciona um maior
controle pelos administrados, na medida em que ordena a transparência na gestão
da coisa pública, e, por ser intimamente ligado à democracia, à gestão da coisa
pública pelo próprio titular do poder – o povo -, exige que os administrados tenham
acesso, em tempo hábil, ao que diz respeito a eles e à coletividade, de maneira que
limitações a ele somente podem existir de forma imensamente excepcional.
Por fim, o vetor da eficiência se traduz na afirmativa de se fazer mais com um
gasto menor.
447

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nos vocábulos de Carlos Ayres Britto, os princípios constitucionais da
Administração Pública devem assim ser interpretados:
Não basta aplicar a lei, pura e simplesmente, mas aplicá-la por
um modo impessoal, um modo moral, um modo público e um
modo eficiente. Modos que são, de parelha com a lei, as
primeiras condições ou os meios constitucionais primários de
alcance dos fins para os quais todo poder administrativo é
legalmente conferido. (...) A administração pública somente
alcança o patamar da legitimidade plena quanto aos seus
meios ou meios de atuação, se, impulsionada pela lei, a esta
consegue imprimir o selo dos outros quatro princípios.
Operando, estes, como fatores de legitimação conjunta da
própria lei, do Direito como um todo e da atividade
administrativa em especial (BRITTO 2013, p. 822).
Verifica-se, pois, a correlação necessária entre os vetores, um
complementando o outro, na nítida aplicação do princípio hermenêutico da unidade,
sobre o qual Paulo Gonet é firme: “(...)postula que não se considere uma norma da
Constituição fora do sistema em que se integra” (BRANCO;MENDES, 2015, p. 94), no
que é acompanhado por Eros Grau: “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços”
(GRAU, 2003, p. 88).
Especificamente no que diz respeito ao vetor da publicidade, Marcelo
Alexandrino e Vicente Paulo assentam sua dupla acepção: primeiramente, exigindose publicação oficial dos atos administrativos que voltem-se à produção de efeitos
externos e/ou aqueles que impliquem ônus ao patrimônio público, como requisito
de eficácia dos mesmos, bem como na exigência de transparência no atuar do
administrador público, do que é decorrência lógica a motivação.
Sobre a primeira acepção, os autores, em consonância com o se disse acima,
defendem:
A exigência de publicação oficial de atos da administração
pública que devam produzir efeitos externos, ou que onerem o
patrimônio público, é inerente à própria noção de Estado
Democrático de Direito, uma vez que o reconhecimento de que
o legítimo titular da coisa pública é o povo implica assegurar a
este os mais amplos meios de controle da atuação daquela – a
administração pública – que é mera gestora de seus bens e
interesses. E é de todo evidente que só há como controlar
eficazmente essa atuação se os atos que a concretizam forem
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publicados, possam ser prontamente por todos conhecidos
(ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 244).
No que toca à essa segunda acepção, os doutrinadores dissertam:
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decorrência lógica do princípio da transparência é a regra geral
segundo a qual os atos administrativos devem ser motivados.
Com efeito, a motivação (exposição, por escrito, dos motivos
que levaram à prática do ato) possibilita o efetivo controle da
legitimidade do ato administrativo pelos órgãos de controle e
pelo povo em geral. De forma mais ampla, a cidadania
fundamenta a exigência da motivação, uma vez que esta é
essencial para assegurar o efetivo controle da administração,
inclusive o controle popular, uma das mais evidentes
manifestações do exercício da cidadania (ALEXANDRINO;
PAULO, 2017, p. 245).
O art. 5º, XXXIII, da CF, oportuniza, a todos, o direito de receber dos órgãos

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ; o artigo
37, §3º, da Carta Magna, por sua vez, aduz que: § 3º A lei disciplinará as formas de
participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando
especialmente: II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII ; ao passo que o
art. 216, §2º, da CF, prevê que: § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei,
a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.
Visando regulamentar tais dispositivos, o legislativo brasileiro editou a lei nº
12.527, de 2011, a Lei de Acesso à Informação, também chamada de Lei de
Transparência Pública, sendo, pois, uma norma geral, de caráter nacional, o que,
portanto, obriga a todos os entes componentes da Federação. Ela trouxe sanções
administrativas, não havendo tipificação de crimes.
De forma explícita, o art. 3º, I, do diploma legislativo, prevê a publicidade
como regra geral, em consonância com o texto constitucional, constituindo o sigilo
uma exceção, possível se justificado. Nas palavras de Marcelo Alexandrino e Vicente
Paulo:
Importante diretriz, vazada no inciso I do art. 3º, da Lei
12.527/11, é a de que a observância da publicidade constitui a
regra geral, enquanto o sigilo é excepcional. Nos termos dessa
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lei, informação sigilosa é “aquela submetida temporariamente
à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado’. Frise-se este ponto: nenhuma informação que o poder
público detenha pode ser mantida em segredo eterno sob a
alegação de se tratar de informação cujo sigilo seria
‘imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
(ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 248).
Outro dispositivo importante da lei é o seu artigo 21, caput e parágrafo único,
que preveem: Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela

judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações
ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não
poderão ser objeto de restrição de acesso.
Explanados, dessa forma, os vetores citados.
3. A INSERÇÃO DO BRASIL EM SEU SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CRISES EM
VIRTUDE DA COVID-19 E A LEI 13.979/2020
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, em 30 de março de 2020,
“emergência de saúde pública de interesse internacional”, dada a evolução da
COVID-19, doença oriunda do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e reconheceu a
enfermidade como uma pandemia planetária.
Na definição do dicionário, pandemia consiste na “epidemia que dissemina
por toda uma região”; doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito
rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, etc.”; ou
“qualquer coisa que, concreta ou abstrata, espalha-se rapidamente e tem uma
grande extensão de atuação”.
Voltando-se os olhos para o país brasileiro, em 06 de fevereiro de 2020, foi
editada a lei nº 13.979/20, em que listadas as medidas para se combater “a
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, responsável pelo surto de 2019”.
Dito diploma trouxe medidas limitadoras de direitos previstos na Constituição
Federal, como isolamento social, quarentena (“restrição de atividades ou separação
de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do
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coronavírus”), determinação de realização compulsória de exames médicos e de
vacinas, restrição à locomoção internacional, interestadual e intermunicipal,
requisição de bens, entre outras, assentando, no §1º do seu artigo 1º, que tais
determinações objetivavam a proteção da coletividade. Também trouxe novas
hipóteses de licitação dispensável, simplificação de processos. Ademais,
expressamente afirmou o seu caráter temporário, devendo viger até findar o estado
de emergência (artigo 8º c/c art. 1º, §§2º e 3º).
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Posteriormente, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 928, de
2020, adicionando o art. 6º-B, à referida legislação, que, pela eminência para o
presente estudo, é abaixo trazido:

Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de
acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527, de 2011,
relacionados com medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de
acesso à informação nos órgãos ou nas entidades da
administração pública cujos servidores estejam sujeitos a
regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que,
necessariamente, dependam de:
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da
resposta; ou
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as
medidas de enfrentamento da situação de emergência de que
trata esta Lei.
§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta
com fundamento no disposto no § 1º deverão ser reiterados no
prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o
prazo de reconhecimento de calamidade pública a que se
refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra
negativa de resposta a pedido de informação negados com
fundamento no disposto no § 1º.
§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de
apresentação de pedido de acesso a informações de que trata
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o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o
sistema disponível na internet.
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§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes
relativos aos pedidos de acesso à informação de que trata a Lei
nº 12.527, de 2011.
Ainda, dado o aumento dos casos de COVID-19, o Congresso Nacional
aprovou o decreto presidencial que requereu a decretação do Estado de Calamidade
Pública, com fundamento no art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a
permitir dispensas quanto a se atingir os resultados fiscais dispostos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e no que toca à limitação de empenho prevista no art. 9º,
da LC nº 101, de 2000.
Depois, com o prolongamento, pela Organização Mundial da Saúde, da
declaração de enfermidade global, o Legislativo brasileiro editou a Emenda
Constitucional nº 106/20, delineando um regime extraordinário fiscal, financeiro e de
contratações para a União, relativa às necessidades decorrentes da pandemia. Tal
texto restou avulso na Constituição, a vigorar unicamente no período do estado de
calamidade pública.
É inegável, pelo exposto, a inserção do país em seu Estado Constitucional de
Crises, também denominado de Estado da Legalidade Extraordinária.
Aricê Moacyr Amaral Santos o define como “... o conjunto ordenado de
normas constitucionais que, informadas pelos princípios da necessidade e da
temporalidade, têm por objeto as situações de crises e por finalidade a mantença ou
o restabelecimento da normalidade constitucional” (SANTOS, 1989, p. 32). Para Flávio
Martins, é “um conjunto ordenado de regras e princípios que se destinam a
restabecer a ordem e a segurança, diante de graves crises institucionais ou sociais.
Tem amparo constitucional, devendo ser realizado nos estritos limites previstos na
Constituição” (NUNES JÚNIOR, 2019, p. 2006).
Bernardo Gonçalves lista os quatro princípios norteadores dessa ocasião:
excepcionalidade, necessidade, temporalidade e obediência estrita à Constituição
Federal (GONÇALVES, 2019).
A excepcionalidade vincula-se à ideia de que, com o escopo de proteger
direitos fundamentais essenciais para aquele instante, certas ações excepcionais
precisam ser tomadas, ainda que, ali, acabem por limitar outros direitos
fundamentais; já a necessidade, volta-se ao seu sentido retirado da
proporcionalidade, justificando o atuar porque não há diverso modo de solução para
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a crise vigente; a temporalidade passa o pensamento de que as medidas excepcionais
precisam acontecer por um tempo limitado, sob pena de serem ilegítimas, afinal
restringem o núcleo de proteção constitucional, qual seja, os direitos fundamentais
(GONÇALVES, 2019).
Rodrigo Padilha explica:
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(...) a Constituição adotou um capítulo (Capítulo I do Título V)
para discorrer sobre medidas que possam auxiliar os Poderes
Públicos a conquistarem o estado constitucional democrático.
(...) O referido sistema instaurará um estado de legalidade
extraordinária, em que diversos direitos serão suspensos. Por
isso, para que esse ato não se transforme em um gole de
estado ou de ditadura, é obrigatória a observância de três
critérios: a) necessidade (...) ; b) temporalidade (...); c)
proporcionalidade (...) (PADILHA, 2020, p. 862).
Interessante que quando Flávio Martins vai dissertar sobre o Estado de
Legalidade Extraordinária, ele traz outros vetores em complemento e põe a
publicidade como um deles. Em suas palavras:
assim como todo ato do poder público, a decretação das
medidas excepcionais para controle das crises deve ser pública,
para que haja o controle social e, eventualmente, jurisdicional.
Isso decorre do princípio democrático, do princípio republicano
e do direito constitucional à informação (NUNES JÚNIOR, 2019,
p. 2006).
Como se assentou em outra oportunidade,
A publicidade e a legalidade, em verdade, são dois dos vetores
constitucionais-administrativos explícitos, de observância
obrigatória por todos os administradores públicos, junto com
os outros explícitos e os tantos princípios implícitos (estes dada
a redação do artigo 5º, §2º, da CF), que não podem ser
afastados nem mesmo em tempo de direito extraordinário,
salvo no caso de colisão entre eles, quando se resolverá pela
ponderação
e
aplicação
do
macroprincípio
da
proporcionalidade. A observância vinculada decorre da força
normativa da Constituição, ou seja, consoante Roberto Barroso,
é o texto constitucional ser formado por normas jurídicas
propriamente ditas, a serem respeitadas pelo simples fato de
estarem dispostas naquele diploma, desnecessitando-se que
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lei infraconstitucional regulamente o que aquele já o fez
(CARNEIRO, Marcella V.Q., 2020).
Por fim, diga-se que os estudiosos do tema ratificam a precisão de que o atuar
do administrador público, com muito mais razão em momentos de crise, necessita
observar estritamente o que dispõe o texto constitucional, no que se inclui seus
valores e elementos substanciais, pois, com respeito à estabilidade imprescindível
para uma vida em sociedade, a própria Constituição dispôs sobre as medidas
legítimas e exceções possíveis em momentos excepcionais, não podendo, assim, o
gestor da coisa pública agir em desconformidade, sendo esse o significado do vetor
da legalidade administrativa.
4. A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º-B, DA LEI
13.979/2020, FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA
TRANSPARÊNCIA – CONCLUSÃO
O art. 6º-B, da lei nº 13.979, de 2020, previu que os prazos de resposta ao
cidadão ficariam obstados, na grande maioria dos casos, se a atribuição coubesse a
servidores submetidos ao regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes.
Em 30 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, julgando as ações diretas
de inconstitucionalidade nºº 6347, 6351 e 6353, declarou a inconstitucionalidade do
art. 6º-B, da lei nº 13.979, de 2020, incluído pela medida provisória nº 928, de 2020,
sob o argumento de que o dispositivo instituía inúmeras restrições ao direito
fundamental do cidadão de obter livre acesso a informações, uma vez que tal artigo
não se presta a mencionar ocasiões excepcionais e concretas a legitimar o
afastamento do direito, mas sim inverte a lógica do sistema constitucional, de modo
a transformar a regra geral da publicidade e da transparência em exceção. A
declaração, em verdade, ratificou medida cautelar outrora concedida.
No julgado, os Ministros, sobretudo o Relator Alexandre de Moraes, assentaram
que a transparência e a publicidade advém do espírito da democracia representativa,
indicando o dever do administrador público de prestar contas, a fim de ser realizado
o controle social dos atos daqueles que gerem a coisa pública. Nas palavras de
Márcio Cavalcante,
O princípio da transparência e o da publicidade são corolários
da participação política dos cidadãos em uma democracia
representativa. Essa participação somente se fortalece em um
ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição
crítica das diversas opiniões sobre as políticas públicas
adotadas pelos governantes. A publicidade e a transparência
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são absolutamente necessárias para a fiscalização dos órgãos
governamentais. O acesso a informações representa uma
garantia instrumental ao pleno exercício do princípio
democrático, que abrange debater assuntos públicos de forma
irrestrita, robusta e aberta (CAVALCANTE, 2020, p.4).
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Como supraexplicitado, a regra geral é a publicidade e a transparência, pois
são as maneiras efetivas de propiciar o controle dos atos dos governantes pelos
governados, verdadeiros titulares do poder, sendo os primeiros considerados meios
ou instrumentos para a explicitação da vontade popular, uma vez que são escolhidos
para proteger não os seus interesses particulares, mas os da coletividade.
Extrai-se, de pronto, pela simples leitura do dispositivo, que não houve
delimitação específica a justificar a diminuição do objetivo constitucional, motivo
pelo qual a Corte Maior reconheceu sua incompatibilidade com a Carta Magna.
Quando se vai limitar o que assegura a Lei Magna, interessante que o faça em
estrita observância à Constituição, a partir de uma interpretação axiológica,
teleológica e sistemática, não sendo permitir retirar dos verdadeiros titulares do
poder a fiscalização em relação a quem age em nome deles.
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Introdução
O presente artigo tem por interesse elucidar o conceito de peculato,
abordando temas referentes ao assunto tratado, busca-se elucidar as características
deste crime aplicado àquele detentor de cargo público, quais as metodologias
abordadas, conceitos e funções específicas do mesmo, como punição condizente
com o cargo. Através de metodologias de pesquisa identificar quais são as
características jurídicas que norteiam o crime de peculato, verificando a existência de
peculiaridades com relação ao mesmo, demonstrando quais as características
intrínsecas e que norteiam a aplicabilidade de punição aos funcionários públicos
responsáveis pelos delitos cometidos, situações do cotidiano administrativo em que
se aplica conceitos próprios da carreira, seja ela transitória ou definitiva decorrente
de concurso público.
Desenvolvimento
É o ato praticado especificamente pelo funcionário público, pelo qual o
individuo para o proveito de um terceiro ou dele mesmo se apropria de um bem
móvel, bem este em sua posse ou guarda devido à natureza do cargo que exerce
conforme o Código Penal:
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito
próprio ou alheio:
Podemos verificar a origem do chamado peculato no direito romano,
quando se subtraia pertences do império, a palavra em sua origem deriva de ( pecus),
palavra esta utilizada para bois e carneiros que tinham como finalidade o sacrifício
aos deuses pagãos. O direito romano, para definir o crime de peculato não levou em
consideração a qualidade do sujeito ativo, que podia ser funcionário público ou
particular, mas sim a titularidade da res, isto é, o fato de o produto da subtração
pertencer ao estado ( res publicae) ou ser sagrado ( res sacrae), considerando que
bois e carneiros eram destinados aos sacrifício, em muitos casos condenando o
infrator não só a penas físicas severas, como também a pena de morte.
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Segundo Cezar Roberto Bitencourt:
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As sanções aplicadas aos autores de peculato eram
extremamente severas: trabalhos nas minas, podendo chegar,
inclusive, ao extremo da pena de morte, fato ocorrido no
período dos imperadores. Durante a idade média foi mantido
para o crime de peculato a aplicação de penas cruéis e
degradantes. O estatuto e Florença determinava que quem
fugisse com o dinheiro publico fosse amarrado à cauda de um
burro e arrastado pelas ruas da cidade, como exemplo235.
Verifica-se conforme descrito, a evolução do referido crime, em síntese a
classificação do mesmo tem como objetivo proteger o bem estatal, visando através
de meios mais rigorosos de punição, coibir o funcionário público à pratica de delito
contra a administração publica e os bens particulares sobre sua responsabilidade.
Objeto jurídico
Cabe observar que a qualidade de funcionário público tanto qualifica
como aumenta a pena no caso do crime de peculato, tal medida tem como objetivo
proteger eventualmente o bem particular e primordialmente o estado e criar uma
maior credibilidade deste junto à população, sendo este o maior bem jurídico
tutelado pela legislação, a moralidade da Administração pública conforme Fernando
Capez:
Tutela-se principalmente, a moralidade da Administração
Pública, bem como seu patrimônio. Protege-se, eventualmente,
o patrimônio do particular quando este estiver sob a guarda
daquela.
Observa-se a preocupação do legislador quanto à proteção da máquina
estatal, através de legislação que busca coibir atos irregulares por parte do
funcionalismo público, mantendo assim o caráter de isonomia da mesma.
Peculato Furto
Conforme transcrito do art. 312, § 1º do código penal:
§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora
não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou
concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou
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alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário.
Aqui descreve-se basicamente o furto cometido pelo funcionário público,
através da utilização da vantagem que o mesmo possui devido ao fato de ser
funcionário público, o crime poderá ocorrer em duas hipóteses, quando o próprio
sujeito comete o ato ilícito ou de alguma forma contribui para que um terceiro
cometa o furto. Nas duas situações fica explicito que o funcionário não possui a posse
do bem, porém apesar de não possuir o mesmo, fica clara a utilização de facilidade
decorrente do cargo para a prática do delito, sendo esta uma condição essencial
para a caracterização.
Nas situações em que o funcionário publico através de vantagens do
cargo possibilita que terceiros realizem o furto aplica-se o disposto no artigo 30 do
código penal :
Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Tal artigo possibilita que mesmo tendo o cidadão comum cometido o
crime de furto, se ficar provado que este ágil através do facilitamento de funcionário
publico, tal funcionário responderá pelo crime previsto no § 1 do artigo 312, por ter
como principal característica a facilidade oriunda do cargo público.
Para a caracterização do crime é primordial que tenha ocorrido o dolo,
por parte do funcionário público e que o mesmo tenha se valido da vantagem do
cargo para subtrair o objeto, pois o mesmo possuiria livre acesso à repartição em
que trabalha.
Peculato Culposo
Para esclarecer o referido crime devemos tomar como base oque está
previsto no art. 312 § 2⁰ do Código Penal :
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de
outrem
A caracterização do referido crime leva em conta a atitude do funcionário
que agiu equivocadamente, por desatenção ou imperícia, de maneira a permitir que
um terceiro realizasse o furto . Segundo Bitencourt:
No caso, o funcionário negligente não concorre diretamente no
fato (e para o fato) praticado por outrem, mas , com sua
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desatenção ou descuido, propicia ou oportuniza,
involuntariamente, a que outrem pratique um crime doloso,
que pode ser de outra natureza.
Para a caracterização do crime o individuo deve ter a posse do objeto em
decorrência do cargo do qual exerce e o mesmo só se caracterizará com a
consumação, não permitindo que ocorra a tentativa por se tratar de crime culposo.
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Como pena o servidor que agiu com desídia responderá a detenção de
três meses a um ano, porém caso o mesmo ressarça aos cofres públicos os prejuízos
causados antes da sentença definitiva, a pena será extinta, porém será reduzida até
a metade, caso a reparação ocorra posteriormente à decisão judicial, conforme art.
312 §3⁰ do Código Penal.
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se
precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe
é posterior, reduz de metade a pena imposta.
Com relação ao terceiro que participou do delito, tirando proveito da
condição do funcionário público, não se estende tal benefício.
De acordo com exposto é nítido que o servidor poderá ser punido pelo
seu erro, porém o mesmo poderá exercer a retratação do ocorrido, arcando com os
prejuízos causados pela imperícia, neste caso permitindo que o estado tenha maiores
prejuízos como por exemplo a perca de um servidor de boa conduta que cometeu
um erro do qual não teve intenção .
Peculato Mediante Erro de Outrem
Para elucidar o crime a ser abordado, devemos recorrer ao descrito no art.
313 caput do Código de Processo Penal:
Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem
Doutrinariamente recorre-se a tal crime também como “peculato
estelionato”, o objetivo do legislador com a descrição do mesmo foi proteger a
administração pública, outra observação importante é com relação aos sujeitos ativos
do crime, necessariamente tal crime só pode ser cometido por funcionário público,
cabe porém a participação de particular no crime, em muitos casos aconselhando
que o funcionário público, que recebeu o objeto advindo de um particular não o
devolva e fique com o mesmo sabendo da improcedência, para o tal caberia o
enquadramento da pena conforme previsto nos artigos 29 e 30 do código penal
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brasileiro, porém para a equiparação é necessário que o particular tenha
conhecimento da condição de funcionário público, caso desconheça da situação o
mesmo responderá conforme o previsto no § 2° do art. 29 Código Penal
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§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime
menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será
aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o
resultado mais grave
O estado é considerado sujeito passivo no presente crime, porém, caso o
dinheiro ou o bem móvel seja de particular, este será considerado também como
sujeito passivo, cabe observar que existem divergências doutrinárias sobre o
particular que foi prejudicado ser considerado passivo no mesmo patamar do estado
ou ser considerado sujeito passivo secundário do crime, conforme Bitencourt:
Discordamos do entendimento tradicional da doutrina que
define, nessa hipótese especial, o particular como sujeito
passivo secundário, pois não há razão lógica ou jurídica para
coloca-lo em segundo plano, mesmo que se trate de infração
penal localizada do Título (XI), que, por razões lógicas e
metodológicas, cuida dos crimes contra a administração
pública; com efeito, com essa infração o sujeito ativo lesa tanto
bem jurídico pertencente ao erário publico (dever funcional)
quanto bem jurídico pertencente ao particular (particular).
Conclusão
Observa-se conforme explanado que o funcionário público, seu cargo e
as peculiaridades do mesmo, diferencia-se dos cargos particulares. Ao tratarmos do
crime de peculato decorrente da atitude irregular do funcionário público, devemos
levar em conta a diferenciação aplicada aos mesmos, estes possuem características
especificas que buscam zelar pela honra administrativa e a boa aparência daqueles
que lidam com verbas públicas, devendo agir dentro dos parâmetros da lei, em
contrapartida o funcionário público responde de maneira mais condensada com
relação à este crime cometido em função do cargo de gerencia ou de confiança por
ser tutelado por vasta legislação diferenciada da legislação aplicada ao cidadão
comum.
Por tratar diretamente com o dinheiro público, existe uma maior
preocupação com o funcionário público e a possível atitude irregular, a este caberá
punibilidade no âmbito administrativo, cível e penal, a depender da infração
cometida o mesmo responderá não apenas no caráter administrativo, mas também
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nas outras esferas, por tratar-se de irregularidades que envolvem o dinheiro do
contribuinte, tais desmandes e desleixos realizados com o dinheiro do contribuinte
podem causar desgaste da máquina pública e prejuízos irreparáveis à sociedade
como um todo.
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Resumo: No regime previdenciário existem requisitos a serem cumpridos para
ensejar a aposentadoria. As consequências jurídicas surgem quando há divergências
de sexos, sendo um sistema binário (dividido em masculino e feminino), vez que para
o sexo feminino a contribuição é inferior em comparação ao do sexo masculino.
Mesmo com os direitos assegurados na Constituição como o de igualdade,
dignidade da pessoa humana e da personalidade, devido a esse sistema ser
divergente, a mudança de gênero encontra-se sem respaldo legal, cabendo à análise
de cada caso concreto. A alteração registral antes e posterior à inclusão ao RGPS,
bem como mudanças físicas asseguram a necessidade de regulamentação.
Palavras-chave: Sistema Binário. Previdência. Mudança de gênero. Transexualidade.
Regulamentação.
Abstract:In the social security regime there are requirements to be met to provide
retirement. The legal consequences arise when there are gender divergences, being
a binary system (divided into male and female), since for females the contribution is
lower compared to that of males. Even with the rights guaranteed in the Constitution
as equality, dignity of the human person and personality, because this system is
divergent, gender change is without legal support, and it is up to the analysis of each
specific case. The registration change before and after inclusion in the RGPS, as well
as physical changes ensure the need for regulation.
Keywords: Binary System.
Regulation.

social Security. Gender change. Transsexuality.
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Introdução
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A CF/88, pautada nos princípios da dignidade da pessoa humana regula a
previdência social em seu art. 201, § 7º, incisos I e II estabelece o regime binário,
sendo menos tempo de contribuição e idade em função de diferenças biológicas e
jornadas de trabalhos extras do sexo feminino. Essa especificidade gera um conflito
aparente, sendo ineficiente na busca por uma lei que preencha essa lacuna
ocasionada quando inclusos os transexuais no cenário da seguridade social, visto que
são indivíduos que fisicamente podem possuir um sexo e psicologicamente se
apresenta em sexo oposto.
A transexualidade está em constante crescimento. Em artigo produzido para
o site o estadão fora pontado que em 2019 o numero de candidatos optantes a
inserção de nome social teve um salto de 286% a maior. (HALLAL, 2019) Verificando
esses dados de crescimento, nota-se que a legislação é omissa nos casos de
aposentadorias dos transgêneros.
Os direitos inerentes na CF\88 sobre dignidade da pessoa humana estão
pautados como o inicio das inserções sociais das classes e após, os direitos de
personalidades são analisados no STJ, REsp n. O 1.008.398/SP, DJe de 18.11.2009) e
nos enunciados 42 e 43 da I jornada de direito e saúde. As poucas leis sobre os
direitos de personalidade abrangem os transgêneros ao modo que dispensem a
transgenitalização para ratificar o nome em seu registro civil, possibilitando ainda a
adequação após inscrição ao RGPS.
A análise mostra que os transgêneros são integrantes de uma sociedade em
desenvolvimento, e como tal desideratos, mesmo existindo uma distinção de sexos
na previdência social, devem ser inseridos ao grupo que desejarem e optarem sem
ter prejudicado seus direitos dignos a qualquer humano.
1.ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Carta Magna de 1988, pautada na declaração Universal dos direitos do
Homem trouxe direitos inerentes a qualquer humano, garantindo a liberdade, bem
estar e uma vida com dignidade, podendo inclusive proteger os indivíduos aos
eventos que causam dificuldades. Seu rol do art. 5º enuncia diversos direitos que
denota o fundamento do estado democrático de direito.
Esse estado intitulado está em constante atualização, se tornando assim, um
Estado contemporâneo. Por estado contemporâneo entende-se que evoluindo, se
tornou um sistema de proteção, nesse entendimento:
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[...] desde a assistência prestada por caridade até o estágio em
que se mostra como um direito subjetivo, garantido pelo
Estado e pela sociedade a seus membros, é o reflexo de três
formas distintas de solução do problema: a da beneficência
entre pessoas; a da assistência pública; e a da previdência
social, que culminou no ideal de seguridade social. (CASTRO et
al., p. 59)
Importante salientar que a prestação da Constituição são bases de cunho
respeitável na promoção da paz, justiça social, liberdade, desenvolvimento bem estar,
perfazendo um combinado de lutas e avanços da sociedade em forma de lei no
modelo de estado contemporâneo.
1.1 Garantias Constitucionais
A constituição em seu art. 5º resguarda direitos eminentes a qualquer pessoa.
Nesse sentido, nota-se que o Estado tem o objetivo de promover o bem estar social.
No campo da personalidade nota-se que direitos a personalidade e humanos
estão sempre em conjunto. Não há como distinguir um, sem citar outro, pois, são
garantias de uma vida digna, sendo, então, direitos essenciais e fundamentais
recebidos pela ordem jurídica e fruto de um histórico cultural, politico e ideológico,
os quais foram acentuados por lutas e movimentos sociais.
Os direitos de personalidade são imprescritíveis, intransmissíveis e não se
extingue pela inércia. Subtende assim, que o direito nasce e só extingue com seus
próprios titulares. Por essas classificações, se extrai que o Estado deve regular
procedimentos necessários a resignado sexo, sendo, portanto, direitos
personalíssimos dos transexuais.
Além da cirurgia de readequação de sexo, a alteração do
registro civil é um grande impasse para os transexuais devido
o principio de imutabilidade do nome. A desembargadora
Maria Berenice Dias explica: A Lei dos Registros Públicos diz
que o prenome só pode ser alterado quando expuser ao
ridículo o seu portador, sendo admitida à alteração somente a
pedido do interessado, contanto que não prejudique o
sobrenome da família. Outra objeção que impede a mudança
do nome decorre da vedação do art. 1.604 do Código Civil:
“Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do
registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do
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registro”. Esse é o fundamento que leva a Justiça, muito
frequentemente, a indeferir o pedido de retificação.(DIAS, p.3)
Rosa Maria Nery citada na obra de Maria Helena Diniz (2002, p. 98), expõe
outra opção no que se trata o registro civil para adequação do problema:
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Os documentos têm de ser fiéis aos fatos da vida, logo, fazer a ressalva é
uma ofensa à dignidade humana. Realmente, diante do direito à identidade sexual,
como ficaria a pessoa se se colocasse no lugar de sexo “transexual”? Sugere a autora
que se faça, então, uma averbação sigilosa no registro de nascimento, assim, o
interessado, no momento do casamento, poderia pedir, na justiça, uma certidão “de
inteiro teor”, onde consta o sigilo. Seria satisfatório que se fizesse tal averbação
sigilosa junto ao Cartório de Registros Públicos, constando o sexo biológico do que
sofreu a operação de conversão de sexo, com o intuito de impedir que se enganem
terceiros.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) na (ADI) no 4.275,
admitiu aos transgêneros o direito à substituição do prenome e do gênero no âmbito
administrativo (cartórios de registro civil de pessoas naturais), sem necessidades de
exames, procedimentos ou cirurgia de transgenitalização, apenas com uma auto
declaração. Dispõe:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
REGISTRAL.
PESSOA
TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO
RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À
LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU
DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU
PATOLOGIZANTES.
1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a
identidade ou expressão de gênero.
2. A identidade de gênero é manifestação da própria
personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado
apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.
3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de
gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por
autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua
vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do
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prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via
administrativa
ou
judicial,
independentemente
de
procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de
tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento
da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente.
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Essa alteração é uma exigência essencial na medida em que para o transexual
usar nome social, após sua mudança, readequação sexual, ou qualquer outro
procedimento seria constrangimento, podendo inclusive, sofrer discriminação.
2.HISTÓRICOS DA TRANSSEXUALIDADE
Historicamente, a população trans. fora marginalizada havendo assim,
perseguição por sua anormalidade. Anormalidade intitulada por considerarem a
época o sexo de nascimento e identificação por toda a vida. Qualquer distinção desse
padrão estaria em estigmatizada.
Inicialmente, cabe destacar que é difícil e sem precisão dados de quando
houve a primeira ocorrência da transexualidade, entretanto, há uma mutualidade
consensual entre vários filósofos e médicos que os primeiros traços da transgenia
têm como marco a origem no século XIX.
Referência sobre o transexualismo, Harry Benjamin relata a relação do
transexualismo e a endocrinologia. Expõe ser inadequada a determinação de sexo
baseado em diferenças anatômicas. E a transexualidade ultrapassa essa
determinação, sendo ligada ao psicológico, causa biológica e endócrina.
2.1 Conceito de transexualidade do ponto de vista filosófico, psicológico e
médico
Para conceituar os transgêneros o Cauldwell (2001), médico, criou em 1949 a
expressão “psychophatia transexual” e trouxe a visão dos transexuais que seria: o
desejo mórbido patológico de ser um indivíduo completo do sexo oposto. Esse
desejo é tão forte que o indivíduo insiste em submeter-se à cirurgia que o
transformaria – mesmo isso sendo impossível – numa mulher completa, ou ela num
homem perfeito.
Sobre o conceito de transexualismo:
Conceito de transexual foi inicialmente recepcionado no Brasil
por meio do martírio impingido ao médico Roberto Farina,
primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia de redesignação genital
no Brasil, em 1971, em Waldirene Nogueira. Em 1978, Farina foi
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processado pelo Conselho Federal de Medicina – CFM – sob a
acusação de lesões corporais graves. Foi condenado em
primeira instância e somente absolvido em uma instância
superior porque uma junta médica do Hospital das Clínicas de
São Paulo, onde ocorrera o procedimento, havia dado um
parecer favorável à intervenção, fazendo uso do conceito de
Benjamim quanto ao procedimento como solução terapêutica.
(Revista cult, 2018.)
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No período de 1997 o Conselho Federal de Medicina, em suas atribuições
autorizou como experimento a primeira cirurgia de transgenitalização. O quadro do
paciente era de transtornos psicológicos, com práticas de automutilação extermínio,
assim classificada pelo Conselho Federal de Medicina como transtorno de identidade
de gênero (TIG). Essa autorização se tornou um passo importante e desencadeou
outras transformações psicológicas, sociológicas e medicinais.
A Resolução nº 1.652/02 do CFM teve um papel importante no
desenvolvimento do tema. Essa Resolução autoriza o procedimento de
transgenitalização sem via judicial, no entanto precisaria obedecer aos padrões e
requisitos impostos na resolução.
Em 2008 a portaria nº 1.707 trouxe grandes avanços instituindo o processo
transexualizador, no qual a rede de saúde pública dá acesso para submissão da
cirurgia de transgenitalização.
A portaria nº 1.820/GM/MS em 2009 passou a dispor sobre os direitos e
deveres dos usuários (as) da saúde e passou a assegura a utilização de nome social
no SUS.
Regulamentada em 2013 a portaria nº 2.803 revogou a portaria nº 1.707,
complementando em consonância com outras portarias que asseguram a saúde e ao
atendimento para readequação sexual.
Até 2018 a transexualidade era tratada como doença psique conforme a
Classificação internacional de doenças:
Transexualismo: Trata-se de um desejo de viver e ser aceito
enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se acompanha
em geral de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação
por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de
submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento
hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto
possível ao sexo desejado. (CID, 2018)
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Logo em seguida, a OMS lançou a nova classificação CID-11 que entrará em
vigor em 2022 e passará a tratar o transexualismo como incongruência de gênero e
não como doença mental. A incongruência, segundo a Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) é uma
incongruência persistente entre o sexo biológico e o atribuído, um comportamento
variante de gênero, ou seja há uma desarmonia em relação ao sexo biológico da
pessoa. Mudança significativa para os transgêneros, uma vez que não devem ser
tratados como doentes e sim como normais.
3. HISTÓRICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
O primeiro país a criar um plano de aposentadoria foi à França no ano de
1673 para os membros da Marinha real. A Li Eloy Chaves teve contribuições ao marco
da previdência brasileira. Foi dessa lei que o deputado federal paulista criou em
conjunto com as companhias ferroviárias a Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAP).
No decorrer do tempo, a previdência social foi modificando perceba-se:
O Brasil só veio a conhecer verdadeiras regras de caráter geral
em matéria de previdência social no século XX. Antes disso,
apesar de haver previsão constitucional a respeito da matéria,
apenas em diplomas isolados aparece alguma forma de
proteção a infortúnios. A Constituição de 1824 – art. 179, XXXI
– mencionava a garantia dos socorros públicos, em norma
meramente programática; o Código Comercial, de 1850, em
seu art. 79, garantia por três meses a percepção de salários do
preposto acidentado, sendo que desde 1835 já existia o
Montepio Geral da Economia dos Servidores do Estado
(MONGERAL) – primeira entidade de previdência privada no
Brasil. (CASTRO et al., 2020. p. 98.)
Em 1888, no Brasil se tornou uma das épocas importantes, passando a avistar
a garantia de proteção social aos trabalhadores. Nesse período, regulamentou
através de um decreto o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios e no
decorrer dos anos, foram criados outros decretos, incluindo novas categorias de
trabalhadores.
A Previdência social passou a ser então:
[...]o sistema pelo qual, mediante contribuição, as pessoas
vinculadas a algum tipo de atividade laborativa e seus
dependentes ficam resguardadas quanto a eventos de
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infortunística (morte, invalidez, idade avançada, doença,
acidente de trabalho, desemprego involuntário), ou outros que
a lei considera que exijam um amparo financeiro ao indivíduo
(maternidade, prole, reclusão), mediante prestações
pecuniárias (benefícios previdenciários) ou serviços. Desde a
inserção das normas relativas ao acidente de trabalho na
CLPS/84, e, mais atualmente, com a isonomia de tratamento
dos beneficiários por incapacidade não decorrente de acidente
em serviço ou doença ocupacional, entende-se incorporada à
Previdência a questão acidentária. É, pois, uma política
governamental.(CASTRO et al., 2020. p. 120)
O STF no RE 414.816 AgR/SC da 1ª Turma tendo como Rel. Min. Eros Grau,
orienta que:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS.
PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO
RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A
TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
[...] 3. O sistema público de previdência social é baseado no
princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88],
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos
inativos [...].
Logo, passou por diversas modificações até chegar a essa seguridade social
vigente e possui princípios que vedam o retrocesso reduzindo os direitos já
adquiridos em âmbitos sociais.
A constituição de 1998, por exemplo, em seu art. 201 estabeleceu um
envolvimento de saúde, assistência e previdência social, arrecadando e distribuindo
de forma organizada os recursos, bem como dividiu em um sistema binário.
4. SISTEMA BINÁRIO X INCLUSÃO DOS TRANSEXUAIS NO
PREVIDENCIÁRIO

DIREITO

A CF/88 criou uma conjuntura de regras para se ter acesso a previdência social.
As modalidades que compõem esse mecanismo de regas são: aposentadoria por
idade (65 anos + 20 de contribuição para homens e 62 + 15 de contribuição para
mulheres) e aposentadoria rural (60 anos homens e 55 para as mulheres + a
comprovação de 15 anos de contribuição. A contribuição atinge 2,1% de sua
produção comercializada conforme a lei nº 8.212/1991 no art. 25, I e II.). Cada
modalidade estabelecida possui critérios específicos e compartilham de diferenças
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para o sexo feminino, sendo o principio de justiça o responsável por essa diferença.
Os fundamentos se encontram nas desigualdades que os gêneros possuem, tais
como produção social, atividades econômicas desenvolvidas e reprodução social.
A desigualdade intitulada é reservada a mulher, visto que a demanda de
produção social seria maior (dúplice ou tríplice jornada de trabalho, cominando os
afazeres domésticos) e de menor remuneração, bem como o da reprodução social
(cuidados com proles e membros familiares). O sistema binário não é só
compensatório como reconhecimento e valoração dos trabalhos realizados pelo
gênero feminino, vejamos a seguir:
[...] A Previdência Social é, hoje, a principal política que realiza
a conexão econômica entre a esfera produtiva e a esfera
reprodutiva, conferindo um bônus pelo sobretrabalho feminino
acumulado ao longo da vida ativa. Esse reconhecimento
econômico por meio do Estado, na forma de um direito, é em
si transformador porque relativiza a hierarquia entre trabalho
produtivo e reprodutivo, e altera sua correlação de forças.
(MOSTAFA et al., 2017. p. 5)
O reconhecimento ademais visa diminuir a dificuldade que o gênero possui
em acumular contribuição.
[...] O que tem impelido as mulheres a aposentarem-se por
idade é precisamente a dificuldade de acumular anos de
contribuição em número suficiente para se elegerem à
aposentadoria por tempo de contribuição. De acordo com as
concessões de 2014, as mulheres contribuem, na mediana, 22
anos para a Previdência Social, enquanto os homens, 35 anos.
Por isso, a mudança de 15 para 25 anos de contribuição como
critério de acesso à aposentadoria trará uma intensa elitização
e masculinização do sistema de previdência, refletindo a
imensa desigualdade do mercado de trabalho em nosso
país.(MOSTAFA et al., 2017. p. 6)
Portanto, ao estabelecer um sistema binário assegura a dignidade da pessoa
humana, incluindo as mulheres, de acordo com a capacidade física, biológica, bem
como o desempenho de mais atividades além do trabalho de cada gênero.
O sistema binário surgiu com a função de distinguir a feminilidade e a
masculinidade.
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Os transexuais por sua vez, não se encaixam nessas identidades específicas,
pois ao impor um dos dois gêneros, restringem os a um determinado padrão
deixando de os referirem como os transexuais se enxergam e se expressam na
sociedade.
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Esses adjetivos (feminino e masculino) são aparatos para entender as ações
humanas. O conflito de gênero com o sexo biológico deve ser tratado com
dignidade, sem caracterizar os gêneros em caixinhas. O Psiquiatra SAADEH (2019) ao
realizar uma palestra da USP Talks expõe que “o problema não é ter caixinhas; e se
resumir em caixinhas”.
Hodiernamente o estado democrático brasileiro não possui nenhuma
jurisprudência apta a lidar com as causas de transexuais, salvo os que já aposentaram
em regime de contribuição diferente do RGPS. Mesmo em regime diferente, ainda
encontraram problemas para reconhecer um direito já adquirido. Vejamos o caso
concreto da Servidora Pública do MPSP:
“Após trabalhar por 32 anos, 6 meses e 24 dias como servidora
no MPSP (Ministério Público de São Paulo), Mary Fernanda
Mariano, 54, se aposentou. Oficial de promotoria, ela foi a
primeira transexual da instituição paulista que recebeu o
benefício. (Folha de São Paulo , 2019)
Em 2020, uma reportagem no mesmo estado informa que a aposentadoria de
um transexual fora suspensa por dúvidas jurídicas, note-se:
O estado de São Paulo lida pela primeira vez com um pedido
de aposentadoria de uma pessoa trans e analisa se o tempo de
trabalho a ser considerado é aquele estabelecido para homens
ou mulheres. Enquanto isso, o servidor público em questão foi
mandado de volta ao trabalho no Centro de Detenção
Provisória do Butantã. (G1, São Paulo 2020)
Ambos enfrentaram o mesmo problema habitual do transexual em relação à
previdência social. Sejam por dúvidas jurídicas, falta de documentos, modificações
nos documentos, tempo de contribuição, sempre ocorrerão problemas ao
reconhecer um direito já adquirido.
A descrição do gênero de outra forma, ao ser estabelecido apenas dois
padrões específicos permitem a opressão e discriminação com os demais, sendo
importante uma análise de todo o aparato social, bem como seu desenvolvimento
para atualizar as leis, pautando sempre na inclusão.
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Pontua SAVARIS e GONÇALVES (2018) que existem formas para proteção
civil a qual objetiva a “garantia de liberdades fundamentais e asseguração dos bens
e pessoas no contexto de um Estado democrático e a proteção social no qual oferece
cobertura contra os principais riscos suscetíveis de gerar uma degradação da situação
dos indivíduos”. Nesse sentido, a previdência social é uma seguridade implementada
por meio de políticas publicas para promover a segurança social de modo amplo.
Para auferir a melhor condição de integração no âmbito legislativo necessitase de uma legislação que faça a inclusão ao sistema com seu próprio gênero. Na
previdência social seria necessário efetivar através de ferramentas tecnológicas,
campos onde o transexual possa inserir informações, bem como laudos sobre suas
condições psíquicas, físicas, biológicas e a alteração junto ao RGPS. Essa transigência
deixa a salvo a possibilidade para eventuais modificações a depender do próprio
transexual.
Outra funcionalidade segundo Ribeiro (2019) seria viável ainda uma espécie
de conferência da vida do segurado, tendo em vista que o princípio da dignidade
humana, bem como o direito da personalidade resguarda a impossibilidade de
atribuir a mudança apenas no sexo biológico ou no registro público. Para a inclusão,
então, é adotada uma formatação de um sistema misto, contabilizando o critério
tempo e idade proporcionalmente ao gênero escolhido, sendo uma regra de três
simples. Esse cálculo será responsável por adequar a realidade social dos
trangêneros ao contabilizar a idade e o tempo de contribuição como homem e como
mulher.
In casu, um transexual que tenha a idade de 60 anos e + 13 anos de
contribuição: Se homem e se identifica como uma mulher teria que atingir a idade
de 62 anos e + 2 anos de contribuição, em contra partida, se mulher e se identifica
como homem, teria que ter a idade de 65 anos e contribuir por 7 anos de forma
complementar. Portanto, há redução das contribuições, bem como a idade para o
posterior sexo feminino e para o sexo masculino, um aumento. A aposentadoria por
idade e idade rural não possui tanta diferença, visto que versará 55 anos para o sexo
feminino e 60 para o masculino, em conjunto com os 15 anos de contribuição,
conforme o sistema binário vigente no sistema previdenciário. Veja-se que não há
prejuízo nenhum a autarquia Federal, por outro lado, há complemento, passando a
ter mais contribuições.
Outra hipótese seria a conversão do sistema binário disposto na CF/88 em um
sistema único, sem diferença de idades, atribuições ou diferenças biológicas. Em
exemplo a idade de aposentadoria e contribuição seria igual para todos. No entanto,
fazendo essa conversão estaria prejudicando o sexo feminino, uma vez que possuem
e passam por diferenças biológicas, sociológicas e culturais abordadas. A solução,
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portanto, seria fazer um estudo clínico para acoplar de forma igualitária todos os
gêneros, sem dificuldades ou exclusão.
Essas e inúmeras formas de atuação do Estado democrático de direito, pautando
nos princípios e o rol de direitos previsto na Constituição seria eficiente e trariam
uma evolução jurídica para os trangêneros incluindo e enquadrando-os como gênero
que são.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O presente trabalho explanou pontos e considerações importantes sobre o
sistema previdenciário e os transexuais. A seguridade social no ordenamento jurídico
brasileiro possui o intuito de salvaguardar as pessoas, como sua função protetora,
assim, é capaz de garantir uma vida digna e promover bem estar e a paz social aos
seus dependentes.
Em propósito do presente trabalho, discussões que permeiam a inclusão dos
transexuais no direito previdenciário, pauta-se na Constituição Federal e princípios
fundamentais, tais como dignidade de qualquer pessoa humana e o direito a
personalidade.
As lacunas são recorrentes quando o assunto é a aposentadoria dos
transgeneros, visto que o mesmo tem diferentes aspectos e não se encaixam no
sistema binário, sendo, portanto, responsável em termos pelo problema ao
comprovar tempo de contribuições como determinado gênero, idade, e ensejar a
aposentadoria.
Expostos casos concretos que noticiados e demonstrados o
constrangimento, obtém o condão de demonstrar as problemáticas que os
transexuais enfrentam para se aposentar, mesmo com o cumprimento dos requisitos
e sendo um direito já conquistado e adquirido inerente a qualquer pessoa.
Diante a tudo que fora exposto, infere-se que o judiciário e doutrinadores,
devem dispor acerca dos pormenores desse gênero com mais habitualidade em
função do aumento e da dificuldade que os transexuais encontram em se integrar na
sociedade, em atenção as suas particularidades, visando decisões coerentes, e
buscando o fim da lei: a justiça e a regulamentação das normas da sociedade. De
interesse público, o Estado deve intervir, retirando os legisladores da inércia.
Em conclusão ao estudo realizado, aguarda discussões em torno do tema, para
que as questões acerca da falta de legislação, e mudanças no sistema previdenciário
sejam passíveis de harmonização.

475

www.conteudojuridico.com.br

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

BRASIL. (Constituição 1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: senado, 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ >. Acesso em: 27 de
jan. 2020.
Art. 56 e 58 da Lei nº. 6.015/73 (BRASIL, 2011). Dispõe sobre os registros públicos, e
dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm>. Acesso em: 13
de maio 2020.
BRASIL. Resolução nº 1.482 de 19 de setembro de 1997. Disponível em:
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm>. Acesso
em:13 de maio 2020.
Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 2.803, de 18 de agosto de 2008. Institui, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser
implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de
gestão. Diário Oficial União. 19 de agosto 2008; Seção 1, p.43. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html>.
Acesso em: 13 maio 2020.
Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.707, de 19 de novembro de 2013. Redefine e
amplia o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário
Oficial União. 21 de nov. 2013. Seção 1, p. 25. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html>.
Acesso em: 13 maio 2020.
As Murta D. A psiquiatrização da transexualidade: análise dos efeitos do
diagnóstico de Transtorno de Identidade de Gênero sobre as práticas de saúde
[dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Instituto de Medicina Social, UERJ; 2007.
AGUIAR, João Paulo de Vasconcelos. História da previdência social brasileira. 21
jun. 2017. Disponível em: <https://www.politize.com.br/historia-da-previdencianobrasil/> . Acesso em: 14 maio 2020.
ARÁN, Márcia; MURTAI, Daniela; LIONÇO, Tatiana Transexualidade e saúde pública
no
Brasil.
27
jun.
2008.
Disponível
em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-812
32009000400020>. Acesso em: 05 maio 2020.
BELLONI, Luiza. Reforma da Previdência: Por que a mulher deve se aposentar mais
cedo
que
o
homem,
19
dez.
2016.
Disponível
em:
476

www.conteudojuridico.com.br

<https://www.huffpostbrasil.com/luiza-belloni/reforma-da-previdencia-por-que-amulher-deve-se-aposentar-mais_b_13629136.html?utm_hp_ref=brazil>. Acesso em
25 fev. 2020.
CAULDWELL, David Oliver. Psychopathia Transexualis, (2001). Disponível em:
<http://www.symposion.com/ijt/cauldwell/cauldwell_02.htm>. Acesso em 25 fev.
2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

DIAS, Maria Berenice. Transexualidade e o direito de casar, p. 3-4, 20 jul. 2010.
Disponível
em:
<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_788)1__transexualidade_e_o
_direito_de_casar.pdf>. Acesso em: 14 maio 2020.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 1. – 18 ed. atual. de acordo
com o novo código civil (Lei. n. 10.406, de 10 – 1 – 2002). – São Paulo: Saraiva, 2002.
GRAZINI, Mariana. CASTANHO, William. Procuradoria de SP tem 1ª aposentadoria
de
transexual
24
ago.
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/procuradoria-de-sp-tem-1aaposentadoria-de-transexual.shtml. Acesso em: 02 out 2020.
HALLAL, Mariana. Enem 2019: nº de candidatos que optam por nome social aumenta
286%, 9 nov. 2019. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/noticia
s/geral,n-de-candidatos-do-enem-que-optam-por-nome-social-aumenta286,7000308 2317>. Acesso em: 27 fev.2020.
JESUS, Jaqueline Gomes. Notas sobre as travessias da população trans na história,
2018.
Disponível
em:<https://revistacult.uol.com.br/home/uma-nova-pautapolitica/>. Acesso em: 13 maio 2020.
KERSTEN, Ignácio Mendez. A Constituição do Brasil e os Direitos Humanos, 31
ago. 2005. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitoconstitucional/a-constituicao-do-brasil-e-os-direitos-humanos/>. Acesso em: 14
maio 2020.
MARTINS, G.A; THEÓPHILO, C.R. Metodologia da investigação cientifica para
científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Altas, 2007
REIS, VIVIAN. São Paulo suspende 1º pedido de aposentadoria de pessoa trans
no estado por ‘dúvidas jurídicas’, 29de jan. de 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/29/sao-paulo-suspende-1opedido-de-aposentadoria-de-pessoa-trans-no-estado-por-duvidas-juridicas.ghtml.
Acesso em: 02 out 2020.

477

www.conteudojuridico.com.br

RIBEIRO, Thaísa Juliana Sousa. A alteração de gênero e seus reflexos na concessão
da
aposentadoria,
19
ago.
2019.
Disponível
em:
<https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opniao-eanalise/colunas/
contraditorio/a-alteracao-de-genero-e-seus-reflexos-naconcessao-da-aposentadoria -19082019>. Acesso em: 27 jan. 2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.275. Relator Ministro Marco Aurélio.
Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/38905651/processo-n4275-d o-stf>. Acesso em: 14 maio 2020.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 414.816 AgR/SC, 1ªTurma, Rel. Ministro Eros Grau,
DJ 13.5.2005).
SOARES, Bianca; CANHISARES, Mariana. Mulheres devem se aposentar mais cedo
que os homens? Disponível em: <https://infograficos.estadao.com.br/focas
/planeje-sua-vida/mulheres-devem-se-aposentar-mais-cedo-que-os-homens>.
Acesso em 27 jan.2020
VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; RABELO, Cesar Leandro de Almeida; POLI,
Leonardo Macedo. Os Direitos Humanos e de personalidade do transexual:
prenome, gênero e a autodeterminação, 1 mar. 2013. Disponível em:
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-110/os-direitos-humanos-e-depersonalidade-do-transexual-prenome-genero-e-a-autodeterminacao/#_ftn5>.
Acesso em: 13 maio 2020.
Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista
Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.
MOSTAFA, Joana; VALADARES, Alexandre Arbex; SOUZA, Marcelo Galiza Pereira de;
REZENDE, Marcela Torres; FONTOURA, Natália de Oliveira. Previdência e gênero:
porque as idades de aposentadoria de homens e mulheres devem ser diferentes?,
março
de
2017.
Disponível
em:
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/20170321_nt35disco-previdencia-e-genero.pdf>. Acesso em 23 agosto 2020.
SAVARIS, José Antônio. GONÇALVES, Mariana Amelia Flauzino. Compêndio de
Direito Previdenciário. Curitiba: Alteridade Editora, 2018.
Siqueira, D., & Pupo, N. (2018). Aposentadoria por idade do transgênero: direitos
de personalidade e o acesso à justiça. Direito E Desenvolvimento, 9(2), 195-206.
Disponível
em:
<https://doi.org/10.25246/direitoedesenvolvimento.v9i2.874>.
Acesso em 18 setembro de 2020.
478

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Organização Mundial da Saúde (2019). CID-11 para Estatísticas de Mortalidade e
Morbidade.
Disponível
em:
<https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http%3a%2f%2fi d.who .int%2ficd%2fentity%2f411470068>. Acesso em 18
setembro 2020.

479

www.conteudojuridico.com.br

RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NO BRASIL

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

FRANCISCO SÉRGIO BARROS DE OLIVEIRA:
Formação Ciências Contábeis - UNOPAR/PR.
Graduando em Direito - São Lucas Educacional.
RESUMO: Existe forte discrepância entre o preconizado pela legislação penal em
vigor e a realidade dentro do sistema prisional. A ausência de políticas públicas de
recolocação do ex-detento no tecido social, e o descaso com os preceitos vigentes
legais são fatores que comunicam a falha no processo de ressocialização. A Lei de
Execução Penal é dotada de mecanismos que se fossem colocados em prática
poderia ofertar a devida assistência para a população carcerária. Para que o processo
de ressocialização tenha lugar efetivamente, se faz necessária uma política carcerária
que venha a garantir condições de dignidade ao apenado em sentido pleno,
ofertando o acesso ao ensino formal, e em particular, ao ensino profissionalizante,
com o trabalho produtivo sendo efetuado sob remuneração, no interior do sistema
prisional. Por meio da educação e profissionalização do apenado, é possível a
restauração do cidadão para seu retorno ao meio social, e principalmente do mundo
do trabalho.
Palavras-chave: Ressocialização, Lei de execução penal, Direitos.

ABSTRACT: There is a strong discrepancy between what is advocated by the penal
legislation in force and the reality within the prison system. The absence of public
policies for relocating the ex-detainee to the social fabric, and the disregard for
current legal precepts are factors that communicate the failure in the re-socialization
process. The Law of Penal Execution is endowed with mechanisms that, if put into
practice, could offer the necessary assistance to the prison population. In order for
the re-socialization process to take place effectively, a prison policy is needed that
will guarantee conditions of dignity to the prisoner in the full sense, offering access
to formal education, and in particular, to professional education, with productive
work being carried out. under remuneration, within the prison system. Through
education and professionalization of the inmate, it is possible to restore the citizen
to return to the social environment, and especially the world of work.
Keywords: Resocialization, Criminal enforcement law, Rights.
Sumário: 1. Introdução; 1.1Justificativa; 1.2 Hipóteses; 1.3 Objetivos; 2. Metodologia;
2.1 Acerca do processo de ressocialização de apenados; 3. A Educação de Jovens e
Adultos No Âmbito Do Sistema Penitenciário; 4. A Formulação De Projeto
Pedagógico Direcionado Ao Sistema Prisional; 5. Considerações Finais; Referências
Bibliográficas
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é o quarto pais no mundo com maior índice de encarceramento no
mundo, com reincidência criminal considerando presos provisórios e condenados
com passagem anterior no sistema prisional é de 70% (setenta por cento).
Portanto, o presente trabalho buscará compreender os aspectos e
mecanismos que facilitam sobremaneira a ressocialização e a diminuição da
superpopulação carcerária nas unidades prisionais.
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A compreensão dos preceitos de aculturamento, controle social e dos
mecanismos práticos internos, a dar-se nos presídios, poderá refletir e contribuir na
ressocialização do preso e diminuição da superlotação das prisões brasileiras.
Como justificativa para esta pesquisa, verifica-se que um dos maiores desafios
expostos pelo sistema carcerário é a ressocialização do indivíduo, uma vez que,
atualmente, a prisão constitui-se apenas por seu caráter punitivo, quase não visando
a reinserção do detento no tecido social.
Portanto, buscar-se-á reunir dados e informações com o propósito de
responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual a importância da compreensão
do aculturamento, controle social e da APAC como mecanismo, internos nos
presídios, se podem refletir ou contribuir na ressocialização do preso e diminuição
da superlotação de presídios.
O presente trabalho buscará a compreensão do anseio para o seu público alvo,
no caso o preso, que é o beneficiário do processo de ressocialização, que desemboca
na diminuição da superlotação nos presídios.
Para o desenvolvimento, a pesquisa bibliográfica, se baseará em publicações
científicas da área de ressocialização do preso e, assim como da superlotação dos
presídios brasileiros. Utilizaremos os índices de encarceramento de dados divulgados
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que mostrara a realidade da
ressocialização e superlotação nos presídios.
Há tempos que Sistema Prisional Brasileiro vivencia um dilema que cada vez
mais só faz aumentar, que é a superlotação dos presídios no Brasil. Ademais, a pouca
efetividade da ressocialização dos presos é outra problemática que provoca o caos
na política de reintegração dos presos a sociedade.
A situação da problemática ocasionada antes, durante e o depois da entrada
do preso no presídio evidenciam que muitos sofrem influências que geram
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transtornos espirituais, psicológico, físicos, e educacionais, em níveis, na maioria de
regressão da sua dignidade humana.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Portanto, a interrogação surge: como se resolver ou pelo menos amenizar as
questões de ressocialização e superlotação nos presídios?
Ao se referir ao processo de ressocialização do apenado no Brasil, é necessário
visualizar que a Lei de Execuções Penais, sob a alcunha de Lei nº 7.210/84, tem caráter
de completude no que tange a execução das penas, porém, não de verifica na prática
o emprego de seus preceitos e ordenamentos. Este quadro, tem vínculo na intenção
do Estado em caracterizar as punições como um mecanismo de castigo aos infratores
pelos desvios legais praticados, (SARTORI, BRUM e RODRIGUES, 2018).
Na mesma esteira, a ressocialização de apenados tem por meta reinserir o
cidadão no seio da sociedade por meio da educação e dos trabalhos realizados no
esteio do sistema penitenciário, mas tal intenção não é atingida na grande maioria
das prisões ao longo do território nacional, vez que mais parecem jaulas super
apertadas, com higiene em precariedade, falta de alimentação, água, insumos
humanos básicos e direcionados ao trabalho e educação do detento; além do forte
caráter de violência que impera em tais ambientes prisionais. Neste ínterim, é lícito
afirmar que as condições de sobrevivência dos presos em geral no Brasil, assumem
aspectos de desumanidade, (SARTORI, BRUM e RODRIGUES, 2018).
Em contradição, a Lei de Execuções Penais, vem a assegurar a manutenção de
6 metros quadrados para cada detento, fato não observado na prática das prisões,
nas quais os indivíduos se apertam em espaços diminutos de certa de 70 centímetros
por metro quadrado; dados que assombram os que desconhecem a realidade do
sistema prisional brasileiro, configurando uma realidade aterrorizante e responsável
por grande parte das rebeliões em presídios em nosso país, (BRASIL, 1984).
A considerar o sistema prisional brasileiro, somente no Piauí não de verifica o
evento da superlotação, realidade dispare ao observado para os confinados em geral.
Existem opiniões a sugerir a terceirização do sistema penitenciário em perspectiva
ampla, como foi levado a cabo nos estados de Pernambuco, Ceará, Bahia, Santa
Catarina e Espírito Santo, (JUNQUEIRA, 2005).
A organização responsável recebe do Estado, o valor de 1.500 reais por cada
detento, além de outros 1.000 reais, configurando um custo relativo para cada
presidiário na ordem de 2.500 reais. Porém, a ideologia de tais empresas tem viés de
contradição: quanto mais o detento permanece em regime fechado, mais lucro
obtém em razão de tal. Assim, inexiste a preocupação em ressocializar e reintegrar o
detento no esteio social, (COSTA, 1999).
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Segundo informações de (SARTORI, BRUM e RODRIGUES, 2018), o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, sob sigla (IPEA), sob a égide do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), efetuou uma pesquisa em 2011, com o fito de apurar os dados relativos
a questão da reincidência criminal, sob previsão do Código Penal, em seus artigos de
número 63 e 64, assim como efetuar a detecção do cumprimento do real papel das
prisões em ressocializar o apenado como preconiza a Lei de Execução Penal.
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Tal pesquisa indicou a classificação de nosso país na quarta posição no quesito
encarceramento de cidadãos, visto que, nas últimas sete décadas a população a
residir nos presídios se elevou 83 vezes, com o Brasil se posicionando inferiormente
a China, Rússia e EUA, neste quadro. Em termos da reincidência legal, a pesquisa
trouxe dados preocupantes, a saber, de quatro indivíduos apenados, um volta a
receber condenação no intervalo temporal de 5 anos, resultando em taxa de 24,4%
em termos absolutos, (SARTORI, BRUM e RODRIGUES, 2018),
Delitos praticados em desfavor ao patrimônio, quais sejam, roubo e furto são
os mais comuns nos casos de reincidência legal, em extensão ao tráfico de drogas,
homicídio, receptação, lesão corporal, porte e porte fora da lei de arma de fogo, e
outros delitos sob qualificação legal, (JUS BRASIL, 2017). Tem relevância o
estabelecimento de perfil de reincidência do apenado, para a promoção das políticas
de caráter efetivo. Tem casos da simples passagem do cidadão pelo sistema judicial
brasileiro, enquanto outros vem a sobrecarregar de mote real o sistema prisional do
país. A tendência em reincidir e a continuar no regímen de reincidência, indica a
necessidade de um trabalho mais apurado do Estado com aqueles que residem em
tal situação, (JUS BRASIL, 2017).
Também, existe outro fato a questionar que talvez traga a luz o âmago da
questão a provocar o desenvolvimento destas considerações: Qual a estratégia para
demover o jovem do Brasil das cercanias da criminalidade, se uma população de 5,3
milhões de indivíduos, em idades que migram entre os 18 e 25 anos, se encontram
fora do sistema de ensino regular e das condições de emprego formal? Via de regra,
a solução de tal impasse provirá da oferta de educação e trabalho remunerado no
interior do sistema prisional brasileiro, (MUAKAB, 1988).
1.1 Justificativa
É realmente factível o processo de ressocialização de apenados em nosso
sistema penitenciário? A Lei nº 7.210/84, (LEP), no seu artigo primeiro, denota a dupla
finalidade da imposição da pena de prisão, quais sejam, executar cabalmente a pena
comunicada ao infrator legal e ofertar condições de caráter efetivo para sua
reintegração social. Porém, a considerada lei não produz os efeitos desejados e
concretos na realidade prisional brasileira, e em extensão ao conjunto da sociedade.
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Com base na Lei nº 7.210/84, o cerceamento de liberdade tem por objetivo
somente castigar o infrator legal, em adição a dar as condições de seu retorno em
condição de igualdade ao tecido social, de modo efetivo. Mas, em nosso país, a
maioria das instalações prisionais não ofertam condições de trabalho, e cursos
profissionalizantes, que venham a contribuir na ação de recuperação dos apenados.
Neste cenário, o processo de ressocialização do preso no Brasil receberá um
acurado estudo neste texto, contrapondo este com os ditames da Lei de Execução
Penal, e os mecanismos que esta oferta para a cabal ressocialização, seja por
intermédio da educação formal ou regular, do trabalho manual no interior das
prisões, e das múltiplas ações de assistência preconizadas pela Lei nº 7.210/84.
A superlotação carcerária está presente não somente nas penitenciarias e
cadeias públicas, mas sim em todo o sistema prisional brasileiro. Em média hoje no
Brasil, em uma cela onde caberiam cerca de dez presos, são encontrados dezessete.
E, está associada a vários fatores tais como, o aumento da quantidade de
prisões efetuadas durante os últimos anos, o atraso do judiciário no julgamento dos
processos, e o descaso do Estado na implantação de medidas que auxiliem a
reintegração do preso na sociedade.
O aumento da quantidade de prisões efetuadas no país está
proporcionalmente às condições sociais injustas encontradas do lado de fora das
prisões que além de auxiliar no retorno do detento a criminalidade leva muitos
daqueles que nunca praticaram delito algum a se envolverem na prática de crimes.
Por isso a importância na realização deste trabalho de conclusão de curso,
como principal objetivo compreender a real situação do sistema prisional brasileiro
e buscar alternativas que auxiliem no processo de ressocialização do detento.
1.2 Hipóteses
a) Na realização dessa pesquisa busca-se achar uma solução definitiva ou uma
medida que se diminuísse a reincidência de crimes, a aplicação da lei e
consequentemente se vislumbrasse um ambiente de ressocialização e
diminuição da superlotação dentro dos presídios;
b) Criar um ambiente que favorecesse a ressocialização para que os presos
tenham uma nova chance, quando se reintegrasse a sociedade;
c) Fazer uma reintegração com um menor índice de reincidência.
1.3 Objetivos
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a) Efetuar a análise do vínculo jurídico-estatal capaz de viabilizar o processo de
ressocialização de presos, e sua inserção no universo do mercado de trabalho
formal;
b) Inquirir o viés de realidade na aplicação prática dos programas voltados a
ressocialização de presos;
c) Identificar os aspectos reais a facilitar e/ou dificultar a dita ressocialização;
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d) Compreender qual a importância do aculturamento, do controle social e a
APAC como mecanismos internos utilizados nos presídios que podem refletir
ou contribuir no aumento da ressocialização do preso e diminuição da
superlotação dos presídios;
e) Avaliar a reincidência de crimes, a aplicação da lei e consequentemente a
recuperação e reintegração social dos condenados, socorrer a vítima e
proteger a sociedade;
f) Demonstrar os dados do Sistema de Execuções Penais no que se referir a
Ressocialização e Superlotação;
g) Pesquisar a aplicação do regimento penitenciário e sua contribuição para a
ressocialização do preso e a diminuição da superlotação dos presídios.
2. METODOLOGIA
No que tange os aspectos metodológicos desta pesquisa, em relação ao
tempo, esta pode ser classificada como transversal, pois em conformidade a (HAIR,
2015), para uma pesquisa ter esta abordagem, os dados devem ser coletados em um
determinado ponto do tempo e uma única vez durante o trabalho de pesquisa.
Para (GIL, 2002) uma pesquisa só é longitudinal, quando os dados são
coletados ao longo do processo de pesquisa, em vários períodos diferentes,
buscando uma evolução dos dados. No âmbito da forma de abordagem do problema
a pesquisa pode ser classificada como quantitativa, em conformidade a (SEVERINO,
2006), pois se denomina os estudos quando o enredo pode ser medido por uma
função matemática, e também a pesquisa não poderá ser tratada como qualitativa
ou combinada, pois não analisará a origem e validade do conhecimento dos dados
e não terá a subjetividade e intuição do pesquisador.
Para efeito de levantamento de dados, esta pesquisa se utilizou do recurso da
pesquisa exploratória, pois na ótica de (HAIR, 2015), tal metodologia é utilizada para
identificação de práticas inovadoras de administração e produção, podendo se
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utilizar de vasta pesquisa bibliográfica, tais como periódicos comerciais, artigos
acadêmicos entre outras.
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Gil (1999), reitera que seu planejamento é bastante flexível, de modo que
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado, e
seu objetivo é familiarizar com o assunto ainda pouco conhecido.
A metodologia para coleta de dados foi a Pesquisa Bibliográfica, que segundo
(GIL, 2002), visa reunir, analisar e discutir informações a partir de documentos já
publicados, entretanto deve-se ter cuidado com as fontes pesquisadas, analisando
em que condições os dados foram obtidos e se utilizar de fontes diversas, fato este
que ocorreu neste trabalho.
2.1 Acerca do processo de ressocialização de apenados
Como afirma (GUIDO, 2015), a compreensão da criminalidade em seu sentido
mais amplo, e o sistema penitenciário do Brasil em particular, existe a visualização de
nosso país como quarto posicionado no quesito cidadãos encarcerados em termos
mundiais, com uma população de 650 mil indivíduos vivendo no interior das cadeias
país afora, com relevante porcentagem destes em reincidência alargada, atingindo o
patamar de 70% dos que voltam para o cumprimento de penas adicionais.
Como fator complicador, este índice elevado de reincidência criminal remete
a uma reflexão sobre os fatores a conduzir para o retorno ao universo da
criminalidade, em contraposição a seu reingresso ao convívio social, fato este que
vem a representar uma redução de gastos estatais na manutenção da população
carcerária. No afã de reduzir o alto patamar de retorno à criminalidade, se faz
necessário entender as causas para tal, e não somente os sintomas derivados,
(GUIDO, 2015),
Em nossa sociedade predomina a ideologia do consumo mercantilista, e
importante parcela da população se vê alijada deste processo insano de aquisição de
mercadorias, em adição a inexistência de uma estrutura familiar que comunique ao
indivíduo condições de educação básica, regras de convivência social, de forma que
a agressão ao bem jurídico sob tutela não assemelha atitude errada. Assim, na
proporção que não participam cabalmente da sociedade de consumo, com seu
elevado custo de vida, e sem horizontes de existência visíveis, esta parcela da
população migra para o universo da criminalidade, como solução mais célere para o
atendimento de suas demandas básicas; na prática de delitos de toda a espécie,
seguida da ação de julgamento, condenação e aprisionamento, (FREITAS, 2013).

486

www.conteudojuridico.com.br

Deste estágio em diante, a parcela marginalizada e marginal, começa a perder
direitos e garantias legais, primeiramente na forma de seu nome, que se transforma
em número no sistema penitenciário. No interior dos presídios, se depara com uma
condição degradante de existência, a ausência de preparo dos servidores alocados,
o desinteresse das autoridades governamentais, e o descaso do extrato social,
entendendo-se como livre do problema da criminalidade mediante o
encarceramento do infrator, esquecendo que o indivíduo possui um arranjo familiar,
e contato com o mundo de fora das penitenciárias, (FREITAS, 2013).
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A Carta Magna de 1988, no seu artigo de número 5, inciso XLIX, vem a
assegurar ao detento o respeito como cidadão, além de sua integridade em termos
físicos e morais, malgrado a condição de superlotação verificados na maioria das
unidades penitenciárias, que suprime a dignidade, restringe o alcance a assistências
no âmbito alimentar, médico, advocatício ― com a formação de um caldo de cultura
propício para o retorno ao universo do crime, com requintes de conhecimento do
Código Penal, crueldade na prática criminosa, e rompimento com todo e qualquer
vínculo com a sociedade e seus regramentos, (FREITAS, 2013).
Neste cenário, se faz necessário o estabelecimento de apoios ao detendo no
interior do sistema penitenciário, em conjunto a aplicação pela dos preceitos da LEP,
com a oferta de suportes psicológicos, educacionais e outros afins; capazes de indicar
o retorno ao convívio social como algo mais interessante que a prática de delitos,
(SOARES, 2015).
O Direito em perspectiva ampla, busca a punição ao que ferem o bem jurídico,
com vistas a proteção dos direitos a vida, liberdade, propriedade e segurança, em
contexto sinalizador do ato punitivo como algo a legitimar a ação de castigo ao
incidente na prática criminosa, visto que todos os cidadãos estão sob a mesma égide
da legalidade; gerando em contrapartida uma parcela população nutridora de ódios
e rancores contra as autoridades constituídas, e contra o tratamento recebido pelo
Estado mediante seus atos fora da legalidade, (SOARES, 2015).
Assim, é mister a proposição de um novo modelo de reeducação da população
carcerária, como instância de surgimento da requerida ressocialização, como prevê
os ditames da Lei nº 7.210/84, (NUNES, 2015).
A ressocialização dos presos é um tema que encontra eco em grande parte da
sociedade, mas é tênue de significados e estratégias reais, visto que se faz premente
o saber detalhado das estratégias vinculadas a tal, conformando uma realidade de
desgaste entre a população contumaz das cadeias e o público em geral, (NUNES,
2015).
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A Lei nº 7.210/84, tem o mérito de regulamentar efetivação do viés punitiva e
restrito ao Estado, personificado na sentença de condenação após o trânsito em
julgado, com a imposição de certas penalidades, que migram entre a restrição de
liberdade, direitos ou multas diversas. Representas dever do Estado o investimento
em programas voltados ao processo de ressocialização, que visam a reeducação do
egresso do sistema prisional, com formação de um processo de integração de caráter
harmônico do apenado, em perspectiva ampla, (MARQUES et al., 2016).
Dentre os aspectos relevantes da Lei nº 7.210/84, existe a conotação de
ressocialização inerente a privação da liberdade do indivíduo. Malgrado a intenção
de considerar a temática e aplicar a penas cabíveis na esteira da ressocialização, se
verifica o vácuo entre o presento no texto da citada lei, e a realidade inerente ao
sistema penitenciário, (SAMPAIO, SILVESTRE e ALVARENGA, 2017).
A Lei nº 7.210/84, faz menção no seu artigo de número 10, da assistência ao
apenado na condição de dever do Estado, com o fito da prevenção da reincidência
na criminalidade, ofertando o retorno deste ao convívio da sociedade. Para aclarar é
lícito citar:
O trabalho assistencial junto a população carcerária, constitui
um dever estatal, com a clara meta de trazer prevenção e
orientação do cidadão, capacitando-o ao retorno as hostes da
sociedade, com o citado trabalho de assistência sendo
alargado para atender os egressos. A lei penal em vigor, sinaliza
a necessidade de oferta de serviço de orientação, mormente
para o reincidente, com sua aplicação a atingir os quesitos de
saúde, assistência jurídica e educacional, de cunho social e
religioso, (BRASIL, 1984).
Em conformidade a (LEP), é dever do Estado a prestação de assistência
material a população carcerária, na forma da provisão de alimentação, instalações
dotadas de higiene, serviços de atendimento das demandas dos apenados, além de
vestuário, (SAMPAIO, SILVESTRE e ALVARENGA, 2017).
Marques et al., (2016), sinalizam que o atendimento de saúde para os presos
compreende ações de odontologia, medicina e insumos farmacêuticos, com o dever
estatal de prover o tratamento médico sem reservas, e em extensão, prover a ação
de acompanhamento das gestantes encarceradas, com o atendimento das demandas
de pré-natal de pós-parto, que se estendem ao recém-nascido ― práticas estas não
observadas na realidade do sistema prisional.
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3. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
A literatura registra um vasto rol de deficiências no modelo carcerário da
atualidade, no qual o Estado brasileiro em tempos recentes não denotava prioridade
no atendimento das demandas educacionais da população com privação de
liberdade, conforme (SERRADO JÚNIOR, 2009).
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Em adição ao quadro acima apresentado, vivemos em uma sociedade que
malgrado a vivência nas últimas décadas com o sistema democrático de Direito,
vislumbrando no cotidiano a ampliação de suas obrigações e prerrogativas legais,
procede a cobrança dos gestores públicos no sentido do avanço no estado da arte
de vários setores da vida social, e em particular com referência ao atual modelo do
Sistema Prisional, segundo (TEIXEIRA, 2007).
Com o propósito de sanar tais veleidades, foi inserida uma ação conjunta no
ano de 2005, pertinente aos Ministérios da Educação e Justiça, com o fito de
direcionar ações educacionais voltadas ao Sistema Prisional, sob a alcunha de Projeto
Educando para a Liberdade, perfazendo o enquadramento aos ditames da Secretaria
da Educação no tocante ao processo de Ensino Continuado, Alfabetização e
Diversidade, sob sigla (SECAD / MEC), na ótica de (TELES e DUARTE, 2009).
A citada iniciativa fez a tradução em primeira instância do importante princípio
do Estado democrático de proporcionar meios de inclusão social a todos os cidadãos.
Em contrapartida, também buscou a garantia da qualidade do oferecimento de bens
educacionais direcionados ao Sistema Prisional, por intermédio de estratégias
voltadas à promoção, estímulo e reconhecimento dos avanços na aquisição de
saberes pelos educandos detentos, de modo a trazer importante contribuição para
restaurar a autoestima desta população como mola mestra do processo de
reintegração em harmonia a vida social plena, conforme (UNESCO, 2009).
Em termos de desafios pertinentes aos Ministérios da Educação e Justiça, com
vistas a enfrentar as dificuldades práticas e operacionais relativas a implantação do
ensino regular nas unidades prisionais, são dignas de nota a extensão das atividades
regulares com vistas a incluir a população prisional nos processos educacionais
dirigidos a Educação de Jovens e Adultos, sob sigla (EJA), a modalidade de ensino
em adequação para esta população, e o estabelecimento de parâmetros norteadores
da qualidade das ações educacionais e seus índices de avaliação, segundo
(SANTIAGO e BRITTO, 2014).
O processo educacional a oferecer além de suas características formais
relativos aos conteúdos com adequação à formação e ao grau de maturidade do
público prisional, deve também proceder a contribuição para desenvolver a
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capacidade de recuperação do educando em termos psicológicos e sociais, com o
fito de torná-lo dirigente de sua própria história. Também, existe a preocupação de
oferecer condições de reabilitação profissional por meio do ensino profissionalizante,
conforme (JULIÃO, 2007).
Neste ínterim, foram estabelecidas três dimensões mestras para o Projeto
Educando para a Liberdade, elencadas em dimensões prioritárias com a primeira
pertinente a ação de mobilizar e articular as pautas da Secretaria da Educação e da
Administração Penitenciária nas unidades da Federação voltadas a ofertar um
processo educacional coordenado, segundo (JULIÃO, 2006).
Na opinião de (ONOFRE, 2007), sem o estabelecimento das relações entre as
citadas instâncias em base sólida, existe a tendência em atribuir sob a égide de outro
órgão a primazia de direcionar as ações ou assumir a responsabilidade pelo não
cumprimento dos propósitos elencados.
Em virtude de tal, foi necessário promover um canal de comunicação entre os
órgãos participantes da educação formal no Sistema Prisional, em particular entre
seus dirigentes, para cumprir cabalmente os ditames pertinentes á (UNESCO, 2009).
A dimensão segunda abrange as identidades e os procedimentos dos
docentes que auxiliam as ações de organização voltadas ao atendimento educacional
efetuadas no interior das unidades prisionais. Esta dimensão do projeto Educando
para a Liberdade, tem referência à capacitação diferenciada dos professores, no
sentido de saber lidar com as características inerentes ao público penitenciário, e ao
ambiente da unidade prisional na totalidade, segundo (GRACIANO e SCHILLING,
2008).
Por último, a terceira dimensão correspondente ao referido projeto
compreende os aspectos de sentido pedagógico. Apesar da motivação por uma
condição da realidade com grande particularidade, a saber, as unidades prisionais, a
proposta denotava certo grau tributário com outros aspectos também assentados
no segmento da educação de jovens e adultos, bem como nos processos
educacionais em voga o ensino regular. A considerada dimensão trazia em seu bojo
a preocupação em transformar as ações educacionais nas prisões como um meio de
promoção da autonomia e emancipação social dos indivíduos atingidos, segundo
(ANDRIOLA, 2013).
A terça parte do Projeto Educando para a Liberdade, cumpre o papel de
aprimorar a formação dos gerentes das unidades prisionais, dos docentes envolvidos
no processo, e dos agentes penitenciários, de maneira a dotar tais entes de meios
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para exercer suas atividades, tendo em vista o público e o ambiente particular das
unidades prisionais, conforme (UNESCO, 2009).
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As inovações trazidas pelo Projeto Educando para a Liberdade permitiram a
execução no ano de 2006, de um curso de capacitação continuada voltado aos
docentes e servidores do sistema penitenciário, com o mérito de envolver um total
de 540 profissionais, no rol de agentes prisionais e gestores das unidades, além de
professores interessados em atuar neste segmento da educação, segundo
(ANDRIOLA et al., 2009). A Figura 1 ilustra as múltiplas profissões passíveis de
instrução no âmbito do sistema penitenciário.

Figura 1. Processo de instrução profissionalizante. Fonte:
https://br.images.search.yahoo.com/
O referido curso demonstrou a necessidade aos detentores de autoridade no
Sistema Penitenciário de atentar para a relevância da capacitação dos trabalhadores
neste segmento, considerando a relação direta com os indivíduos cerceados de
liberdade, e em especial com os educadores que agem no âmbito das prisões,
conforme (SILVA e MOREIRA, 2015).
4. A FORMULAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DIRECIONADO AO SISTEMA
PRISIONAL
Em sua obra de título Educação na Cidade (FREIRE, 2001), descreve sua
experiência na condição de secretário da Educação do município de São Paulo, e
denota suas impressões acerca da formulação de um projeto político pedagógico.
Na ótica do citado autor o processo de reformulação curricular não pode ser
conduzido por meia dúzia de sábios de gabinete, com ditames na forma de pacotes
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a serem executados sem questionamento e em concordância ao estabelecido pelos
ditos cidadãos iluminados.
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O meio educacional, em maior proporção que as outras áreas do
conhecimento, compreendeu o trabalho com a diversidade, dando respostas capazes
de contemplar praticamente todo o espectro de carências de saberes diferenciada,
atendendo os indígenas, os quilombolas, os vários gêneros de conotação sexual, o
público portador de deficiência, os estrangeiros, etc., segundo (FREIRE, 2001).
Conforme (BRASIL, 1996), os fundamentos de um projeto político pedagógico,
sob sigla PPP, podem ser resumidas da forma:
1. Qual o tipo de indivíduos que o Estado, a sociedade em geral e o sistema
prisional pretende formar?
2. Qual o aporte de recursos de natureza física, humana e financeira é passível
de disponibilização para a unidade escolar?
3. Qual a forma de organização dos processos de ensino e aprendizagem, e
das ferramentas voltadas a monitorar e avaliar o seguimento do projeto pedagógico?
Cada unidade da Federação detém suas próprias conjunturas no tocante à
Educação regular e ao ensino nas unidades prisionais, segundo (CNPCP, 2009),
porém existem documentos que podem servir de base para formular os projetos
pedagógicos a implantar, a saber:
• O Plano Estadual de Educação, sendo necessária a verificação da
citação de referências sobre o ensino nas unidades prisionais;
• O plano diretor do Sistema Penitenciário, que possui 22 metas
merecendo uma atenção específica a Meta 15, que trata da Educação e
profissionalização, trazendo o detalhamento acerca do grau de
escolaridade de todos os indivíduos presentes nas unidades prisionais
do Brasil;
• O Plano operacional estadual voltado à saúde no Sistema
Penitenciário, que constitui um desdobramento do esforço nacional de
saúde nas prisões, direcionando a condição de saúde do indivíduo
encarcerado ás ações pertinentes ao Sistema Único de Saúde, sob sigla
(SUS);
• As deliberações do Conselho de Estado da Educação acerca do
oferecimento da educação regular nas prisões, estendendo o leque
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para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em todos os níveis de
escolaridade, e ao ensino técnico e profissionalizante, segundo (CNPCP,
2009).
Com a observação da diretriz que determina ser obrigação do Estado prestar
o serviço educacional no interior das unidades prisionais, fica a cargo das secretarias
relacionadas com tal atividade, promover a articulação das ações referentes a tal
finalidade, conforme (CNPCP, 2009).
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Como exemplo, tem-se o ocorrido no estado do Mato Grosso do Sul, que
principiou a elaboração de um plano estadual de educação, em tempo prévio à
homologação das Diretrizes Nacionais, realizando o atendimento de vinte e uma das
quarenta e quatro unidades prisionais, por intermédio da Escola Estadual Profa.
Regina L. A. N. Betine, que foi criada no mês de dezembro de 2003, conforme (SILVA,
2010a).
A citada unidade escolar recebeu credenciamento junto ao Conselho Estadual
de Educação, para atender o propósito de oferecer todos os níveis de escolaridade
pertinentes à Educação Básica, sendo dotada de um quadro de professores que
totaliza 60 docentes, com cinco coordenadores pedagógicos, num modelo em que
cada unidade prisional é entendida na forma de extensão do espaço escolar, segundo
(SILVA, 2010a).
Tal configuração escolar deu margem a chamada escola vinculadora ou pólo.
Existe o exemplo mais provecto no Estado de Santa Catarina que possui uma
instituição escolar desde 1975 sob a denominação Escola Supletiva Penitenciária, que
realiza o atendimento das necessidades escolares da população cerceada de
liberdade, por intermédio de trinta e seis Unidades de Educação de Jovens e Adultos,
com subordinação direta à Secretaria de Educação do referido estado da federação,
segundo (SILVA, 2010b).
Apesar de haver o direcionamento dos trabalhos por meio de coordenação
única, cada uma das trinta e seis unidades tem a prerrogativa de elaborar seu próprio
projeto pedagógico, denotando um modelo de atendimento descentralizado. No
estado do Mato Grosso, desde o ano de 2009 existe a instituição escolar denominada
Nova Chance, que tem vínculo com a Secretaria Estadual de Educação, realizando o
atendimento de dezenove das sessenta unidades prisionais deste Estado. Esta
instituição também possui característica de escola vinculadora, com o trabalho
docente concebido como um anexo ao ensino oficial, conforme (SILVA, 2010c).
Existe também a possibilidade de vinculação de cada unidade prisional a
escola regular de maior proximidade, ou que cada estabelecimento prisional seja
dotado de sua própria escola, possuindo todas as instâncias auxiliares como grêmio
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estudantil, Associação de Pais e Mestres e Conselho Escolar, conforme (PORTUGUÊS,
2001).
Nos estados da Federação elencados, o Plano Estadual de Educação nas
Prisões recebeu diretrizes de cada Secretaria de Educação em particular, que
procedeu a articulação dos órgãos governamentais competentes, gerando a
infraestrutura e logística necessárias, perfazendo a organização das carreiras
profissionais, e por fim indicando atribuições e campos de atuação das ofertas de
ensino nas prisões, com mecanismos fiscalizadores e avaliadores, segundo (RUSCHE,
2005).
Como resultado das ações educacionais nos presídios, houve a elevação do
nível de escolaridade de oitenta por cento da população carcerária que não havia
concluído o Ensino Fundamental, representando uma atitude de reparação da oferta
de bens educacionais por parte do Estado na idade apropriada, conforme (FUNAP,
2004).
O primeiro modelo educacional foi dirigido a contemplar a população
carcerária do processo de alfabetização, teve por meta garantir a completude dos
nove anos de Educação Básica que consta nos ditames do Direito Constitucional.
Com o cruzamento dos dados de trabalho e escolaridade, porém, foi evidenciado
que os indivíduos fizeram a opção em trabalhar na idade em que deveriam se dedicar
a estudar, segundo (CHIES, 2008).
Desse modo, a proposta de Educação direcionada a este público considerou
fortemente a relação entre Educação e trabalho, baseado na conceituação de
qualificação pelo trabalho, pertinente ao artigo 27, Inciso III, que em combinação
com o Artigo 37, parágrafo segundo da LDB, perfaz o reconhecimento dos saberes e
habilidades adquiridas por meios informais, conforme (BRASIL, 1996).
A modelagem segunda teve por meta contemplar a população carcerária
portadora do Ensino Fundamental completo, estimulando a continuidade nos
estudos para fins de elevar o nível de escolaridade e o rol de competências e
habilidades direcionadas ás atividades laborais, segundo (ADORNO, 2001).
A LDB em seus artigos de número 35, 36 e 41, autoriza o atendimento da
demanda educacional relativa ao Ensino Médio, nível este que realiza o
aproveitamento dos saberes e habilidades adquiridas no Ensino Fundamental, tem
por resultado a dotação do indivíduo do grau de Educação Profissional pertinente ao
nível médio de escolaridade, que possui o mérito da validade em todo o território
nacional, e representa a aquisição de uma profissão pela pessoa cerceada de
liberdade, conforme (BRASIL, 1996).
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Um terceiro modelo educacional teve por objetivo atender a população
carcerária que começou, mas não terminou o ensino médio, e que apesar disso
realizam no interior das prisões as atividades indexadas na Classificação Brasileira de
Ocupações, sob sigla (CBO). A LDB em seu artigo 40 faz a autorização das várias
ações de Educação Profissional, a proceder no próprio ambiente prisional. O modelo
teve ênfase em estimular a conclusão do ensino médio, e exploras as possiblidades
pertinentes aos artigos 39, 41 e 42 da LDB, segundo (BRASIL, 1996).
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A população carcerária portadora do Ensino Médio completo tem a primazia
de receber a Educação Profissional, com vistas ao aprendizado de uma nova profissão
de cunho técnico, como se observa para os monitores educacionais, em
concordância ao parágrafo segundo do artigo nono da LDB, assim como do agente
prisional de saúde, como estabelecido pelo artigo nono da Portaria Interministerial
de número 1777, datada de 09/09/2003, com vistas a institucionalizar o Plano
Nacional de Saúde no âmbito das unidades prisionais, conforme (BRASIL, 1996).
O citado plano faz a previsão de qualificar profissionalmente ao menos 5%
dos indivíduos presos como Agentes de Saúde nas prisões, com capacitação em
equivalência ao Agente de Saúde Comunitário. Por intermédio de tais dispositivos, é
possível formar imediatamente 25 mil indivíduos presos com o propósito de auxiliar
na prestação de serviços de saúde no interior das unidades prisionais, segundo
(SILVA, 2008).
De maneira análoga, é possível formar a mesma quantidade de indivíduos
presos para prestar o serviço de monitoria nas atividades de Educação que ocorrem
no âmbito das unidades prisionais. A somatória destas duas capacitações de nível
médio tem a capacidade de impactar positivamente no nível de cultura prisional, e
na formação de lideranças positivas dentre os pares cerceados de liberdade,
conforme (SILVA, 2008).
Tais possibilidades recebem regulamentação por meio do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos, com as Diretrizes Nacionais vinculadas à Educação perfazendo
uma formação pedagógica particular a ser recebida pelos presos para atuar no auxílio
aos docentes, na mesma medida em que agem nas ações de saúde no âmbito do
Sistema Penitenciário, segundo (SILVA e MOREIRA, 2006).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O quadro apresentado das prisões brasileiras, via de regra, um depósito de
elementos desprovidos de condições financeiras para se resguardar juridicamente
em toda e qualquer demanda relativa a atos contra a legalidade constituída, é fator
gerador dos barris de pólvora, que de tempo em tempos são detonados nas
rebeliões de natureza violenta a dar-se em todo o território nacional. Inexiste a
495

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

intenção de rever os conceitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal, mas sim,
possibilitar materialmente que aja proximidade entre o texto legal e a realidade
sofrível experimentada pelos apenados nas cadeias brasileiras. Tem-se em última
instância o anseio de barrar a escala da violência e criminalidade, que permeia todas
as classes sociais brasileiras, mas que recebe tratamento de penalização somente
para a população menos assistida economicamente e de pele escura.
Neste ínterim, o esforço de restauração dos caracteres de vínculo com o
trabalho, de recebimento de remuneração somente através deste, e do reforço ao
apenado acerca do estágio nas cadeias como uma possiblidade de remissão por seus
atos fora da legalidade praticados, vem a configurar a redução gradual e perene da
população carcerária, que tanto custa ao erário público, e que representa um fator
de risco para as comunidades de entorno das unidades prisionais, a servir na prática
de faculdade do crime, onde o indivíduo adentra por um delito de pouca
significância, por vezes, e sai apto a cometer todo tipo de atrocidade, com o ódio
que cultua pelo extrato social, e pela convivência em retorno permanente, a cometer
crimes cada vez mais bárbaros.
As ações conjuntas dos mecanismos legais, dos setores do conhecimento e da
articulação dentre as instâncias governamentais, constituem a base para a
proposição de um projeto político pedagógico direcionado a Educação nas prisões,
trazendo toda uma dimensão resignificante ás unidades prisionais, visto que as
instituições são historicamente vinculadas ao estrito cumprimento de penas
derivadas de atos infracionais. A educação regular no ambiente das prisões tem
significado de reabilitar o indivíduo culturalmente, favorecendo sua futura inserção
no meio social.
Resguardando o papel e a finalidade que a oferta de ensino regular necessita
cumprir no interior das unidades prisionais, e a considerar que tais unidades não
serão transformadas de chofre em escolão, é lícito analisar a dimensão do
enfrentamento das várias questões pertinentes ao ambiente do cárcere por meio das
iniciativas educacionais, tais como a transformação da cultural nas prisões, a
condução das relações entre os indivíduos para níveis mais elevados, a formação de
líderes positivos e a geração de esperanças adormecidas de qualificação técnica e
profissional, capazes de assegurar os processos de remição de pena, e aquisição de
saberes que possibilitem o retorno ao convívio social em condição de igualdade de
capacidade laboral.
O aculturamento de interação, no estágio temporal anterior a prisão do
indivíduo, é evidenciado, considerando que a assimilação é o que define todo o
processo referente às mudanças na personalidade das pessoas envolvidas no
processo considerado. O ser humano, na teoria interacionista, interage com o meio
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ambiente respondendo aos estímulos externos, analisando, organizando e
construindo seu conhecimento a partir do "erro", através de um processo contínuo
de fazer e refazer”.
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A busca da interação natural do indivíduo, o faz ter condições de assimilar que
por intermédio de suas escolhas e atitudes, se observa a sua alocação no tecido
social, e suas ações deliberadas de agressão ao regramento do Direito Penal, trazem
consequências deletérias a sua existência em particular. Conforme verificado na
literatura, tem caráter inegavelmente relevante o trabalho de aculturamento do
cidadão conduzido ao sistema prisional brasileiro, como estratégia de reversão dos
caracteres indesejáveis na personalidade do cidadão em particular.
O controle social, neste contexto criminológico, científica que as políticas
públicas e sociais de combate a criminalidade possuem o mote de ofertar condições
as classes mais desfavorecidas nos quesitos individual, social e econômico, no
referente ao respeito das normas jurídicas de incidência penal estabelecidas. Em
verdade é todo um conjunto de fatores sociais que tem que ser avaliado, tendo em
vista, promover a oferta de condições reais para os excluídos socialmente
engatinharem primeiramente, e depois andarem no sentido do universo do trabalho
e obtenção de renda somente por intermédio desde, além da dimensão da
estruturação familiar, (FREITAS, 2013).
Então, é lícito focar nesta temática, com o fito de responder a muitos
questionamentos sobre o antes, o durante e o após um processo de encarceramento,
pois é necessário dar ao sujeito condições de higiene, física e psicológica; para que
se torne viável a possibilidade de sua ressocialização, através da educação e trabalho
como forma de resgate de sua personalidade. Sempre será necessário que se crie
mecanismos de melhorias das execuções penais, no âmbito das leis penais, com
vistas a dar margem ao processo de ressocialização. E, para tal tem relevância estudar
as condições de aplicação do programa assistencial APAC, cuja sigla tem por
significado Associação de Assistência aos Condenados, como sinalizam (ANDRIOLA
et al., 2009).
As condições infraestruturais, a superlotação dos presídios e o
despreparo das instituições e dos profissionais atuantes na execução penal;
exemplificados pela má-fé institucional, ferem taxativamente o Artigo 5º, III da
Constituição Federal de 1988 que preconiza a não submissão de ninguém a qualquer
tratamento desumano”.
Apesar do sujeito se encontrar em posição de cárcere, ele não deixa de ser
cidadão, mesmo quando se comete algum tipo de crime, os direitos cabalmente
descritos na Carta Magna de 1988, são mantidos, portanto, o condicionamento de
uma pessoa ao tratamento desumano, onde toda sua dignidade é retirada, vai contra
todos os princípios de um Estado de Direito. Portanto devemos criar modelos para
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que, senão atingirmos 100% de ressocialização, mas com certeza é passível o atingir
a redução da preocupante realidade da superlotação das unidades prisionais.
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RESUMO: A teoria do garantismo penal de Ferrajoli se apresenta como uma teoria
normativa que assegura limites e condições, demonstrando como a estruturação do
direito punitivo deve agir com sanções que não ultrapassem os limites do razoável,
e que não violem os direitos fundamentais resguardados ao cidadão. Assim, o
presente trabalho tem como objetivo explicar os principais conceitos sobre o que
significa garantismo, além de explicar os seus axiomas.
PALAVRAS-CHAVE: Luigi Ferrajoli. Garantismo Penal. Axiomas.
ABSTRACT: Ferrajoli's theory of penal guaranteeism presents itself as a normative
theory that delimits and conditions, demonstrating how the structuring of punitive
law must act with sanctions that do not exceed the limits of what is reasonable and
that do not violate the fundamental rights protected to the citizen. Thus, the present
work aims to explain the main concepts about what guarantee means, in addition to
explain its axioms.
KEYWORDS: Luigi Ferrajoli. Criminal Guarantees. Axioms.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. SISTEMA GARANTISTA; 3. AXIOMAS DO
GARANTISMO PENAL; 3.1. GARANTIAS RELATIVAS À PENA; 3.2. GARANTIAS
RELATIVAS AO DELITO; 3.3. GARANTIAS RELATIVAS AO PROCESSO; 4. CONCLUSÃO;
5. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
Autor da obra ‘’Diritto e ragione - Teoria del garantismo penale’’, o jurista
italiano Luigi Ferrajoli é considerado um dos maiores representantes do garantismo
penal. A teoria do garantismo penal desempenha um papel essencial nas
Constituições, servindo como parâmetro para a intervenção punitiva e como
instrumento de proteção dos direitos fundamentais.
O garantismo é uma teoria que busca maximizar os direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos que se encontrem processados ou condenados, ao
tempo em que atua como minimizadora do poder de punir do Estado.
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo abordar uma análise
sobre as principais características da Teoria do Garantismo Penal, explicando seu
conceito, significados e axiomas. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e
documental, por meio do referencial teórico de Luigi Ferrajoli para o esclarecimento
502

www.conteudojuridico.com.br

acerca do modelo normativo do garantismo penal, bem artigos e periódicos
científicos.
2. SISTEMA GARANTISTA
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Ferrajoli propõe a elaboração de um sistema geral do garantismo onde, da
palavra "garantismo" é possível distinguir três significados distintos (como modelo
normativo de direito, teoria do direito e crítica ao direito e filosofia do direito e a
crítica à política), mas que estão conexos entre si e que podem ser estendidos a todos
os campos do ordenamento jurídico.
O primeiro significado estabelece o Garantismo como “modelo normativo de
direito”:
"Garantismo" designa um modelo normativo de direito:
precisamente, no que diz respeito ao direito penal, o modelo
de "estrita legalidade’’ SG, próprio do Estado de direito, que
sob o plano epistemológico se caracteriza como um sistema
cognitivo ou de poder mínimo, sob o plano político se
caracteriza como uma técnica de tutela idônea a minimizar a
violência e a máxima liberdade, sob o plano jurídico, como um
sistema de vínculos impostos à função punitiva do Estado em
garantia dos direitos dos cidadãos. É, consequentemente,
"garantista" todo sistema penal que se conforma
normativamente tal modelo e que o satisfaz efetivamente. ‘’
(FERRAJOLI, 2002, p. 684)
Neste caso, o princípio de legalidade é a base do Estado de Direito. Desse
modo, toda atuação deve respeitar estritamente os princípios legais e constitucionais
referentes à liberdade da pessoa humana, analisando todos os aspectos para sua
eficácia e validade.
Já no segundo significado, o Garantismo ocorre sob uma perspectiva da teoria
do direito e crítica ao direito:
"Garantismo" designa uma teoria jurídica da "validade" e da
"efetividade" como categorias distintas não só entre si mas,
também, pela "existência" ou "vigor" das normas. Neste
sentido, a palavra garantismo exprime uma aproximação
teórica que mantém separados o "ser" e o "dever ser" n direito;
e, aliás, põe como questão teórica central, a divergência
existente nos ordenamentos complexos entre modelos
normativos
(tendentemente
garantistas)
e
práticas
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operacionais (tendentemente antigarantistas), interpretando-a
com a antinomia - dentro de certos limites fisiológica e fora
destes patológica - que subsiste entre validade (e não
efetividade) dos primeiros e efetividade (e invalidade) das
segundas. (FERRAJOLI, 2002, p. 684)
Segundo Henrique Sartori de Almeida Prado e João Felipe Ferreira de Souza
Nogueira (2019, p. 148) o termo além de ser visto como um modelo normativo de
direito, entendido nos planos político, jurídico e epistemológico, também pressupõe
uma teoria que busque explicar os problemas de validade e efetividade das normas.
Para o terceiro significado, o garantismo é entendido como a filosofia do
direito e a crítica à política:
‘’Garantismo’’ designa uma filosofia política que requer do
direito e do Estado o ônus da justificação externa com base nos
bens e nos interesses dos quais a tutela ou a garantia
constituem a finalidade. Neste último sentido o garantismo
pressupõe a doutrina laica da separação entre direito e moral,
entre validade e justiça, entre ponto de vista interno e ponto
de vista externo na valoração do ordenamento, ou mesmo
entre o ‘’ser’’ e o ‘’dever ser’’ do direito. E equivale à assunção,
para os fins da legitimação e da perda da legitimação éticopolítica do direito e do Estado, do ponto de vista
exclusivamente externo. (FERRAJOLI, 2002, p. 685)
Neste aspecto, de acordo com Henrique Sartori de Almeida Prado e João
Felipe Ferreira de Souza Nogueira (2019, p. 148), o termo Garantismo é de uma busca
de justificativa externa dos parâmetros garantistas adotados internamente pelos
Estados. Traz uma visão externa da teoria, onde continua a visão da teoria de forma
crítica, não analisando de forma normativa, mas sim como uma crítica filosófica e
laica.
Ferrajoli (2002, p. 686) esclarece que os três significados acima explicados,
delineiam os elementos de uma teoria geral do garantismo:
O caráter vinculado do poder público no Estado de direito; a
divergência entre validade e vigor produzida pelos desníveis
das normas e um certo grau irredutível de ilegitimidade jurídica
das atividades normativas de nível inferior; a distinção entre
ponto de vista externo (ou ético-político) e ponto de vista
interno (ou jurídico) e a conexa divergência entre justiça e
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validade; a autonomia e a prevalência do primeiro e em certo
grau irredutível de ilegitimidade política com relação a ele das
instituições vigentes.
Neste sentido, Ferrajoli (2002, p. 693) afirma que o estado de direito funciona
através de metaregras de limites que formam um conjunto de garantias liberais e
sociais. Nas palavras do autor:
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O Estado de direito equivale à democracia, no sentido que
reflete, além da vontade da maioria, os interesses vitais de
todos. Neste sentido, o garantismo, como técnica de limitação
e disciplina dos poderes públicos, voltado a determinar o que
estes não devem e o que devem decidir, pode bem ser
concebido como a conotação (não formal, mas) estrutural e
substancial da democracia: as garantias, sejam liberais ou
sociais, exprimem de fato os direitos fundamentais dos
cidadãos contra os poderes do Estado, os interesses dos fracos
respectivamente aos dos fortes, a tutela das minorias
marginalizadas ou dissociadas em relação às maiorias
integradas, as razões de baixo relativamente às razões do alto.
(FERRAJOLI, 2004, p.693).
A teoria do garantismo propõe a existência de dois extremos para responder
a pergunta sobre o porquê punir, um ‘’Direito Penal mínimo’’ e o ‘’Direito Penal
máximo’’, referindo-se a maiores ou menores vínculos garantistas estruturalmente
interno ligados ao sistema quanto à quantidade e qualidade das proibições e das
penas nele estabelecidas. Ferrajoli explica que:
O direito penal mínimo, quer dizer, condicionado e limitado ao
máximo, corresponde não apenas ao grau máximo de tutela
das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio punitivo, mas
também a um ideal de racionalidade e de certeza.
[...]
Ao contrário, o modelo de direito penal máximo, quer dizer,
incondicionado e ilimitado, é o que se caracteriza, além de sua
excessiva severidade, pela incerteza e imprevisibilidade das
condenações e das penas e que, consequentemente,
configura-se como um sistema de poder não controlável
racionalmente em face da ausência de parâmetros certos e
racionais de convalidação e anulação. (FERRAJOLI, 2002, p. 8384)
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Portanto, o garantismo penal não nega a necessidade de fixação de sanções
por parte do Estado, ao contrário, compreende que é necessária a imposição da
reprimenda adequada, desde que observando as diretrizes de um direito penal
mínimo. O garantismo preocupa-se com o respeito das garantias e direitos presentes
na Constituição Federal e nas leis, não busca abolir a pena ou deixar os culpados
impunes.
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3. AXIOMAS DO GARANTISMO PENAL
Para embasar sua teoria, Ferrajoli desenvolveu dez axiomas ou princípios
axiológicos fundamentais que norteiam as garantias penais e processuais penais, e
que representam as limitações ao Estado, frente a eventuais arbitrariedades. Através
deles, Ferrajoli busca as respostas para as seguintes perguntas “quando e como
punir?’’, ‘’quando e como proibir?” e “quando e como julgar?”. As respostas refletem
na consolidação das garantias fundamentais que integram a ordem constitucional do
ordenamento jurídico, buscando promover uma diminuição proporcional ao poder
punitivo estatal e preservar ao máximo as liberdades individuais.
Os axiomas são divididos nos seguintes grupos: os princípios A1, A2 e A3
expressam as garantias relativas à pena e determinam quando e como punir; os
princípios A4, A5 e A6 expressam as garantias relativas ao delito e determinam
quando e como proibir; os princípios A7, A8, A9 e A10 expressam as garantias
relativas ao processo e determinam quando e como julgar.
Desse modo, são garantias penais: nulla poena sine crimine (A1); nullum
crimen sine lege (A2); nulla lex (poenalis) sine necessitate (A3); nulla necessita sine
injuria (A4); nulla iniuria sine actione (A5) e nulla actio sine culpa (A6). Já as garantias
processuais são: nulla culpa sine iudicio (A7); nullum iudicium sine accusatione (A8);
nulla accusatio sine probatione (A9); nulla probatio sine defensione (A10).
3.1. GARANTIAS RELATIVAS À PENA
O primeiro axioma do garantismo penal é o nulla poena sine crimine, e referese ao princípio da retribuição e ou consequencialidade da pena em relação ao delito.
Ferrajoli (2002, p.297) explica que:
A pena, segundo este princípio formulado nitidamente nas
célebres definições de Grócio, Pufendorf e Thomasius, é uma
sanção cominada ab malum actionis, ou antegressi delicti, ou
propter delictum, isto é, aplicável quando se tenha cometido
um delito, que constitui sua causa ou condição necessária e do
qual se configura como efeito ou consequência jurídica. Trata506
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se do princípio de retribuição ou do caráter de consequência
do delito que a pena tem, que é a primeira garantia do direito
penal e que, como escreve Hart, expressa não o fim senão
justamente o critério de distribuição e de aplicação das penas.
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O segundo axioma do garantismo penal é o nullum crimen síne lege, e referese ao princípio da legalidade. Para Ferrajoli, de todos os princípios do sistema
garantista, este ‘’ocupa um lugar central no sistema de garantia‘’ (FERRAJOLI, 2002,
p. 76). O doutrinador explicar que, o princípio da legalidade admite duas dimensões:
mera legalidade e estrita legalidade. ‘’Graças ao primeiro princípio, a lei é
condicionante; graças ao segundo, é condicionada’’ (FERRAJOLI, 2002, p. 76).
O terceiro axioma do garantismo penal nulla lex (poenalis) sine necessitate, ou
seja, não há lei penal sem necessidade. Neste terceiro ocorre o princípio de
necessidade ou da economia do Direito Penal, Ferrajoli explica que a ‘’intervenção
punitiva é a técnica de controle social mais gravosamente lesiva da liberdade e da
dignidade dos cidadãos, o princípio de necessidade exige que se recorra a ela
somente como remédio extremo’’ (FERRAJOLI, 2002, p. 372).
3.2. GARANTIAS RELATIVAS AO DELITO
O quarto axioma é nulla necessitas sine injuria, refere-se ao princípio da
lesividade ou ofensividade do evento, onde somente lesões capazes de ofender um
bem jurídico alheio tutelado podem ser consignadas como tipos penais
incriminadores. A partir dessa ideia, Ferrajoli explica que ‘’somente as proibições (...)
podem ser configuradas como instrumentos de minimização da violência e de tutela
dos mais fracos contra os ataques arbitrários’’ (FERRAJOLI, 2002, p. 373).
O quinto axioma é nulla injuria sine actione, refere-se ao princípio da
materialidade ou exterioridade da ação. De acordo com esse princípio, a pena tem
como pressuposto observar o nexo causal entre a ação externa e o resultado.
Segundo Ferrajoli (2002, p. 384):
De acordo com este princípio, nenhum dano, por mais grave
que seja, pode-se estimar penalmente relevante, senão como
efeito de uma ação. Em consequência, os delitos, como
pressupostos da pena, não podem consistir em atitudes ou
estados de ânimo interiores, nem sequer, genericamente, em
fatos, senão que devem se concretizar em ações humanas –
materiais, físicas ou externas, quer dizer, empiricamente
observáveis – passiveis de serem descritas, enquanto tais, pela
lei penal.
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O sexto axioma é nulla actio sine culpa, refere-se ao princípio da culpabilidade
ou da responsabilidade pessoal. Ferrajoli entende que nenhum fato ou
comportamento humano ‘’não pode ser castigado, nem sequer proibido, se não é
intencional, isto é, realizado com consciência e vontade por uma pessoa capaz de
compreender e de querer’’ (FERRAJOLI, 2002, p. 390).
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3.3. GARANTIAS RELATIVAS AO PROCESSO
O sétimo axioma é nulla culpa sine judicio, refere-se ao princípio da
jurisdicionariedade ou garantia de jurisdição. ‘’Não exprime apenas a garantia da
presunção de inocência do imputado’’ (FERRAJOLI, 2002, p. 450), mas também possui
‘’o valor de uma norma de organização da não derrogação do juízo quando este é
ativado por uma ação acusatória que postula a existência de um crime e requer a
imposição de uma pena’’(FERRAJOLI, 2002, p. 450).
Além disso, o princípio da jurisdicionariedade pode ser compreendido
também em dois sentidos – estrito ou lato. O sentido lato exige que não haja culpa
sem juízo; já o sentido estrito, por sua vez, exige que não haja juízo sem que a
acusação se sujeite à prova e à refutação (FERRAJOLI, 2002, p.441).
Em sentido lato, pode ser expresso pela tese [...] “nulla poena,

nullum criemn, nulla lexpoenalis, nulla necessitas, nulla iniuria,
nulla actio, nulla culpa sine iudicio”; em sentido estrito, pela
tese [...] “nullum iudicium sine accusatione, sine probatione et
sine defensione”. Com base no primeiro o juízo é simplesmente
uma exigência do conjunto das garantias penais ou
substanciais; com base no segundo, por sua vez, é requerido o
conjunto das garantias processuais ou instrumentais.
(FERRAJOLI, 2002, p. 441)
O oitavo axioma é nullum judicium sine accusatione, ou seja, não há processo
sem acusação. Refere-se ao princípio acusatório ou da separação entre juiz e
acusação, onde o juiz não pode agir de ofício, havendo distinção entre o órgão que
acusa e o órgão que julga. Nesse sentido, Ferrajoli (2002, p. 454-455) explica que essa
separação entre juiz e acusação:
Comporta não só a diferenciação entre os sujeitos que
desenvolvem funções judicantes e os que desenvolvem
funções de postulação e o consequente papel de espectadores
passivos e desinteressados reservado aos primeiros em virtude
da proibição ne procedat iudex ex officio, mas também, e
sobretudo, o papel de parte - em posição de paridade com a
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defesa - consignado ao órgão da acusação e a consequente
ausência de qualquer poder sobre a pessoa do imputado.
Entendida nesse sentido, a garantia da separação representa,
de um lado, uma condição essencial do distanciamento do juiz
em relação às partes em causa, que, como veremos, é a
primeira das garantias orgânicas que definem a figura do juiz,
e, de outro, um pressuposto dos ônus da contestação e da
prova atribuídos à acusação, que são as primeiras garantias
procedimentais do juízo.
O nono axioma é nulla accusatio sine probatione, ou seja, não há acusação
sem prova. Refere-se ao princípio do ônus da prova ou da verificação, onde ‘’ a
formulação de uma acusação gera o ônus de prová-la, e não é o imputado que deve
provar ser inocente, mas a acusação que deve prová-lo culpado’’ (FERRAJOLI, 2002,
p. 589).
O décimo axioma é nulla probatio sine defensione, ou seja, não há prova sem
defesa. Refere-se ao princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade,
nesse caso, o acusado além de apresentar suas razões e motivos, deve produzir
provas. Para Ferrajoli, a defesa é ‘’o mais importante instrumento de solicitação e
controle do método de prova acusatório’’(FERRAJOLI, 2002, p. 490), de modo que
‘’consistente precisamente no contraditório entre hipótese de acusação e hipótese
de defesa e entre as respectivas provas e contraprovas’’ (FERRAJOLI, 2002, p. 490)
4. CONCLUSÃO
A teoria do garantismo penal de Ferrajoli se apresenta como uma teoria
normativa que assegura limites e condições de legitimidade, demonstrando como a
estruturação do direito punitivo deve agir com sanções que não ultrapassem os
limites do razoável, e que não violem os direitos fundamentais resguardados ao
cidadão.
Ademais, do sistema normativo hoje existente no Brasil, decorrente
principalmente do Estado Democrático de Direito, é possível observar que o
garantismo se faz presente na Constituição de 1988, que rompeu com o
autoritarismo e estabeleceu uma série de direitos e garantias fundamentais.
Em suma, o Garantismo é uma forma de direito que se preocupa com os
aspectos formais e substanciais que devem existir para que o direito seja válido,
resgatando-se a possibilidade de garantir efetivamente os direitos fundamentais
existentes. Propõe não só uma análise sobre a norma penal e sua aplicabilidade, mas
do sistema jurídico como um todo. Portanto, um sistema jurídico se caracteriza como
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garantista quando há uma previsão normativa de proteção a direitos fundamentais
e quando ocorre a efetiva aplicação destes.
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RESUMO: Este artigo traz à tona uma discussão sobre a falta de políticas públicas
que o Brasil apresenta a população LGBTQIA+, em especial com as pessoas do
transexuais e travestis. Mostrando que, mesmo em dias atuais, ainda é precária a
situação dessa população em nosso país. Pois, há 50 anos os homossexuais e trans
vem lutando e ganhando cada vez mais espaços, para fazer da sua vida um lugar
melhor. Mostramos a realidade de muitos que, sem oportunidades acabam fazendo
atos ilícitos, comprometendo suas vidas e tendo uma expectativa de vida baixa. Por
esse motivo, nosso país deveria investir e dar assistência a essa população. Uma lei,
baseada na lei de cotas raciais, seria o começo de uma alternativa para que essas
pessoas comecem a se desenvolver e para que vença os preconceitos impostos pela
sociedade. Preconceitos que muitas vezes vem de dentro de casa, e acabam deixando
os transexuais desamparados e sem caminho a seguir. Uma lei de cotas para
transexuais e travestis, seria um novo começo e uma vida cheia de esperanças tanto
para quem precisa, quanto para quem não os conhecem, pois essa interação, entre
os dois mundos, faria com que o índice de morte das trans e travestis, diminuísse. A
pesquisa foi feita com base bibliográfica, em caráter descritivo com pesquisas feitas
em sites, livros e artigos que tinha como referência ou linha de raciocínios esta
temática
PALAVRA-CHAVE: Ações afirmativas, Transexualidade, Lei de cotas, Universidade
pública.
ABSTRACT: This article brings up a discussion about the lack of public policies that
Brazil presents to the LGBTQIA + population, especially with people from transsexuals
and transvestites. Showing that, even today, the situation of this population in our
country is still precarious. For 50 years, homosexuals and transgender people have
been fighting and gaining more and more spaces to make their lives a better place.
We show the reality of many who, without opportunities, end up doing illicit acts,
compromising their lives and having a low life expectancy. For this reason, our
country should invest and assist this population. A law, based on the racial quota law,
would be the beginning of an alternative for these people to begin to develop and
to overcome the prejudices imposed by society. Prejudices that often come from
inside the home, and end up leaving transsexuals helpless and with no way to go. A
quota law for transsexuals and transvestites would be a new beginning and a life full
of hopes for both those in need and those who do not know them, because this
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interaction, between the two worlds, would cause the death rate of trans and
transvestites, decrease. The research was carried out on a bibliographic basis, in a
descriptive manner with searches made on websites, books and articles that had this
theme as a reference or line of reasoning.
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KEYWORDS: Affirmative action, Transexuality, Quota law, Public university.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito de transexualidade e travesti e a diferença
entre as nomenclaturas. 3. A marginalização da população trans e travesti e a
violência sofrida por elas. 4. Os benefícios das ações afirmativas e a
constitucionalidade da lei de cotas. 5. Lei de cotas para pessoas trans e travestis na
universidade pública. 6. Considerações finais. 7. Referências.
INTRODUÇÃO
Uma grande revolta, em 1969, levou às ruas os moradores do bairro
Greenwich, da cidade de Nova York a protestar junto com a comunidade gay, da
época, contra a violência policial que assustava aos frequentadores dos bares
daquela localidade. Tudo começou em um bar chamado Stonewall, frequentado por
homossexuais, de todos os gêneros, em busca de um momento de liberdade, já que
para época ser gay era considerado, pela sociedade, uma doença mental. Dia após
dia a presença dos policiais eram constantes e violentas. Até que na madrugada do
dia 28 de junho de 1969, um grupo, cansado desses abusos, começaram um pequeno
montim, dando origem as revoltas da comunidade gay dos Estados Unidos fazendo
se espalhar por todo mundo.
Com isso, a comunidade gay criou visibilidade e com passar dos anos os
movimentos foram crescendo, as conquistas foram chegando, mas os preconceitos
e dificuldades continuaram, principalmente para os Transexual e travestis. No final
da década de 80, ser homossexual já não era algo tão ruim quanto nos anos 60,
porém para os que são assumidos ou mostram em seu gênero que são o oposto
daquilo que a sociedade espera, é bem mais difícil para os que se “adéqua”
socialmente.
No Brasil a realidade dessa população é bem diferente. Apesar do nosso país
está, em partes, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, que está
no artigo 1º da constituição federal, muitas vezes essas leis não são cumpridas e pela
falta de fiscalização, acabam sendo negligenciadas a pessoas que necessitam delas.
Porém, para pessoas de baixa renda, é algo bem mais assustador. Pois a maioria da
população LGBT, além dos preconceitos sociais e dos locais onde vivem, não têm
acesso as leis já conquistadas pela comunidade. Deixando assim, essas pessoas a
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margem sociais das grandes cidades, fazendo com que a expectativa de vida seja de
35 anos, por conta da violência.
A necessidade da criação de uma lei de cotas a essa população está além de
estatística. Pois por conta dos preconceitos e do conservadorismo de muitos, os
transexual e as travestis encontram dificuldades de serem inseridas no mercado de
trabalho formal, tendo como saída a prostituição, fazendo assim, com que o acesso
as universidades ou faculdades sejam impossibilitados por conta de suas realidades.
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Neste artigo, será abordado sobre a inclusão das pessoas transexual e
travestis através de leis de cotas, para que essas pessoas tenham como alternativa
para viabilizar acessos, de forma democrática, às universidades, e que tenham seus
espaços garantidos para que sejam aceitas perante a sociedade e conquistem seus
objetivos, sem que arrisquem suas próprias vidas. Mostrar também a realidade de
algumas dessas pessoas no Brasil atual, e mostrar algumas etapas já alcançadas por
elas.
CONCEITO DE TRANSEXUALIDADE E TRAVETI E A DIFERENÇA ENTRE AS
NOMECLATURAS.
A transexualidade ainda é um grande tabu para a sociedade, pois ainda associamos
a sexualidade ou órgão sexual ao gênero, mas somos bem mais complexos que isto,
pois, “pelo sentimento intenso de não pertencimento ao sexo anatômico, sem a
manifestação de distúrbios delirantes e sem bases orgânicas (como o
hermafroditismo ou qualquer outra anomalia endócrina)” (Arán, 2006, p. 50). O que
esquecemos é que cada um tem o “seu direito”, o que seria isso? Bem, seria o espaço
que cada ser humano tem de se sentir confortável com aquilo que escolheu para sua
própria vida. Porém, como sociedade, acabamos não respeitando este direito. Então
opinamos na vida alheia e acabamos com aquilo que socialmente não é aceito.
Ou seja, ser transexual é ser o gênero que escolhemos ser, independente do qual
nascemos e do qual órgão sexual temos. Para a psicóloga Elis:
“A Transexualidade é uma das diversas possibilidades de
identidade de gênero. Quando falamos de pessoas trans,
falamos sobre pessoas que biologicamente nasceram com
caracteres físicos relacionados a um gênero, mas se sentem e
se compreendem no outro gênero. Desta forma, quando
falamos de uma pessoa que nasceu biologicamente homem
mas se identifica como mulher; Seguindo o mesmo raciocínio,
um homem transexual nasceu biologicamente do sexo
feminino e se identifica como homem” (ELIS, 2019).
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Já uma travesti, sempre foi vista como algo pejorativo e marginalizado pela
sociedade. Uma pessoa não digna de respeito por não se encaixar nos padrões
estipulados pela população. Mas afinal de contas, o que seria uma travesti? O termo:
travesti ainda causa certas dúvidas a quem não tem contato direto a essas pessoas,
pois muitos acham que são homens com vestimentas direcionadas as mulheres. Mas
na verdade não é tão simples assim: São pessoas que, apesar de se sentirem bem,
vestidas com roupas e acessórios “femininos”, não têm problemas em ter algumas
partes do corpo ainda com aspectos “masculinos”. Por isso a aparência “híbrida” dos
dois gêneros. Se sentem confortáveis com seus órgãos sexuais de nascença, no caso,
o pênis. Diferente das pessoas transexuais que, independente do gênero, pode ser
que se adequem ao órgão sexual de nascença como também podem não se adequar,
e passam a ter uma aparência totalmente oposta da qual veio a vida.
Então, o portal EBC explica que: “Travesti é uma pessoa que não se identifica
com o gênero biológico e se veste e se comporta como pessoas de outro sexo. É um
homem que se veste como mulher, se comporta como mulher e se sente mulher ou
o contrário, uma mulher que se veste, comporta e age como se fosse um homem.”
(Adriana, portal – EBC, 2014).
A MARGINALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TRANS E TRAVESTI E A VIOLÊNCIA
SOFRIDA POR ELAS.
A cada dia trans e travestis vem conquistando seus espaços a sua maneira. Da
forma que são do jeito que se sentem bem. Porém, ainda estamos muito longe de
uma perfeição e os preconceitos ainda são muito. A violência contra essas pessoas
vem crescendo a cada ano. Desde 2011, ano que começou a ser reportado ao poder
público federal através do Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil mostra
que a cada ano as agressões só vem aumentando, tanto da parte da família como da
sociedade. Isso porque muitas vezes a violência contra a comunidade LGBT, vem de
seus próprios familiares.
A população trans tem uma expectativa de vida baixa, de acordo com dados
do senado federal: enquanto a expectativa de vida da população geral é de 75,5 anos,
de uma pessoa trans é de apenas 35 anos. Tornando evidente a falha do Estado com
essas pessoas e com a educação de modo geral.
De acordo com Santana; Paiva (2018), a sociedade não está preparada para
lidar com o “diferente” e acaba cometendo atrocidades contra a população trans, um
caso bem emblemático é o da travesti Dandara, que foi assassinada por um grupo
de rapazes e teve seu assassinato filmado e postado nas redes de acordo com o
jornal O POVO:
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Para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)
do Ceará, entretanto, Dandara foi morta por motivos alheios à
condição de travesti. Nos procedimentos formalizados nos
inquéritos policiais da Capital e Região Metropolitana, no ano
de 2017 não houve a identificação de nenhum crime ligado à
homofobia. O 0% (ZERO PORCENTO) que aparece no relatório
ao lado da motivação "homofobia" impressiona quem convive
com a realidade de agressões e violações contra a população
LGBT (Jáder Santana/Thiago Paiva - Jornal O POVO. 2018).
Mas para entendermos o porquê da sociedade tratá-los assim e saber como
vimos os significados de ser trans e travesti, podemos também conceituar da
seguinte forma: Segundo Jaqueline, em sua obra: Orientações sobre identidade de
gênero: conceito e termos,
“A transexualidade é uma questão de identidade. Não é uma
doença mental, não é uma perversão sexual, nem é uma
doença debilitante ou contagiosa. Não tem nada a ver com
orientação sexual, como geralmente se pensa, não é uma
escolha nem é um capricho. Ela é identificada ao longo de toda
a História e no mundo inteiro.” Pois no Brasil, não há um
consenso sobre o assunto, e há daqueles que não se
identificam com gênero algum.” (Jaqueline, 2012)
Esse comportamento violento social, está ligado a algo que chamamos de
machismo. A não aceitação que o indivíduo seja aquilo que lhe faz bem, mostra o
quão a sociedade tem problemas em relação as mulheres, pois a homofobia está
ligada ao preconceito de não deixar o ser humano “homem” a ser parecido com o
ser humano “mulher”, pois, de acordo com autora:
“A transfobia está enraizada no sexismo e localiza as origens
da transfobia e da homofobia no que ela chama de "sexismo
oposicional", a crença de que masculino e feminino são
"categorias rígidas e mutuamente exclusivas, cada um "
possuindo um conjunto único e não sobreposto de atributos,
aptidões, habilidades e desejos". Serano contrasta o sexismo de
oposição com o "sexismo tradicional", a crença de que os
machos e a masculinidade são superiores às mulheres e à
feminilidade. Além disso, ela escreve que a transfobia é
alimentada por inseguranças que as pessoas têm sobre as
normas de gênero.” (Julia Serano, 2016)
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Ou seja, muitos não conseguem dissociar o sexo ou órgão sexual do gênero,
causando o que chamamos de preconceito quando vê uma pessoa de um gênero,
vestida com roupas do outro gênero como não foi definida socialmente. Em comum,
o sexo ou a sexualidade está ligada ao gênero, mas, como visto anteriormente, para
as pessoas transexuais e travestis, isso não será regra.
Com isso, por não ser aceitos e pela sociedade condená-los, às violências
acabam se tornando constantes e a população LGBT acaba sendo marginalizadas e
não tendo oportunidades dignas para que possam se desenvolver e muitas recorrem
as únicas alternativas que existem: as drogas e a prostituição.
Para muitas, a realidade de uma educação está muito longe de ser alcançada.
Sem apoio, tanto do Estado e de suas Famílias, acabam achando que não há espaço
para elas no ensino superior. E realmente, se pararmos para analisar, nas atuais
condições, é muito mais difícil e trabalhoso para elas entrarem em uma universidade
do que para um cidadão que é dito como aceitável perante a sociedade.
OS BENEFÍCIOS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS E A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
DE COTAS.
Em 2012, foi publicada a lei 12.711(Doze mil setecentos e onze) que trata da
lei de cotas, para pessoas negras e de baixa renda, em universidades federais, e em
2014, a lei 12 990 (doze mil novecentos e noventa) que trata da lei de cotas para
pessoas negras para ingressar no serviço público federal. A lei, tem como objetivo
diminuir as desigualdades e a marginalização dos mais desfavorecidos em nosso
país, consequentemente essas pessoas, em sua grande maioria são negras. Um
grande avanço, porém, quando se trata de Brasil, as minorias são diversas, mas os
problemas são sempre os mesmos.
Porém, esse debate, em nosso país, começou em 1999, na semana da
consciência negra, que em 2003, virou um debate na câmara, sendo em 2004
aprovada a primeira lei de cotas para negros no Brasil. Um grande avanço ao Estado
brasileiro, já que não havia políticas públicas direcionadas a população negra.
Para Fernando de Sá Moreira, do portal Geledés:
“Elas prometiam promover, dada sua extensão, uma mudança
sensível na representação de negros e de pobres nas
instituições públicas de ensino superior, assim como em outras
várias de ensino básico, técnico e tecnológico. Nunca é demais
lembrar que, geralmente, essas são instituições de excelência e,
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tradicionalmente, eram ocupadas pelos descendentes das
famílias de maior renda” (Fernando, Portal – Geledés, 2020).
Com isso, mesmo uma grande parte da população contra, a lei já se mostrou
eficiente, pois de acordo com os dados da colunista Flávia Oliveira, para o portal O
GLOBO:
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No Brasil, 55% dos habitantes se autodeclaram pretos ou
pardos. O grupo é também maioria nos indicadores
socioeconômicos precários (desemprego, analfabetismo, baixa
renda, informalidade, escassez de serviços básicos), mas quase
invisível nos espaços de poder. Nos três primeiros anos da lei
federal de cotas, 150 mil estudantes negros ingressaram em
universidades públicas, segundo a antiga Secretaria de Políticas
de Igualdade Racial. No último censo do ensino superior (2016)
do Ministério da Educação, mais de 2,4 milhões de negros e
indígenas estavam matriculados, 30% dos universitários. Em
dois anos, a proporção aumentou oito pontos percentuais. Os
critérios de reserva de vagas certamente contribuíram para o
resultado. (Flávia, jornal – O GLOBO, 2019)
Com isso, percebemos que a lei de cotas é uma boa alternativa para a minoria
num curto prazo, trazendo benefícios a quem precisa. Não seria diferente para a
população trans e travesti, já que nos dias atuais não há nenhum incentivo para que
essa população se desenvolva.
A lei enfrenta algumas dificuldades quando o assunto é: aceitação. Da parte
de muitos, principalmente daqueles que não necessitam, ela encontra uma certa
resistência, fazendo com que alguns, digam que ela é inconstitucional, o que não é
verdade.
A constitucionalidade da lei já foi comprovada pelo STF (Supremo Tribunal
Federal) que em 2018, NO ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade) 41 que:
.” É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas
negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito
da administração pública federal direta e indireta, por três
fundamentos.” 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação
promovida pela política de ação afirmativa em questão está em
consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na
necessidade de superar o racismo estrutural e institucional
ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade
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material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais
equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento
da pulação afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há
violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A
reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no
concurso público. Como qualquer outro candidato, o
beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para
que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e
eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do
fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o
princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior
extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de
garantir que os pontos de vista e interesses de toda a
população sejam considerados na tomada de decisões estatais.
1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da
proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de
uma política de cotas para o acesso de negros à educação
superior não torna a reserva de vagas nos quadros da
administração pública desnecessária ou desproporcional em
sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e
empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando
haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no
serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas
universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha
ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há
outros fatores que impedem os negros de competir em pé de
igualdade nos concursos públicos, ustificando a política de
ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014 (STF, 2017).
Muitos se baseavam no artigo 5º da Constituição federal onde diz que “todos
somos iguais perante a lei” só que muitos esqueciam o artigo 3º que diz:
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. (Constituição, 1988)
Então, a lei se torna constitucional, dando acesso a outras minorias a questões
básicas, como a educação.
LEI DE COTAS PARA PESSOAS TRANS E TRAVASTIS NAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS.
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Como foi mostrado no capítulo anterior, a lei de cotas para negro, vem se
mostrando uma boa alternativa para diminuir as desigualdades e dar uma vida mais
digna aqueles que necessitam, porém, isso não acontece com pessoas trans, sendo
elas pobres, negras ou não. Por conta do preconceito, muitas perdem oportunidades
e acabam se entregando as drogas, tanto para vender como para usa-la ou também
acabam se prostituindo. Muitas tem uma realidade totalmente distante das
universidades públicas.
Com isso, muitas universidades e movimentos vem a casa dia se preocupando
com a vulnerabilidade dessa população, com lutas e por conta, estão criando seus
sistemas de cotas para essas pessoas. Que é o caso da Universidade de São Carlos,
que é a primeira a ter uma diretoria para pessoas LGBT e vem sofrendo com
retaliação desde as eleições de 2018. Porém, mesmo tendo essas iniciativa, elas
sobrem com os que não apoiam e com o preconceito gerado por essas pessoas a
comunidade LGBTQIA+
Algumas universidades disponibilizaram vagas de cotas para algumas
minorias, entre elas a vaga para pessoas trans e travestis, a Universidade Estadual da
Bahia, é uma delas. De acordo com a professora e Pró-reitora de ações afirmativas
Amélia, para o site agência Brasil:
“São segmentos sociais invisibilizados e excluídos socialmente,
para os quais as cotas cumprem papel importante na
perspectiva no reconhecimento do direito das pessoas no
acesso ao ensino superior público”, e ela ainda completa
:“Travestis e transexuais têm um histórico de exclusão que é
visivelmente colocado tanto do ponto de vista da violência
sofrida no Brasil, quanto de um sistema de violência
institucional e transfobia que impede que esses estudantes
concluam até mesmo o processo de formação na educação
básica. Ao incorporar travestis e transexuais no sistema de
cotas a universidade reconhece esses sujeitos como sujeitos de
direito à educação superior”. (Amélia, 2020)
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A universidade por ser estadual, ela tem seu próprio sistema de vestibular,
tendo o aval do governo do estado, diferente das federais do país. Isso porque o
atual governo federal não é adepto as ações afirmativas por achar que seja um
privilégio e não uma necessidade, pois em 2019 o até então presidente Jair
Bolsonaro, vetou um vestibular da Universidade da Integração Lusofonia AfroBrasileira que seria destinado a população trans, travesti e não-binárias, por a
universidade não apresentar base legal para tal vestibular. Assim vemos que o
problema está muito distante de ser resolvido, pois, as universidades que tem seus
próprios programas são minoria, e precisamos de um que abranja o país todo. Pois
a população trans e travesti, mesmo sendo pobre, preto, marginalizados, ainda
também sofrem por ser o que são.
As cotas são necessárias. Por dois pontos: Um pela falta de oportunidade e
segundo pelo preconceito que essa população sofre. De acordo com a V Pesquisa
nacional do perfil Socioeconômico e cultural dos graduandos das IFES de 2018,
constatou que de todos os matriculados na rede pública de ensino, somente 0,1%
das pessoas são homens e mulheres trans. Mostrando que o acesso a elas não está
acontecendo de forma natural. Então, com essa falta de representatividade, faz com
que o indivíduo desista da graduação, fazendo esses números caírem ainda mais.
Não é vantajoso para uma nação essa desigualdade que existe em nosso país. Todos
merecem alcançar seus objetivos com a ajuda necessária de acordo com suas
dificuldades, pois apesar de todos serem iguais, temos nossas diferenças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem um programa que, de fato, beneficie os trans e as travestis, estamos longe
de acabar com as desigualdades do nosso país. Pois as escolas, nos dias atuais é
pensada para pessoas que se encaixam nos padrões que são ditas certas. Com isso a
população LGBTQIA+ encontra dificuldade para continuar o seus estudos e ter uma
vida mais digna. Como diz a Luma nogueira de Andrade: “Mas sempre fui tentada a
deixar esse espaço, porque a escola não foi pensada para todas as pessoas, e sim
para quem se enquadra nos padrões hegemônicos de uma sociedade elitista e
conservadora” (Luma, 2019). Ela que, com muita luta, se tornou a primeira transexual
a ter Doutorado.
Estamos longe de um ideal, mesmo com a Lei de cotas sendo aprovada em
2012, ainda hoje vemos a desigualdade dentro das universidades. Precisamos
urgentemente de uma lei que ampare a população trans e que não apenas cotas para
que elas tenham o direito a educação como uma proteção para que elas consigam
terminar seus estudos sem ser descriminalizadas ou desrespeitadas no ambiente
acadêmico.
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O Estado precisa agir de igual para igual, porém principalmente pelas minorias
que são marginalizadas e que não conseguem se desenvolver. Pois, como foi
mostrado, ao longo do artigo, as cotas funcionam e que elas precisam ser expostas
a essas pessoas para que no futuro, todos possam ter uma vida digna sem depender
de coisas ilícitas para sobreviver.
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ANÁLISE JURÍDICA DA RESOLUÇÃO ARSAL Nº4/2020 QUE INSTITUIU A
CÂMARA DE NEGOCIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DA
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS –
ARSAL
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Elder Soares da Silva Calheiros
Notadamente nas últimas 2 décadas tem crescido no Brasil um movimento
bastante incisivo que apregoa a necessidade de uma maior utilização dos métodos
de resolução extrajudicial de conflitos, com ênfase em conciliação, negociação,
mediação e arbitragem.
Esse cenário foi catalisado por inúmeros fatores – como o alto custo na
movimentação da máquina judiciária –, mas em especial pelo gigantesco lapso
temporal na tramitação de processos perante o Poder Judiciário, haja vista que a
prestação jurisdicional não tem alcançado a esperada celeridade e razoável duração
nas demandas que são submetidas à avaliação dos magistrados.
Sob uma perspectiva exemplificativa dessa preocupação com a lentidão do
Poder Judiciário, é possível indicar desde 2010 há uma Política Nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário,
mediante a Resolução CNJ nº 125/2010 que visa a assegurar a todos o direito à
solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade237.
Nesse toar, é certo que o ordenamento jurídico garante às partes a prestação
jurisdicional efetiva e em tempo razoável, consoante preveem os artigos 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal (CF) e 4º, 6º, 8º e 139, inciso II, do Código de Processo
Civil (CPC).
Em que pese essa premissa basilar, a celeridade processual e a razoável
duração do trâmite de ações devem se acoplar ao devido processo legal, a ampla
defesa e ao contraditório pleno, conforme estipulam os artigos 5º, incisos LIV e LV,
da CF e 7º do CPC.
Assim, é certo que esses postulados igualmente devem se aplicar aos métodos
de resolução extrajudicial de conflitos – a exemplo da conciliação, negociação,
mediação e arbitragem. Isto porque embora se trate de extrajudicialidade não se
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pode desgarrar totalmente dos princípios que regem o ordenamento jurídico
brasileiro.
Obviamente que com isto não se defende uma aplicação idêntica de todas as
normas jurídicas independentemente de se tratar de meio judicial ou extrajudicial,
mas sim que haja campo próprio para a adaptação às peculiaridades de cada caso
concreto.
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A par disso, causa preocupação a constatação das pesquisas no sentido de
que, há tempos, o Estado é o maior litigante nos feitos em curso perante o Poder
Judiciário238. Diante desse quadro, órgãos como o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) vêm envidando vários
esforços na ótica do estímulo ao uso dos métodos de resolução extrajudicial de
conflitos, com ênfase em conciliação, negociação, mediação e arbitragem.
No entanto, a situação da Fazenda Pública em juízo imprescinde de uma
adaptabilidade mais apurada quanto aos procedimentos a serem adotados em
eventual adoção destes métodos alternativos alhures mencionados239.
De um lado há uma inconteste necessidade de estimular a adoção dos
métodos de resolução extrajudicial de conflitos, inclusive na seara dos feitos de
interesse da Fazenda Pública. De outro esta também possui um arcabouço jurídico
específico de natureza material e processual que envolve os seus interesses, o qual
não pode ser desconsiderado pelos proponentes e executores daqueles
métodos.240
A prática da advocacia pública possui nuances que, não raro, sequer têm
aprofundamento recorrente na seara da Administração Pública. E uma das questões
urgentes que afligem aos militantes dessa Função Essencial à Justiça – sem sombra
de dúvidas – é a aplicação dos métodos de resolução extrajudicial de conflitos.
Recentemente, a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE) se debruçou
sobre essa questão pontual quando a Agência Reguladora de Serviços Públicos do
238 Revista Consultor Jurídico – CONJUR. Poder Litigante – Volume de processos envolvendo o
Estado prejudicam acesso do cidadão à Justiça. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015ago-10/volume-acoes-envolvendo-estado-prejudicam-acesso-justica>. Acesso em: 08 dez. 2020.
239 DAVI, Kaline Ferreira. Solução de Litígios pela Administração Pública sem intervenção do
Judiciário. Revista da AGU, Brasília, DF, ano VII, n. 16, p. 183, 2008.
240 MEDINA, Eduardo Borges de Mattos. Meios alternativos de solução de conflitos: o cidadão na
administração da justiça. Porto Alegre: Fabris, 2004.
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Estado de Alagoas (ARSAL) – autarquia estadual – fez divulgar no Diário Oficial do
Estado de Alagoas, em 09/03/2020, a Resolução nº 4/2020 para instituir a Câmara de
Negociação, Conciliação e Mediação (CNCM)241.
Do texto da resolução constou que a CNCM teria determinadas características,
por exemplo: a) a autonomia da vontade das partes como princípio (artigo 4º); b) as
propostas, documentos e informações apresentadas na Câmara seriam confidenciais
(artigo 8º); c) a transação por adesão que implicaria em renúncia do interessado ao
direito sobre o qual se fundamenta a pretensão ou ao recurso eventualmente
pendente, de natureza administrativa, relativamente aos pontos compreendidos no
acordo (artigo 9º); d) seria irrecorrível o acordo entre as partes, o qual teria plena
validade e vincularia as partes a partir de sua assinatura e teria força de título
executivo extrajudicial; e) o descumprimento do acordo celebrado ensejaria sanções
previstas no termo de acordo e ainda poderia a critério do Diretor-Presidente da
ARSAL acarretar sanções administrativas, com base na legislação em vigor e atos
normativos da ARSAL; e f) a eficácia da autocomposição faria coisa julgada
administrativa e implicaria renúncia a todo e qualquer direito objeto da controvérsia,
onde o termo homologado na forma da resolução constituiria título executivo
extrajudicial (artigo 22).
Nesse sentido, de plano houve resistência justificável da PGE quanto a esta
resolução, por diversos motivos. Primeiro porque tal ato normativo não foi objeto de
prévio parecer jurídico da Procuradoria Geral quanto a sua constitucionalidade e
legalidade. Segundo em função da matéria veiculada na resolução, a qual, ao menos
em tese, exigiria a edição de lei em sentido formal delimitando os contornos do
funcionamento da CNCM. Terceiro porque já existiria a Câmara de Prevenção e
Resolução Administrativa de Conflitos (CPRAC) no âmbito da PGE, criada pela Lei
Complementar Estadual nº 47/2018 que alterou a Lei Complementar Estadual nº
07/1991 – Lei Orgânica da PGE242. Entre outras justificativas, tudo isto motivou a
determinação da PGE que fulminou a referida resolução, consoante publicado no
Diário Oficial do Estado de 27/03/2020 e 05/05/2020, respectivamente:
PROCESSO: E:01204.0000001037/2020 - INTERESSADO:
@nome_interessado@ - ASSUNTO: Demanda Externa: Órgãos
Governamentais Estaduais DESPACHO PGE/GAB N° 775/2020 Ciente do conteúdo do Despacho PGE PJ 2916221, acolho seus
241
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fundamentos jurídicos e as sugestões propostas nas letras “a”,
“b” e “c” do referido Despacho. Acrescento ainda, que a criação
de órgão, no caso, da Câmara de Negociação, Conciliação e
Mediação – CNCM, mediante Portaria viola frontalmente a
Constituição Federal, que exige a edição de lei para a criação e
extinção de órgãos da administração pública (art. 48, XI [1]). No
tocante à ARSAL, toda sua estrutura orgânica é delineada pela
Lei Estadual nº 6.267, de 20 de setembro de 2001, não sendo
lícito à portaria criar órgão interno nessa estrutura, com
competências e atribuições próprias. Há que se destacar que
“portaria”, como reconhece a doutrina administrativista, é ato
administrativo interno, destinado meramente à organização da
atividade administrativa ou de seus órgãos [2], à expedição de
determinações gerais ou especiais aos subordinados ou, ainda,
à designação de servidores para funções e cargos secundários.
[3] Não se presta, à toda evidência, à criação de órgão no
âmbito da Administração Pública. À Câmara de Câmara de
Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos da
Procuradoria Geral do Estado para ciência quanto a letra “c” do
Despacho PGE PJ 2916221, e à ARSAL para ciência e adoção
das providências constantes das letras “a” e “b” do mesmo
Despacho.
RESOLUÇÃO ARSAL Nº 13, DE 4 DE MAIO DE 2020.
Dispõe sobre a revogação da Resolução ARSAL n.º4, de 2 de
março de 2020, que institui a Câmara de Negociação,
Conciliação e Mediação, no âmbito da Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL, como meio
de solução de conflitos.
O Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços
Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL, com base na
competência que lhe foi atribuída pela Lei Ordinária n.º 6.267,
de 20 de setembro de 2001, alterada pela Lei n.º 7.151, de 5 de
maio de 2010, e pela Lei n.º 7.566, de 9 de dezembro de 2013,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº. E:
49070-0000001585/2020 e; AO CONSIDERAR que está sendo
desenvolvido o anteprojeto de Lei de consolidação e
atualização da estrutura e funcionamento da ARSAL, em que foi
inserida na composição da estrutura da ARSAL uma gerência
específica destinada à prevenção e resolução de conflitos
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administrativos, disciplinando seu funcionamento e objetivos,
RESOLVE:
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Art. 1º - Revogar a Resolução ARSAL n.º4, de 2 de março de
2020, que instituiu a Câmara de Negociação, Conciliação e
Mediação, no âmbito da Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
[...]243
Frente a essas reflexões acima é possível concluir que os métodos de resolução
extrajudicial de conflitos – com ênfase em conciliação, negociação, mediação e
arbitragem – merecem incentivo constante no campo da advocacia pública – até pelo
histórico de litigância contumaz da Fazenda Pública. No entanto, exige-se que haja
uma devida adaptação dos procedimentos aos direitos, deveres e prerrogativas dos
entes públicos e, em especial, uma proteção efetiva aos direitos indisponíveis244.
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RESUMO: O SPED Fiscal é um processo de escrituração digital da Receita Federal,
chamado também de EFD, que determina que os contribuintes enviem as
informações sobre ICMS e IPI. Este artigo objetivou-se analisar a importância do uso
do SPED Fiscal e apresentar sua funcionalidade e as vantagens e desvantagens do
seu uso na escrituração contábil contemporânea. Assim, realizou-se um estudo de
caso, qualitativo, com aplicação do formulário aos 2 colaboradores da área de
escrituração contábil de um Escritório de Contabilidade na cidade de Fernandópolis,
SP. Os resultados apontam que em razão das inovações tecnológicas ocorrida nos
últimos anos, foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído
pelo Decreto nº 6.022/07 como parte do Programa de Aceleração do Crescimento
do Governo Federal (PAC 2007-2010). Este por sua vez, apresenta vantagens e
desvantagens. Contudo busca por meio da informatização, aproximar a relação entre
contribuintes e fisco, bem como a integração nas três esferas de poderes: Municipal,
Estadual e Federal. E, por fim, identificou-se que o SPED fiscal é utilizado na empresa
e unifica a forma de prestação e guarda das informações de interesse fiscal e com
isso, promove integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento
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Inclusiva: uma perspectiva interdisciplinar (FIU) e Neuropedagogia Aplicada a Educação (FATECE).
Mestre em Filosofia – área Ética (PUC-CAMPINAS), docente (FEF), UNIFUNEC e Rede Municipal de
Educação de Santa Fé do Sul.
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das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais. Logo, conclui-se
que apesar do SPED Fiscal não ser uma ferramenta de simples manuseio, o seu uso
trouxe praticidade e agilidade aos contadores.
Palavras- Chave: Contabilidade. SPED. Escrituração.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

INTRODUÇÃO
Atualmente todas as empresas necessitam de profissional capacitado para a
entrega de suas obrigações fiscais devido ao grande avanço tecnológico que
transformou os lançamentos feitos no papel, para lançamentos digitalizados, sendo
esses de maior segurança para a empresa.
Em razão desse avanço tecnológico a Receita Federal instituiu o Decreto n°
6.022, de janeiro de 2007, o projeto do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
sendo possível formar uma relação entre o fisco e o contribuinte de forma a
revolucionar o sistema tributário nacional, o que tornou obrigatório a todas as
empresas se adaptarem às novas regras de fiscalização. (ORIGUELA, 2017).
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) corresponde a uma solução
tecnológica que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos
sistemas empresariais dentro de um formato específico e padronizado.
(ESPERANDÍO; MELO; MAIA, 2011).
SPED Fiscal integra o projeto mais amplo denominado de Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), instituída pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
por meio do convênio ICMS 143, de 15 de dezembro de 2006, sendo o objetivo
imediato à geração do documento digital Escrituração Fiscal Digital (EFD).
(ESPERANDÍO; MELO; MAIA, 2011).
Em relação à escolha do tema, o presente trabalho se pauta no estudo do
decreto n° 6.022 de janeiro de 2007, mais especificamente, no que se refere ao SPED
Fiscal, em razão da tecnologia que a cada dia avança mais.
No que se refere aos estudos para compreender a influência tecnológica na
escrituração contábil, nota-se que o processo da harmonização contábil juntamente
com a unificação econômica mundial, e em conjunto com o desenvolvimento
tecnológico e os critérios científicos, provoca diariamente transformações e ações no
sentido de tratamento hábil das informações de modo a conhecer os fatos que se
operam na riqueza patrimonial de forma eficaz sem que subjetivismos alterem o
resultado da gestão. (IUDICIBUS, 1999).
De acordo com Hendriksen e Breda (1999, p.38):
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A Contabilidade desenvolveu-se em resposta a mudanças no
ambiente, novas descobertas e progressos tecnológicos. Não
há motivo para crer que a Contabilidade não continue a evoluir
em resposta a mudanças que estamos observando em nossos
tempos.
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Segundo Silva e Kruger (2012) é necessário estar alerta às mudanças, em razão
dos progressos tecnológicos, o que exige do profissional de contabilidade uma
competência intelectual, cada vez mais aguçada, para que possa se adequar as novas
obrigações do fisco e do mercado. Essa área foi a que mais sofreu impactos dentre
as necessidades de adaptações nos sistemas operacionais e registro contábil.
SPED fiscal, chamado também de EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme já
abordado acima, é o nome atribuído ao processo de escrituração digital da Receita
Federal. Com ele, a Receita Federal e os órgãos fazendários estaduais recebem dos
contribuintes todas as informações que precisam sobre a apuração de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
O SPED fiscal é o meio pelo qual as empresas simplificam e facilitam a entrega
da documentação necessária para o fisco e elimina a necessidade de documentos
em papéis, o que garante a fiscalização para o governo e reduz a burocracia para a
entrega desses documentos. (GUERRA, 2018).
Escrituração Digital funciona da seguinte maneira: a empresa envia
mensalmente um arquivo digital que contem os registros da escrituração de
documentos fiscais e outras informações de interesse do fisco estadual e da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, além dos registros de apuração de impostos
referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. (GUERRA, 2018).
Conforme Ribeiro (2014) e Batista (2017), a EFD consiste em um arquivo digital
composto por um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras
informações de interesse do fisco federal e estadual referente às operações e às
prestações praticadas pelo contribuinte no que se refere à apuração e arrecadação
de tributos fiscais incidentes no ICMS e IPI.
O SPED Fiscal é entregue no formato de um arquivo digital (em texto), que
necessita ser submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA), fornecido pelo
próprio SPED. Após essa verificação, o arquivo digital precisa ser assinado, por meio
da certificação emitida por uma entidade credenciada. (GUERRA, 2018).
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Ainda segundo Batista (2017) torna-se importante verificar algumas
informações primordiais no momento de gerar o arquivo, sendo descritas, pelo autor
da seguinte forma:
•

Total das entradas (Valor Contábil, Base de Cálculo e Valor do ICMS).

•

Total das saídas (Valor Contábil, Base de Cálculo e Valor do ICMS).

•

Débitos, créditos e saldos do ICMS.

•

Entradas e saídas detalhadas por CFOP (Código Fiscal de Operações e
Prestações).

•

Valor total das operações de vendas realizadas por cartão de débito e
crédito, discriminados por administradora.

•

Se o Código de Situação Tributária de ICMS está sendo informado de
acordo com o enfoque do declarante.

•

Se caso a empresa adquirir produtos diretamente do produtor rural, deve
ser informado o registro de informação sobre valores agregados.

Segundo Oliveira (2013), as vantagens do SPED para as empresas são várias,
pois possibilita melhora no ambiente de negócios, com racionalização e aumento de
competitividade por conta da diminuição da concorrência desleal, simplificação das
obrigações fiscais, diminuição do custo com papel e o aperfeiçoamento dos
processos internos.
Com o SPED Fiscal as empresas passaram a fazer uso de um recurso fácil e
prático para prestar contas sobre suas movimentações internas e externas ao
governo. (GUERRA, 2018). Como também podem fazer uso do sistema de integração
de informações fiscais para usar como um sistema de controle gerencial. (BATISTA,
2017).
De acordo com Nascimento (2013), o SPED pode trazer desvantagens para as
empresas que não cuidam das contabilidades societárias, de custos e tributárias. Já
que por desconhecer os objetivos do fisco, pode receber autuações por meio do
cruzamento de informações de diversas áreas. Em curto prazo, a autora ainda destaca
que poderá haver outras desvantagens como: a necessidade de investimento em
tecnologia, reestruturação organizacional, treinamentos técnicos e até a submissão
aos layouts impostos pelo fisco.
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Oliveira (2013) salienta que o SPED atribui obrigações tanto para a empresa
como para o contador, a firma passa a necessitar de um sistema de gestão adequado
no qual possa lançar item a item das suas compras e das suas vendas, porém é
preciso observar as regras contábeis, assim, torna-se necessário contratar
colaboradores com conhecimentos básicos de legislação e propiciar-lhes
treinamentos, para que seja possível controlar estoques com maior rigor, adequar
cadastros de clientes, fornecedores e produtos, entre tantas outras obrigações.
2.OBJETIVOS
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2.1 Objetivo Geral
Analisar a importância do uso do SPED Fiscal e apresentar sua funcionalidade
e as vantagens e desvantagens do seu uso na escrituração contábil contemporânea.
2.2 Objetivos Específicos
•

Apresentar informações a respeito do funcionamento do SPED Fiscal na
escrituração contábil a partir da influência tecnológica atual.

•

Analisar as vantagens e desvantagens do SPED Fiscal para as empresas.

•

Identificar, analisar e classificar as características do desenvolvimento da
tecnologia SPED Fiscal e sua importância na escrituração contábil
contemporânea.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, cujo formulário foi
proposto de com abordagem qualitativa, mas para a análise das informações obtidas
serão descritas para facilitar a redação das respostas. Assim, o estudo de caso ocorreu
em um Escritório de Contabilidade, conceituado, na cidade de Fernandópolis-SP, que
já participou de várias fases da escrituração contábil até o presente com a evolução
do processo de escrituração contábil digital, por meio do SPED Fiscal.
Quanto à pesquisa descritiva bibliográfica, ocorreu por meio da análise de
informações, coletadas em livros, trabalhos acadêmicos publicados em teses,
dissertações e doutrinas relacionadas ao tema, bem como, a utilização de artigos
científicos disponíveis em meios eletrônicos.
O referido estudo de caso teve como base identificar, analisar e classificar as
características do desenvolvimento da tecnologia SPED Fiscal e sua importância na
escrituração contábil contemporânea.
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Por isso, aplicou-se aos 2 (dois) participantes da área de contabilidade, sendo
os mesmos, profissionais auxiliares de escrita fiscal, que trabalham a muito tempo na
função e, com isso, trouxeram contribuições importantes pela experiência e grau de
conhecimento elevado quanto ao sistema de escrituração contábil.
O instrumento de coleta de dados, Apêndice C, Formulário com questões para
a entrevista aos profissionais, constituído por 10 perguntas, sendo respondidas por
escrito, no dia 30 de setembro de 2020, após a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, Apêndice B, bem como as devidas autorizações
emitidas por meio dos Apêndices A e D.
4 RESULTADOS/ DISCUSSÃO
De acordo com o estudo de caso, realizado em um Escritório de
Contabilidade de Fernandópolis, SP os 2 (dois) colaboradores participantes da
pesquisa, ao serem entrevistados informaram que o SPED é uma ferramenta
importante para os profissionais da área contábil, e, por isso, acreditam que o uso do
SPED otimizou muito o tempo de trabalho.
Tal resultado corrobora com o entendimento de Oliveira (2013), que informa
que com o uso do SPED, cria-se ambiente melhor para os negócios, já que os
colaboradores gastam menos tempo no exercício de suas funções, pois considera o
uso do sistema muito satisfatório.
No que se refere ao manuseio e uso do sistema do SPED, as respostas foram
divergentes, pois um colaborador informou que o uso do sistema não é complexo.
Já o outro optou por responder que o sistema é, em sua opinião, um pouco
complexo. Mas ambos informaram que sabem como operar e manusear o sistema.
Ademais, o resultado demonstra também que o manuseio do SPED não é tão
simples, e pode ser um pouco complexo, conforme narrado por Nascimento (2013),
no que se refere às desvantagens do sistema.
Os dois colaboradores participantes da pesquisa têm conhecimento sobre o
que se trata a CFOP, bem como, sabem que a entrega do SPED não substitui o
Sintegra e a GIA. Além é claro de conhecerem bem a origem da criação do SPED e
seus objetivos. E, ambos, recomendam e indicariam o uso do SPED a outros
profissionais.
O contribuinte obrigado à entrega da EFD está dispensado de enviar os
arquivos do Sintegra, pois a EFD já contém a totalidade das informações fiscais. Mas,
a adoção da EFD, não desobriga o contribuinte de continuar cumprindo as
obrigações estabelecidas na legislação relativas à apresentação da Guia de
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Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS).
No que se refere a entrega de EFD, foi perguntado aos colaboradores, se um
estabelecimento que emite NF-e está automaticamente obrigado a entregar EFD. Um
deles respondeu que não e o outro assinalou a opção de mais ou menos.
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Ambos os colaboradores indicam o uso do sistema SPED e acreditam que o
uso do sistema é sem dúvida uma forma eficaz no cumprimento de suas atividades
e prazos. Não há nenhuma vinculação entre as obrigatoriedades relativas à NFe, à
ECD, à EFD Contribuições, à ECF e à EFD-ICMS/IPI, pois são critérios diferentes,
disciplinados por legislações diferentes.
Por fim, ambos os colaboradores possuem conhecimento de que o SPED foi
criado por meio do decreto n.º 6022/2007 com o objetivo de centralizar as
informações de modo que as mesmas se apresentem mais organizadas e com maior
formalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contabilidade passa por diversas mudanças, as últimas foram em
decorrência das novas tecnologias, sendo possível o destaque a inserção no processo
de escrituração contábil. Assim, diante o contexto, a analise realizada para conhecer
o referido tema em estudo, aponta que o SPED fiscal é um processo de escrituração
digital da Receita Federal, também chamado de EFD, que determina que os
contribuintes enviem as informações sobre ICMS e IPI por meio eletrônico.
No estudo de caso, ao aplicar o formulário verificou-se pelas respostas dos
participantes que os mesmos fazem uso do SPED fiscal, bem como, ambos
consideram o sistema digital de escriturar as informações da empresa eficiente em
suas funções e complementam que a partir do uso dessa ferramenta digital, há
melhora na otimização do tempo do colaborador que o utiliza.
Os resultados do estudo da revisão bibliográfica demonstram que o SPED
fiscal apresenta muitas vantagens interessantes para as empresas e aos
colaboradores que o utilizam também, tais como foram apresentados no trabalho de
acordo com Oliveira (2013) e Guerra (2018), que destacam a diminuição do custo
com papel, aperfeiçoamento dos processos internos, facilidade e praticidade para
prestar contas ao governo.
Também foi possível verificar com os estudos que o referido sistema,
apresenta uma pequena desvantagem, sendo descrita por Nascimento (2013), pois
existem empresas que não cuidam das contabilidades, e desconhecem os objetivos
do fisco, tais empresas podem ser autuadas em razão do cruzamento de informações
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de diferentes áreas. Além disso, outra desvantagem é a necessidade de investimento
em tecnologia, reestruturação organizacional, treinamentos técnicos e até a
submissão aos layouts impostos pelo fisco.
Contudo, o SPED Fiscal ou EFD como proposto, tem a função de apurar ICMS
e IPI e como descreve Batista (2017) por fazer uso do cadastro dos produtos que
promovem movimentações no período, bem como o uso de cadastro de clientes e
fornecedores, realizado a partir das notas fiscais de entrada e saída e até outras
informações importantes, as quais se tornam fonte rica de informações para as áreas:
contábil, fiscal e tributária, que por sua vez, acaba por corroborar para a fiscalização,
que também é realizada de forma eletrônica.
Além disso, torna-se valido e aceito como verídica as informações ali
mencionadas, pois requer a assinatura eletrônica, que além de ser obrigatório o
certificado digital, compactua com a legislação vigente conforme o sistema judiciário
brasileiro.
Em destaque, pode-se atribuir ao sistema, certo grau de importância seja para
as empresas que fazem uso do sistema ou para os profissionais da contabilidade que
o utilizam para a realização da escrituração contábil digital, haja vista os resultados
obtidos com o sistema por contribuir para a evolução da escrituração contábil na
contemporaneidade.
Assim, o SPED Fiscal, possibilita ao fisco brasileiro cruzamento de dados na
detecção de falhas ou fraudes na apuração e no recolhimento de tributos. Mas,
também possibilita a empresa fazer uso de uma ferramenta para o controle gerencial,
pois ao entregar as informações fiscais de forma consistente, permite uma sintonia
na Contabilidade da empresa.
Portanto, de forma a confirmar a hipótese de pesquisa, concluiu-se que o
SPED fiscal é de grande valia para as empresas contemporâneas, pois o seu uso,
trouxe praticidade aos contadores, além de ajudar a cumprir os prazos de forma mais
rápida e eficiente. Apesar de não ser ferramenta de manuseio simples, o uso do SPED
fiscal é indispensável para o bom funcionamento da empesa, sendo possível detectar
com a pesquisa que o sistema oferece mais vantagens do que desvantagens.
As vantagens do SPED para as empresas, de acordo com Oliveira (2013), é que
a partir de seu uso, há melhora no ambiente de negócios, há simplificação das
obrigações fiscais, fazendo com que haja diminuição de custos de materiais. Além
disso, Guerra (2017) ainda salienta que o SPED Fiscal é um sistema prático para
prestar contas sobre suas movimentações internas e externas ao governo.
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As desvantagens apontadas por Nascimento (2013), se referem ao fato de que
o SPED haverá para a empresa, custos com investimentos em tecnologia,
reestruturação organizacional, além de treinamentos técnicos para aprendizagem de
uso do sistema.
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A pesquisa realizada não teve o intuito de esgotar o tema em estudo, mas sim
estimular o conhecimento na área e, com isso, analisar a importância do uso do SPED
Fiscal e apresentar sua funcionalidade e as vantagens e desvantagens do seu uso na
escrituração contábil contemporânea. Como sugestão de trabalho futuro, seria
interessante uma nova pesquisa que se proponha entrevistar um número maior de
participantes em escritórios contábeis, cuja investigação seja realizada no sentido de
conhecer os impactos do uso do SPED e as novas obrigações acessórias.
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A boa-fé objetiva constitui o padrão comportamental exigível dos sujeitos
da relação contratual, inclusive, das relações de consumo, onde os contratantes, em
razão de norma cogente, precisam observar padrões de agir, por ação ou omissão,
condizentes com os deveres de lealdade, probidade e honestidade, tanto na fase précontratual, como na de conclusão e execução dos contratos, assim como no período
pós-contratual.
Agir em conformidade com a boa-fé objetiva é portar-se nas relações
contratuais com padrão de postura esperado de sujeito probo, leal e honesto, que
atua com transparência em suas relações, sem artimanhas e armadilhas contratuais
que possam surpreender negativamente a parte adversa.
É preciso, todavia, observar que a boa-fé objetiva, como o próprio nome está
a indicar, volta-se para um padrão comportamental exigível nas relações contratuais
segundo parâmetros aferíveis objetivamente no contexto da relação, pouco
importando o desejo interior de cada uma das partes da relação contratual. Os
ímpetos intrínsecos e não externados dos sujeitos contratantes, voltados à seara da
boa-fé subjetiva, não ganham, a priori, relevância jurídica no bojo das discussões das
relações contratuais. A boa-fé que importa às relações contratuais é aquela apurável
objetivamente em razão do comportamento dos sujeitos contratantes,
independentemente dos sentimentos e vontades guardados na intimidade de cada
um.
Nesta linha, a título exemplificativo, o sujeito que firma um contrato de
seguro com cláusula que lhe beneficiaria em razão de um sinistro e, intimamente,
torce para que esse fato fortuito se concretize, a princípio, age em desconformidade
coma boa-fé subjetiva, que, para o direito, nessa hipótese, não guardaria maior
relevância. Seria a situação de um contrato de seguro de um automóvel com
indenização contratada superior ao valor de mercado do bem. Nessa situação, ainda
que segurado torça intimamente para que o bem seja furtado, esse sentimento seria
irrelevante juridicamente, acaso as partes se comportassem objetivamente segundo
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o que se espera de uma pessoa leal e honesta. Então, neste exemplo, a boa-fé
objetiva se materializaria com o comportamento objetivamente aferível de zelo e
cautela com o bem.
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Neste toar, antes de prosseguir, é preciso perceber a diferença entre boa-fé
subjetiva, corresponde ao estado psicológico do agente, e a boa-fé objetiva, como
uma regra de conduta compatível com um agir probo, leal e transparente das partes
contratantes.
O Código Civil de 2002, em seu artigo 422, trouxe norma expressa no que
tange ao dever de boa-fé objetiva, prescrevendo que os contratantes são obrigados
a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé. A doutrina e jurisprudência acrescentam ainda a imperatividade
do dever de boa-fé objetiva às fases pré e pós contratuais.
Nessa linha, o jurista Caio Mário da Silva Pereira, com a sabedoria que lhe é
peculiar, descreve a boa-fé objetiva nos seguintes termos:

A boa-fé objetiva serve como elemento interpretativo do contrato, como
elemento de criação de deveres jurídicos (dever de correção, de cuidado e
segurança, de informação, de cooperação, de sigilo, de prestar contas) e até
como elemento de limitação e ruptura de direitos (proibições do venire
contra factum proprium, que veda que a conduta da parte entre em
contradição com conduta anterior, do inciviliter agere, que proíbe
comportamentos que violem o princípio da dignidade humana, e da tu
quoque, que é a invocação de uma cláusula ou regra que a própria parte já
tenha violado).248
Então, agir em conformidade com a boa-fé objetiva é portar-se na relação
contratual com lealdade, honestidade e transparência, segundo parâmetros
objetivamente aferíveis, considerando a natureza e circunstâncias do negócio.
Neste contexto, exemplificativamente, em um contrato de prestação de
serviço de cerimonial para uma formatura universitária, em que a empresa de
cerimonial contratada oferta seus serviços para organização dos eventos de
formatura e cobra um determinado valor pelo serviço, não poderia esta mesma
empresa ganhar comissões “por fora” da relação contratual sobre os demais serviços
contratados pelos formandos, sob pena de agressão ao dever de guardar a boa-fé

248 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. Vol III. Ed 12º. ED. Forense. Rio de
Janeiro, 2005. P21.

540

www.conteudojuridico.com.br

objetiva na relação contratual. Neste exemplo, se os formandos celebraram a avença
contratual com o estabelecimento de valor certo e determinado pelos serviços
contratados, não poderia jamais a empresa de cerimonial se conluiar com os demais
fornecedores para embutir nos demais contratos valores a lhe serem repassados a
título de “comissões”, já que esse comportamento iria de encontro aos deveres de
lealdade, honestidade e transparência exigidos na relação por força do princípio da
boa-fé objetiva.
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Outrossim, é necessário observar que boa-fé objetiva constitui norma
jurídica impositiva e implícita às relações contratuais. Não há a necessidade de que
o instrumento contratual contenha cláusula explícita prevendo o dever das partes
guardar a boa-fé na relação, sendo, em verdade, dever legal considerando cláusula
implícita a todos os contratos.
Em verdade, a atuação do princípio da boa-fé objetiva nas relações
contratuais ganha relevo justamente nas situações não expressamente disciplinadas
no instrumento contratual. Nesta linha, em princípio, acaso não haja abusividade nas
cláusulas contratuais, os deveres e obrigações dos contratantes devem ser regidos
pelas cláusulas ajustadas entre as partes, em atenção ao princípio pacta sunt
servanda. Todavia, o comportamento dos sujeitos contratuais, sobretudo naquilo que
não é taxativamente ajustado no instrumento contratual, deve ser pautado em
conformidade com a boa-fé objetiva, ou seja, todos aqueles envolvidos na relação
contratual devem portar-se de forma leal, honesta e transparente, de acordo com o
que se espera de pessoas de bem.
Assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração
a postura esperada de uma pessoa leal, honesta e transparente, de modo que devem
ser banidas interpretações que favoreçam as famigeradas armadilhas contratuais,
que trazem vantagem excessiva para uma das partes em detrimento da outra. Da
mesma forma, as omissões contratuais devem ser suplantadas tomando como norte
a postura esperada de sujeitos que atuam com boa-fé.
Então, é possível concluir que a boa-fé objetiva constitui obrigação de ordem
legal, sendo considerada cláusula cogente e implícita a todas as relações contratuais,
que exige dos sujeitos da relação um padrão de comportamento condizente com um
agir leal, honesto e transparente, desde as tratativas, fase pré-contratual, passando
pela fase de celebração e execução, até a fase pós-contratual.
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RESUMO: O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) exige que deve haver diferença
de 16 anos entre adotante e adotado. O presente trabalho analisará Recurso Especial
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que foi permitida a adoção de enteada por
padastro, apesar de não haver essa diferença de idade entre eles. Foi concluído que
o STJ agiu com acerto, já que não se deve considerar um requisito legal para adoção
de forma isolada e dissociada de elementos importantes do caso concreto, como a
socioafetividade e a maturidade do adotante para assunção daquele papel.
PALAVRAS-CHAVE: adoção; adoção unilateral; diferença etária entre adotante e
adotado; socioafetividade.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo analisará Recurso Especial do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em que foi permitida a adoção de enteada por padastro, mesmo não havendo
diferença etária entre eles de 16 anos, exigência prevista no ECA.
Para isso, será apresentado o caso concreto com mais detalhes, as decisões da
primeira e segunda instâncias que negaram a adoção com seus respectivos
fundamentos. Após, será feita a análise do caso e da decisão do STJ à luz do
ordenamento jurídico brasileiro, com a exposição de outras decisões do STJ em
situações semelhantes à desse trabalho.
2. CASO CONCRETO
O Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) trata de um
caso do Rio Grande do Sul, em que o padastro pede a adoção de sua enteada, com
a substituição do nome do pai biológio pelo seu nome e a manutenção do nome da
mãe.
No caso concreto, os pais biológicos divorciaram quando a criança tinha 4
anos de idade. Após, a mãe passou a viver em união estável. Ao longo desse
relacionamento, que existe há mais de 35 anos, a relação entre o padastro e a enteada
foi ficando cada vez mais próxima, passando a existir, na verdade, paternidade
socioafetiva.
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Considerando a paternidade socioafetiva e que a relação da enteada com pai
biológico, já falecido, não foi muito próxima, o padastro, quando contava com 56
anos e a enteada com 40, ajuizou essa ação de adoção.
O pedido foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias, ao
argumentando de que a diferença de idade entre eles, de 15 anos, 9 meses e 18 dias,
não atendia ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que exige diferença mínima
de 16 anos entre adotante e adotado, conforme acórdão do TJRS relativo ao caso
transcrito abaixo.
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ADOÇÃO. REQUISITO
LEGAL. DIFERENÇA MÍNIMA DE IDADE ENTRE ADOTANTE E
ADOTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Descabida a pretensão de adoção quando verificado que não
foi atendido o requisito legal da diferença de dezesseis
anos entre adotante e adotado. Inteligência do art. 42, § 3º, do
ECA.
Apelação desprovida.
(Apelação Cível, Nº 70077620953, Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol,
Julgado em: 29-08-2018)
Ao analisar o Recurso Especial, o STJ deu provimento, para reformar o acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), reconhecendo, assim, a
possibilidade de adoção neste caso, ao fundamento de que, no caso, estava
configurada a socioafetividade e havia maturidade emocional por parte do adotante
para assunção do poder familiar.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL.
ADOÇÃO. MAIOR. ART. 42, § 3º, DO ECA (LEI Nº 8.069/1990).
IDADE. DIFERENÇA MÍNIMA. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SOCIOAFETIVIDADE.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A diferença etária mínima de 16 (dezesseis) anos entre
adotante e adotado é requisito legal para a adoção (art. 42, §
3º, do ECA), parâmetro legal que pode ser flexibilizado à luz do
princípio da socioafetividade.
3. O reconhecimento de relação filial por meio da adoção
pressupõe a maturidade emocional para a assunção do poder
familiar, a ser avaliada no caso concreto.
4. Recurso especial provido.
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(REsp 1785754/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe
11/10/2019)
Apresentado o caso concreto, será feita a sua análise e da decisão do STJ
relativa a ele, tendo como base o ordenamento jurídico brasileiro e casos
semelhantes também já julgados pelo STJ.
3. ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
O ECA estabelece que, para adotar, é necessário que o adotante possua, no
mínimo, 18 anos. Estabelece, ainda, que deve haver uma diferença de idade de, pelo
menos, 16 anos entre adotante e adotado.
Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil.
(...).
§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais
velho do que o adotando.
(BRASIL, 1990).
Tal requisito deve ser considerando um norte a partir do qual o magistrado
deve partir para analisar a viabilidade de adoção, e não um elemento fechado e
absoluto, de forma que, se não for preenchido, não há possibilidade de adoção.
Há de se considerar, também, a razão de ser da norma, que é garantir que
aquele que adota terá a maturidade necessária para relação, a fim de que a posição
de pai e a de filho fiquem bem nítidas, não havendo confusão entre elas.
No caso concreto, apesar de não haver a diferença exata de 16 anos, o
padastro criou a enteada como se pai fosse, assumindo a função e a maturidade que
se espera de um pai na criação de um filho.
Ainda, a diferença de 16 anos só não foi atingida por faltar cerca de 2 meses
e meio para tal, não se mostrando razoável que um requisito legal seja considerado
de forma isolada num caso como esse.
Além disso, busca-se que a adoção se assemelhe à família biológica, com a
estrutura necessária para o pleno desenvolvimento do adotado, o que também
aconteceu no caso concreto. A mãe passou a viver em união estável com padastro
quando a criança adotada tinha apenas 4 anos de idade. Ele foi a figura presente no
dia a dia e desenvolvimento da adotada, o que ocorre, inclusive, há mais de 35 anos.
Ainda, além de todos esses elementos, inegável é a presença da paternidade
socioafetiva neste caso. Com o passar dos anos, a relação entre adotante e adotada
foi ficando cada vez mais próxima, havendo mais afeto entre eles, a ponto de que
aquele padastro passou a ser visto e a se comportar como verdadeiro pai, situação
caracterizadora da paternidade socioafetivida.
Importante mencionar, ainda, que a adoção de enteado por padastro encontra
respaldo legal no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 41, §1º, sendo
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chamada de adoção unilateral e sendo exigido, para sua configuração, a presença da
socioafetivade, presente no caso objeto de análise.
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os
impedimentos matrimoniais.
§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro,
mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge
ou concubino do adotante e os respectivos parentes.
(BRASIL, 1990).
O caso trazido acima não é exceção na jurisprudência do STJ.
Semelhantemente, no caso com ementa transcrita abaixo, o padastro pede adoção
da enteada, mas aqui a diferença de idade entre eles é 12 anos.
No caso, a enteada contava com 27 anos de idade e convivia com padastro
desde os seus 13 anos, quando a mãe passou a viver em união estável com ele. Como
havia socioafetividade entre eles, a adoção foi permitida, apesar de não haver a
diferença de 16 anos exigida pelo ECA.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL DE
MAIOR AJUIZADA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA.
DIFERENÇA MÍNIMA DE IDADE ENTRE ADOTANTE E
ADOTANDO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do § 1º do artigo 41 do ECA, o padrasto (ou a
madrasta) pode adotar o enteado durante a constância do
casamento ou da união estável (ou até mesmo após), uma vez
demonstrada
a
existência
de
liame
socioafetivo
consubstanciador de relação parental concretamente
vivenciada pelas partes envolvidas, de forma pública, contínua,
estável e duradoura.
2. Hipótese em que o padrasto (nascido em 20.3.1980) requer
a adoção de sua enteada (nascida em 3.9.1992, contando,
atualmente, com vinte e sete anos de idade), alegando exercer
a paternidade afetiva desde os treze anos da adotanda,
momento em que iniciada a união estável com sua mãe
biológica (2.9.2006), pleito que se enquadra, portanto, na
norma especial supracitada.
3. Nada obstante, é certo que o deferimento da adoção reclama
o atendimento a requisitos pessoais - relativos ao adotante e
ao adotando - e formais. Entre os requisitos pessoais, insere-se
a exigência de o adotante ser, pelo menos, dezesseis anos mais
velho que o adotando (§ 3º do artigo 42 do ECA).
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4. A ratio essendi da referida imposição legal tem por base o
princípio de que a adoção deve imitar a natureza (adoptio
natura imitatur). Ou seja: a diferença de idade na adoção tem
por escopo, principalmente, assegurar a semelhança com a
filiação biológica, viabilizando o pleno desenvolvimento do
afeto estritamente maternal ou paternal e, de outro lado,
dificultando a utilização do instituto para motivos escusos, a
exemplo da dissimulação de interesse sexual por menor de
idade.
5. Extraindo-se o citado conteúdo social da norma e tendo em
vista as peculiaridades do caso concreto, revela-se possível
mitigar o requisito de diferença etária entre adotante e
adotanda maior de idade, que defendem a existência de
vínculo de paternidade socioafetiva consolidado há anos entre
ambos, em decorrência de união estável estabelecida entre o
autor e a mãe biológica, que inclusive concorda com a adoção
unilateral.
6. Apesar de o adotante ser apenas doze anos mais velho que
a adotanda, verifica-se que a hipótese não corresponde a
pedido de adoção anterior à consolidação de uma relação
paterno-filial, o que, em linha de princípio, justificaria a
observância rigorosa do requisito legal.
7. À luz da causa de pedir deduzida na inicial de adoção, não
se constata o objetivo de se instituir uma família artificial mediante o desvirtuamento da ordem natural das coisas -,
tampouco de se criar situação jurídica capaz de causar prejuízo
psicológico à adotanda, mas sim o intuito de tornar oficial a
filiação baseada no afeto emanado da convivência familiar
estável e qualificada.
8. Nesse quadro, uma vez concebido o afeto como o elemento
relevante para o estabelecimento da parentalidade e à luz das
especificidades narradas na exordial, o pedido de adoção
deduzido pelo padrasto - com o consentimento da adotanda e
de sua mãe biológica (atualmente, esposa do autor) - não
poderia ter sido indeferido sem a devida instrução probatória
(voltada à demonstração da existência ou não de relação
paterno-filial socioafetiva no caso), revelando-se cabível,
portanto, a mitigação do requisito de diferença mínima de
idade previsto no § 3º do artigo 42 do ECA.
9. Recurso especial provido.
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(REsp 1717167/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 10/09/2020)
Não foi a primeira vez, também, em que um requisito legal de adoção foi
afastado pela jurisprudência do STJ. O ECA veda que ascendente adote descendente,
mas, no caso com ementa transcrita abaixo, foi permitido que um avô adotasse neto.
Foi entendido que essa era a decisão conferia maior proteção ao adotante, além de
ser a que melhor atendia ao seu interesse, já que a mãe, vítima de agressão sexual,
estava impossibilitada de assumir essa maternidade.
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO POR AVÓS. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PADRÃO
HERMENÊUTICO DO ECA.
01. Pedido de adoção deduzido por avós que criaram o neto
desde o seu nascimento, por impossibilidade psicológica da
mãe biológica, vítima de agressão sexual.
02. O princípio do melhor interesse da criança é o critério
primário para a interpretação de toda a legislação atinente a
menores, sendo capaz, inclusive, de retirar a peremptoriedade
de qualquer texto legal atinente aos interesses da criança ou
do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de
apreciação judicial da situação específica que é analisada.
03. Os elementos usualmente elencados como justificadores da
vedação à adoção por ascendentes são: i) a possível confusão
na estrutura familiar; ii) problemas decorrentes de questões
hereditárias; iii) fraudes previdenciárias e, iv) a inocuidade da
medida em termos de transferência de amor/afeto para o
adotando.
04. Tangenciando à questão previdenciária e às questões
hereditárias, diante das circunstâncias fática presentes - idade
do adotando e anuência dos demais herdeiros com a adoção,
circunscreve-se a questão posta a desate em dizer se a adoção
conspira contra a proteção do menor, ou ao revés, vai ao
encontro de seus interesses.
05. Tirado do substrato fático disponível, que a família
resultante desse singular arranjo, contempla, hoje, como filho
e irmão, a pessoa do adotante, a aplicação simplista da norma
prevista no art.
42, § 1º, do ECA, sem as ponderações do "prumo
hermenêutico" do art. 6º do ECA, criaria a extravagante
situação da própria lei estar ratificando a ruptura de uma
família socioafetiva, construída ao longo de quase duas
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décadas com o adotante vivendo, plenamente, esses papéis
intrafamiliares.
06. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1635649/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)
Desse modo, verifica-se o acerto da decisão do STJ, que reverteu decisão da
primeira e segunda instâncias do Rio Grande do Sul, para permitir a adoção num caso
em que, apesar de não se ter atingida a diferença etária de 16 anos entre adotante e
adotado, havia socioafetividade e maturidade por parte do adotante, elementos
necessários para proporcionar o desenvolvimento da adotada.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, verifica-se que o requisito legal de diferença etária de 16
anos entre adotante e adotado não deve ser analisado de forma isolada e dissociada
das circunstâncias do caso concreto.
Demonstrado que há socioafetividade, que há maturidade emocional para
assunção do papel de pai, que é a razão de ser da exigência legal mencionada, não
há motivo para não se permitir a adoção.
Assim, considerando que o STJ levou em consideração esses elementos para
reverter decisão da primeira e segunda instâncias do Rio Grande do Sul e permitir a
adoção, conclui-se que o Tribunal agiu com acerto.
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RESUMO: O objetivo geral do presente artigo foi analisar criticamente a influência
da mídia no tribunal do júri e a soberania veredito dos votos. Pois, tal decisão é a
final do Tribunal do Júri, a manifesta exteriorização das decisões por íntima
convicção, voto secreto, soberania dos vereditos e a plenitude de defesas. Referidos
princípios constituem alicerce do Tribunal do Júri. Porém, Diante da soberania dos
vereditos, discute-se ainda a abrangência deste princípio. Mesmo se tratando
inicialmente de preceito aparentemente absoluto, observam-se exceções feitas pela
própria Constituição que o instituiu. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica em diversas doutrinas, artigos e trabalhos científicos expostos na
internet, com as devidas referências. Por fim, conclui-se acerca da soberania do
veredito dos votos diante do princípio essencial da Carta Magna de 1988, isto é, o
Estado Democrático de Direito.
Palavras-Chave: Processo Penal. Tribunal do Júri. Plenário. Influência da Mídia.
Soberania dos Vereditos.
ABSTRACT: The general objective of this article was to critically analyze the
constitutionality of the verdict sovereignty of the votes. For such a decision is the
final of the Jury Court, the manifest externalization of decisions by intimate
conviction, secret ballot, sovereignty of the verdicts and the fullness of defenses.
These principles form the foundation of the Court. However, Given the sovereignty
of the verdicts, the scope of this principle is still discussed. Even though it is initially
a seemingly absolute precept, there are exceptions made by the Constitution itself.
The methodology used was the bibliographic research in several doctrines, articles
and scientific works exposed on the Internet, with the appropriate references. Finally,
it concludes about the sovereignty of the vote verdict in light of the essential principle
of the 1988 Magna Carta, that is, the Democratic Rule of Law.
Keywords: Criminal Procedure. Jury court. Plenary. Sovereignty of
Verdicts.
1 INTRODUÇÃO
O Tribunal do Júri é um instituto atuante do Poder Judiciário e tem sua
previsão constitucional no intuito de garantir competência mínima nos julgamentos
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dos crimes dolosos contra a vida, assegurando a plenitude de defesa, sigilo nas
votações e a soberania dos veredictos. Diante desse contexto, se definiu no presente
estudo o seguinte objetivo geral: analisar criticamente a constitucionalidade da
decisão de impronuncia. Os objetivos específicos foram: levantar os antecedentes
históricos do Tribunal do Júri e seus avanços ao longo do tempo; contribuir para a
formação de uma visão crítica, fundamental para compreensão e aperfeiçoamento
do júri e analisar as opiniões de doutrinadores sobre a constitucionalidade da
soberania dos vereditos.
A pesquisa se justifica pela importância do Tribunal do Júri para todo o
processo penal e sua relevância para desenvolvimento de futuras pesquisas por
profissionais ou estudiosos do assunto, na busca constante de aprofundamentos e
avanços que contribuam para tonar tal instituto mais sólido no ordenamento jurídico
brasileiro.
O trabalho está estruturado da seguinte forma:
No primeiro item se abordará os fatos históricos e a evolução do Tribunal do
Júri, também será apresentado sua origem no Brasil e o Direito Comparado em
diversos países. Também se abordará o Tribunal do Júri e a Constituição Federal de
1988 e na sequência será ressaltado o Tribunal do Júri e as Garantias constitucionais
do tribunal do júri. Por fim, se demonstrará a Soberania do Veredito dos Votos.
2 HISTÓRICO E CONCEITO DO TRIBUNAL DO JÚRI
2.1. Histórico
O Tribunal do Júri tem como marco jurídico fundamental, no mundo
ocidental, a Magna Carta do Rei João Sem Terra, de 1215. Seu art. 39 dizia:
“Nenhum homem livre será detido ou aprisionado, ou privado
de seus direitos ou bens, ou declarado fora da lei, ou exilado,
ou despojado, de algum modo, de sua condição; nem
procederemos com força contra ele, ou mandaremos outros
fazê-lo, a não ser mediante o legítimo julgamento de seus
iguais e de acordo com a lei da terra” (by the law of the land).
O Tribunal do Júri e o devido processo legal, como se vê, já se
achavam contemplados neste histórico documento jurídico
(TASSE e ADEL, 2015, p. 15)
Na idade média a instituição do júri realizada por cidadãos comuns, de forma
positivada teve suas origens na Magna Carta, da Inglaterra do ano de 1215, e desde
então, se espalhou pelo mundo ocidental dando início ao que hoje se chama Tribunal
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do Júri. Conforme explica Nucci (2008, p.33), a Magna Carta, no artigo 48, assegurava
que: Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e
liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares segundo as leis do país‖.
Em opinião divergente Rangel (2012, p. 40), o tribunal popular, diferente do
que muitos pensam, não nasce propriamente dito, na Inglaterra, pois já existiam, no
mundo, outros tribunais com as suas características. Alguns buscam sua origem
heliastas gregos, nas quaestiones pelpetuae romanas, no tribunal de assises de Luís,
o Gordo, na França (ano de 1137).
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Já, Vicentino (2004, p. 106) em afinidade com Nucci reconhece que foi na
Inglaterra no ano de 1215, no século XIII, que o júri popular teve seu nascimento,
contudo, tendo sua estrutura influencias doutrinárias da Igreja Católica. Tais tribunais
apelavam pela justiça divina, já que argumentavam que as práticas de torturas com
os acusados tenderiam a ser muito cruéis. A Igreja teve sua influência no sistema de
direito penal, pois fazia aliança com Estado, transformando o sistema acusatório para
o sistema inquisitório, influenciando os novos procedimentos para aplicação das
penas no IV Concílio de Latrão.
O mesmo autor ressalta ainda que, o Tribunal Popular, tinha sua composição
de doze homens, que faziam o julgamento das causas que eram comparados com os
doze apóstolos de Cristo, que tinha o compromisso de somente falar a verdade.
O século XII segundo Silva (2004, p. 1) foi instaurado os Tribunais do Santo
Ofício, que se expandiram pelos países Europeus. No seu início foi criado para
combater heresias, e tal instituição da Inquisição se tornou ao longo do tempo cada
vez mais sólida e internamente organizada. No trecento circulou um manual para os
inquisidores denominado Directorium Inquisitorium, que padronizava todos os
métodos e procedimentos inquisitoriais, e obedecia a certo fio condutor, tanto para
o pensamento como na ação.
Na Idade Moderna, de acordo com Paiva (1997, p. 205), o Estado e a Igreja
tinham o poder para aplicar a justiça: o primeiro fazia as leis, julgava e aplicava penas
para os crimes laicos, por meio dos Desembargos do Paço e Tribunal da Relação. A
segunda procedia da mesma forma para com os crimes religiosos, ou seja, aqueles
que iam contra a fé e a doutrina. Neste caso, tem-se a presença de uma chamada
justiça episcopal. Essa espécie de tribunal abrangia grandes territórios, onde os
bispos faziam constantemente visita a seus territórios, criando de certa fora um
sistema de controle.
Na revolução Francesa, o Tribunal do Júri nasceu na França depois da
Revolução Francesa e tinha como objetivo combater a metodologia usada pelos
magistrados do regime monárquico. Diante desse contexto, ressalta Streck (2001, p.
553

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

79) que, o júri teve início na França por meio da Revolução Francesa, e que tinha o
objetivo de retirar dos magistrados o poder para julgamento e repassá-lo aos
cidadãos, que eram detentores da soberania e da legitimidade. Ocorrendo com os
juízes daquela época a falta de fé que se fundamentava o trabalho que estes fizeram
em prol do monarca absoluto, que teve como característica o conformismo e a
docilidade.
Nucci (2015, p. 41) ressalta que, após a Revolução Francesa de 1789, teve por
finalidade combater às ideias e métodos utilizados na época pelos juízes da
monarquia, foi estabelecido o júri na França. Tinha o objetivo, de substituir um
Judiciário formado, que predominava os magistrados ligados à monarquia, e de outra
forma, pelo povo, na perspectiva pelos novos ideais da república.
O mesmo autor argumenta ainda que, após esse período conturbado,
estendeu-se por toda a Europa, como um ideal de liberdade e democracia a ser
perseguido, como se apenas o povo conseguisse julgar justamente. Nota-se que o
Poder Judiciário não tinha independência, motivo pelo qual o julgamento do júri
apresentava-se como justo e imparcial, porque produzido por pessoas do povo, sem
a participação de magistrados considerados corruptos e vinculados aos interesses do
soberano.
Conforme Rangel (2012, p. 47), na França, a partir da Revolução de 1789, com
a clara intenção de combater o autoritarismo dos juízes do antigo regime, pois eram
ligadas as pressões dos monarcas e das dinastias das quais eram dependentes, o
Tribunal do Júri foi introduzido como a tábua de salvação. Os juízes não eram
dotados, como hoje, de independência funcional, razão pela qual nesse viés histórico,
o júri francês representa um símbolo ideológico da Revolução Francesa.
Já, na Inglaterra, de acordo com Nucci (2015, p.45), a história da Inglaterra
demonstra que, tradicionalmente, os direitos e garantias individuais do cidadão
sempre foram respeitados e protegidos pelo processo penal, embora o elevado
índice de criminalidade e a depressão econômica tenham imprimido um novo rumo
a essa situação. Tem havido constantes pressões da sociedade para que os
obstáculos ao trabalho policial sejam abrandados, facilitando com isso a proteção do
cidadão de bem. O pensamento que está por trás dessa movimentação fundamentase na crença de que as liberdades públicas, quando cultivadas em excesso,
burocratizam a investigação e a apuração dos crimes, deixando de poupar tempo e
dinheiro do Estado. Justamente por isso, juristas britânicos vêm defendendo a criação
de uma Carta de Direitos específica para a proteção dos direitos fundamentais do
cidadão contra o movimento ―da lei e da ordem‖ cada vez maior e mais influente.
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Segundo Rangel (2012, p. 44), na Inglaterra, onde o Júri tem a forma dos dias
atuais, o Tribunal do Júri é responsável por apenas 1 a 2% dos casos criminais, desde
que houve a abolição do chamado Grand Jury em 1933, cuja história remonta às
origens do Common Law na própria Inglaterra. O crescimento dos juízes de paz
reduziu pouco a pouco a importância do Grand Jury, que foi perdendo, assim, aos
poucos a iniciativa. Depois, a criação de uma polícia profissional no século XIX
significou a restrição da atuação dos referidos juízes de paz que exerciam a função
de examinar as provas colhidas pela polícia, por isso o Grand Jury passou a ter uma
função residual até sua abolição por completo.
Conforme Nucci (2015, p. 51), nos Estados Unidos o tribunal do júri é usado
Para julgar todos os crimes com raras exceções, como bem desta o autor em sua
obra, ao descrever o art. 3.º, Seção II, item 3, da Constituição americana: O
julgamento de todos os crimes, exceto em caso de crimes de responsabilidade, será
feito por júri e esse julgamento realizar-se-á no Estado em que os crimes tiverem
sido cometidos; mas, quando não sejam cometidos em nenhum dos Estados, o
julgamento ocorrerá na localidade ou localidades que o Congresso designar por lei‖.
Na visão de Rangel (2012, p. 45), a característica mais marcante do sistema
processual nos EUA é o processamento de causas cíveis e penais perante o Tribunal
do Júri. Os juízes togados exercem a função de direção dos debates, moderação dos
interrogatórios e as questões de direito, presidindo a seção na função de guardião
dos direitos consagrados nas emendas constitucionais norte-americanas, pois o
princípio acusatório puro rege o processo penal nos EUA, cabendo ao ministério
público, exclusivamente, o ônus da prova de que existem indícios de criminalidade
contra o acusado ou igualdade de condições perante a defesa técnica.
Como não há menção na Constituição Norte-americana ou em leis
infraconstitucionais do modo pelo qual o tribunal popular deve ser constituído,
afirma Nucci (2015, p. 51) que, decisões jurisprudenciais fornecem o caminho a ser
seguido. Citando como exemplo, o fato ocorrido em 1930, no caso Patton v. U.S.,
281, U.S. 276, 288, quando o magistrado Sutherland, baseando-se no sistema inglês,
disse que o direito ao júri queria dizer um júri formado por 12 jurados, com um
julgamento presidido por um juiz togado, com poder de direção, a fim de informar
os juízes leigos sobre a lei e os fatos em discussão, bem como que a decisão deveria
ser sempre unânime. Nessa mesma direção, estabeleceu-se que o júri é um privilégio
do acusado, do qual ele pode abrir mão. Até hoje, esse é o significado do direito ao
julgamento pelo Tribunal do Júri nas cortes federais, embora tais preceitos tenham
sido amenizados nas estaduais.
A função dos jurados nos EUA, conforme aponta Rangel (2012, p. 46), é uma
função responsável pela educação da sociedade sobre os valores morais,
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democráticos e legais, legitimando as decisões que emanam do povo, pois ser jurado
é um direito de todo e qualquer cidadão que preencha os requisitos legais.
No Brasil, nas vésperas da independência, foi editado diversas leis contrárias
aos interesses da Coroa ou, ao menos, dissonantes do ordenamento jurídico de
Portugal, conforme ensina Nucci (2015, p. 41). Por isso, instalou-se o júri no Brasil,
antes mesmo que o fenômeno atingisse a Pátria Colonizadora. Assim, em 18 de junho
de 1822, por decreto do Príncipe Regente, criou-se o Tribunal do Júri no Brasil,
atendendo-se ao fenômeno de propagação da instituição corrente em toda a Europa.
Pode-se dizer que, vivenciando os ares da época, o que ―era bom para a França o
era também para o resto do mundo‖.
Continua Nucci (2015, p. 41) ressaltando que seu surgimento no Brasil, acolhia
o júri por 24 cidadãos ―bons, honrados, inteligentes e patriotas‖, prontos a julgar os
delitos de abuso da liberdade de imprensa, sendo suas decisões passíveis de revisão
somente pelo Príncipe Regente.
No júri do Império havia o grande júri (grand jury) e o pequeno júri (petty jury),
pondera Rangel (2012, p. 63). O primeiro, com debates entre os jurados, decidia a
procedência da acusação contra o réu. Se os jurados respondessem afirmativamente,
o réu seria submetido a julgamento perante o pequeno júri. Do contrário, o juiz
julgava improcedente a denúncia ou queixa.
Com a vigência da Constituição Federal de 1988, marcando o retorno do
Estado Democrático de Direito no Brasil, foi inserido no capítulo dos direitos e
garantias individuais, onde apresenta os princípios da Soberania dos vereditos, sigilo
das votações e plenitude de defesa. Tem competência somente para julgamento dos
crimes dolosos contra a vida. Como explica Távora (2013, p. 826):
Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, foi
confirmado o Júri como sendo um direito e uma garantia
fundamental. Garantia de rendição ao tribunal do povo, em
crimes que forem de sua competência, para atender de forma
eficaz o devido processo legal. E direito, assegurado de forma
ampla, da participação da atividade do Judiciário, na condição
de jurado (juízes leigos).
Já no pensamento de Nucci (2013, p. 751):
Assegura-se dessa forma o devido processo legal, onde este,
dar garantia ao direito de liberdade. Dessa forma, inseriu-se o
Júri, no Brasil, para ser um instrumento adequado de se for o
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caso, retirar a liberdade de quem pratica um crime doloso. E
não há impedimento de garantia da garantia, que se admite
perfeitamente, apresentando, a título de exemplo, que o
contraditório é também garantia do devido processo legal. (…)
deve ser preservado o direito que a pessoa tem a um
julgamento justo feito por um tribunal imparcial, garantindo a
ampla defesa (…).
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, onde está inserido no artigo
5º, inciso XXXVIII, o Tribunal do Júri como um direito e garantia fundamental,
devendo ter entendimento como um direito que o povo seja participante
diretamente das decisões do Poder Judiciário, além de assegurar para os réus o
devido processo legal, quando for praticado crimes dolosos contra a vida que serão
julgados de acordo com o referido procedimento constitucional estabelecido.
No inciso XXXVIII do Art. 5º da Constituição Federal fica reconhecido a
instituição do júri regido pelos seguintes princípios: a plenitude de defesa; o sigilo
das votações; a soberania dos vereditos; a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.
Na opinião de Moraes (2008, p. 34) apesar dessas garantias já estarem
consagradas e protegidas constitucionalmente, os direitos não são atribuídos
diretamente ao indivíduo, mas a proteção é para determinadas instituições. Diante
disso afirma-se que reconhecer o Tribunal do Júri como garantia volta-se a sua
origem, com o objetivo de asseverar o limite do poder do Estado e permitindo a
sociedade participar na administração da justiça.
Desta forma pode-se afirmar que a Constituição Federal Brasileira de 1988
prevê as garantias necessárias para a existência este instituto, onde o revestiu de
caráter de direito e garantia fundamental, constituindo-o em cláusula pétrea, assim
evitando que tal instituto deixe de existir no ordenamento jurídico pátrio, nem
mesmo por emenda constitucional, pois está assegurada sua proteção no Art. 60, §4°,
Inciso IV, mas sua organização será dada por lei infraconstitucional neste caso pelo
Código de Processo Penal.
No Brasil o Tribunal do Júri existe desde 18 de junho de 1822. Surgiu
originalmente para julgar os crimes de abuso da liberdade de imprensa, sendo
composto inicialmente por 24 cidadãos selecionados na sociedade (“cidadãos bons,
honrados, inteligentes e patriotas”) (TASSE e ADEL, 2015, p. 16).
2.1 Conceito de Tribunal do Júri
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“A Constituição Federal, em seu art. 5.º, XXXVIII, assegurou ao júri o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, na sua forma tentada ou consumada,
e os crimes a eles conexos” (FULLER, 2009, p. 199).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Portando, o tribunal do júri julga os crimes que são atentados contra a vida,
por pessoas interessadas em contribuir com a sociedade e com a justiça. No que diz
respeito ao conceito de tribunal do júri, o autor Fuller (2009) discorre sobre o tema:
O tribunal do júri é um órgão de 1.º grau da justiça comum,
heterogêneo e temporário. É composto por um juiz de direito
(juiz togado), que é seu presidente, e de 25 cidadãos escolhidos
por sorteio (jurados). Em cada sessão, dentro os 25 jurados,
serão sorteados 7 (sete) para formar o conselho de sentença
(FULLER, 2009, p. 200)
Sendo assim, os jurados decidem sobre a existência do crime e a autoria,
enquanto o juiz togado aplica a pena ou medida de segurança ou proclama a
absolvição. De acordo com o artigo 472, do Código de Processo Penal, vejamos:
Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente,
levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados
a seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a examinar
esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de
acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os
jurados,
nominalmente
chamados
pelo
presidente,
responderão: Assim o prometo.
Conforme o artigo 9º, do Decreto-Lei Nº 167, de 5 de janeiro de 1938,
menciona:
Art. 9º Os jurados são responsáveis criminalmente, nos mesmos
termos em que o são os juízes de ofício, por prevaricação,
indexação, peita ou suborno.
São igualmente passíveis de pena os que, por meio de dinheiro,
dádivas, promessas, influência pessoal ou sugestão,
procurarem orientar em qualquer sentido o voto do jurado.
Sendo assim, os jurados que fazem o juramento perante ao tribunal, também
podem cometer crimes ao mentir ou tentar prejudicar ou beneficiar algum réu.
Mas conforme a Lei, em certas ocasiões os jurados podem ser impedidos de
compor a mesa de júri, sendo esses trazidos pelo artigo 248 da Lei 11.689, de 2008:
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Art. 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho:
I – marido e mulher;
II – Ascendente e descendente;
III – sogro e genro ou nora;
IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;
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V – tio e sobrinho;
VI – Padrasto, madrasta ou enteado.
§ 1.º O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas
que mantenham união estável reconhecida como entidade
familiar.
§ 2.º Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os
impedimentos, suspeição e as incompatibilidades dos juízes
togados.

Sendo assim, o tribunal do júri é uma instituição democrática, que possibilita
a participação direta da sociedade no direito e justiça, onde decidem com base em
provas apresentadas no decorrer do processo, pela inocência ou culpabilidade do
acuso em júri.
3 GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI
Em conformidade com a Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII), estão
asseguradas à instituição do júri as seguintes garantias: (a) a plenitude de defesa, (b)
o sigilo das votações e (c) a soberania dos veredictos (que será falado no próximo
capitulo.
No Brasil, o julgamento pelo tribunal do júri é um direito e garantia
fundamental, regido pela Constituição Federal, que não pode ser ignorado por
nenhum ato legislativo. “Não pode ser objeto de deliberação qualquer proposta de
Emenda Constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais (CF, art.
60, § 4º, IV). Nem sequer por Emenda Constitucional o Tribunal do Júri pode ser
eliminado. ” (TASSE, 2012, p. 39)
3.1 Plenitude de defesa
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O tribunal do júri é um procedimento característico do ordenamento jurídico
pátrio.com sua origem no ano de 1822 e auferido fama da norma constitucional em
1824 pela Carta Magna, sendo competente para processar e julgar tanto os
procedimentos civis, quanto criminais. Já em 1891 ganhou qualidade de garantia
individual, mas em 1988, com a chegada Constituição não manteve a condição de
garantia individual, mas como também introduziu em caráter de clausula pétrea.
No Tribunal do Júri é a plenitude de defesa é a base, não somente a ampla
defesa. Qualquer aspecto de defesa é, em princípio, válido, no procedimento do júri,
incluindo a autodefesa (feita pelo acusado), assim como a defesa técnica
(desenvolvida pelo defensor). (TASSE, 2012, p. 39) exemplo disso, é quando
advogado faz apelo emocional aos jurados, conseguindo assim a absolvição do réu.
Portanto, tudo vale no tribunal, pois, tem que se usar das melhores “armas” para
conseguir o êxito.
De acordo com TELES (2012, p. 40) diz que nos julgamentos realizados pela
5º Tuma do STJ foi validade o direito à plenitude de defesa, além de garantido aos
réus submetidos ao Tribunal do Júri os seguintes direitos:
(...) O direito à plenitude de defesa é garantido aos Réus
submetidos ao Tribunal do Júri, cabendo ao magistrado incluir
no questionário tese levantada pelo Réu no momento de seu
interrogatório, ainda que não apresentada pela defesa técnica,
sob pena de nulidade, nos termos do art. 484, inciso III, do
Código de Processo Penal (com redação anterior à vigência da
Lei n. 11.689/2008) e por força do art. 482, parágrafo único, do
referido estatuto;
No entanto, no caso em comento, não se observa do
interrogatório do Réu qualquer tese relativa à legítima defesa,
o que afasta a impugnação de nulidade por ausência de quesito
obrigatório;
Hipótese em que as demais alegações relativas à formulação dos
quesitos constituiriam mera irregularidade sem aparente
prejuízo para a defesa e, como não foram suscitadas no
momento oportuno, tornaram-se preclusas.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (STJ,
REsp 737824/CE, 5ª T., rel. Min. Laurita Vaz, j. 19-11-2009, DJe
15-12-2009).
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Além de também (TELES, 2012, p. 40):
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A garantia constitucional à ampla defesa nos processos judiciais,
prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
engloba a autodefesa, exercida pelo próprio acusado, e a
defesa técnica, a qual deve ser plena e efetiva, sob pena de
ofensa ao aludido preceito. No caso do procedimento do
Tribunal do Júri, o direito à defesa ganha destaque até mesmo
pela Carta Política, na qual se assegura aos acusados pela
prática de crimes dolosos contra a vida a plenitude de defesa
(artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”);
Embora haja entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em
sentido contrário, a falta de apresentação de alegações finais,
ainda que se trate do procedimento do Tribunal do Júri,
certamente não se coaduna com a aludida garantia
constitucional, já que esta é a oportunidade colocada à
disposição da defesa para que possa arguir teses defensivas
capazes de, inclusive, evitar a submissão do acusado a
julgamento pelos seus pares, exsurgindo, daí a sua
imprescindibilidade;
Ordem concedida para anular o processo desde a fase das
alegações finais, inclusive, devendo os atos processuais serem
renovados de acordo com as alterações feitas com o advento
da Lei n. 11.689/2008, conservando-se a situação prisional do
paciente (STJ, HC 101.635/SP, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 1º9-2009, DJe 13-10-2009).
Sendo assim, a defesa plena e eficaz não se limita somente nos argumentos
jurídicos, mas como também, em recursos psicológicos emocionais, em teses
culturais, emocional etc. A defesa no Tribunal do Júri deve ser ampla e efetiva, sob
pena de dissolução do Conselho de Julgamento. E caso o presidente do júri ache que
o réu não foi devidamente defendido, ele de oficio pode dissolver o conselho e
marcar um novo julgamento. A defesa, no Tribunal do Júri, não pode ser apenas
formal. Tem que ser efetiva, real, eficaz, mesmo porque os jurados não fundamentam
seus votos. Quem primeiro inicia tem direito, à replica, e podendo chegar a tréplica.
3.2 Sigilo das votações
No Tribunal do Júri, o sigilo das votações é primordial, é exige a
incomunicabilidade entre os jurados, ou seja, não podem falar sobre o julgamento.
“O sistema jurídico brasileiro é distinto do norte-americano. É proibido qualquer tipo
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de comunicação ou de diálogo sobre a decisão a ser tomada, sobre as impressões
pertinentes ao caso em análise ou sobre eventuais dúvidas sobre o fato sob
julgamento. ” (TELES, 2012, p. 43)
Portanto, os jurados votam em sigilo, sem que haja qualquer probabilidade
de comunicação e discussão entre si sobre o caso, não podendo ser revelado o voto
de cada jurado. “A votação ocorrerá no plenário do tribunal, esvaziando-o
previamente, ou em sala especial, na presença dos jurados, do juiz presidente, do
defensor, do membro do Ministério Público, do assistente ou querelante e do
escrivão e oficial de justiça (CPP, art. 485)”. (TELES, 2012, p. 43). No que tange ao
manto do sigilo das votações, os jurados poderão se comunicar sobre assuntos
triviais, não relacionados ao julgamento.
De acordo com TELES (2012, p. 44) a 5ª Turma do STJ mencionou o sigilo das
votações em julgamento de outubro de 2011:
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e
“c”, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos
e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida
no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação
ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença,
fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das
provas produzidas a íntima convicção dos jurados;
Após a produção das provas pela defesa e pela acusação na
sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou
não os quesitos formulados de acordo com a livre valoração
das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não
havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo
Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no
caso, é impossível a identificação de quais provas foram
utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou
absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a
decisão se baseou exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial ou nas provas produzidas em juízo,
conforme requerido na impetração;
Além disso, da leitura das atas de audiências acostadas aos autos,
observa-se que os depoimentos das testemunhas foram
renovados em juízo com o respeito ao contraditório, provas
estas que seriam idôneas a serem utilizadas pelos jurados para
entender pela condenação do acusado, razão pela qual não se
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vislumbra a mácula aventada. (...) (STJ, HC 209.107/PE, 5ª T., rel.
Min. Jorge Mussi, j. 4-10-2011, DJe 19-10-2011).
A quebra do sigilo das votações, uma vez constatado prejuízo, dará ensejo à
nulidade do julgamento.
Conforme entendimento de Teles (2012), alude que:
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O sigilo da votação constitui justificativa para a existência da
(combatida) sala secreta, que nunca foi julgada inconstitucional
pelo STF. Na sala secreta são procedidas as votações dos
quesitos. A votação (o voto) é sigilosa (sigiloso), mas não o
julgamento, que é celebrado com a presença do juiz e das
partes. A sala secreta é criticada porque violaria o princípio da
publicidade. (TELES, 2012, p. 45)
No que diz respeito ao sigilo das votações e sala especial, o artigo 485, do
Código de Processo Penal, alude:
Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz
presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o
querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de
justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a
votação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§1º Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que
o público se retire, permanecendo somente as pessoas
mencionadas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)
§2º O juiz presidente advertirá as partes de que não será
permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre
manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar
inconvenientemente. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
Portanto, alguns entendem a desnecessidade da sala especial, visto que a
presença do público não afetaria em nada, porém, alguns entendimentos entendem
que sim afetaria, e em falta da sala especial, deve o juiz presidente pedir ao público
para se retirar.
A decisão no Tribunal do Júri é tomada por maioria (quatro votos), de modo
que alcançada a deliberação majoritária não mais persiste razão para a continuação
da abertura dos demais votos pelo juiz presidente.
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Sendo assim, no Tribunal do Júri é preciso que tenha o sigilo dos votos, onde
os jurados não podem em nenhum momento falar a respeito, e muito menos revelar
seu voto.
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4. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI
A mídia pode ser conceituada como um meio de comunicação utilizado por
uma sociedade para troca de informações (LOPES; ALVES, 2018, p.3). Desta forma, é
constituído por diversos instrumentos de comunicação existentes hoje, como
televisão, rádio e jornais impressos.
Embora o uso das redes sociais tenha se expandido e passe a ter um papel
importante na disseminação da informação, a televisão ainda é o principal veículo de
informação. Portanto, em termos de âmbito de influência, o telejornal é um dos
meios de comunicação mais relevantes.
Uma das características do jornalismo é o objetivismo, ou seja, a expressão
da “verdade”. Portanto, a eficácia da notícia está intimamente relacionada à sua
qualidade objetiva. O jornalismo de alta qualidade é um reflexo da autenticidade dos
eventos. Portanto, notícia pode ser definida como um relato de fatos, os fatos são
sempre fixos e não mudarão devido aos olhos alheios ou ao tempo e espaço (ABERX
JUNIOR, 2002, p. 103).
É nessa situação que Aberx Jr. (2002, p. 103) compara o trabalho de um
jornalista com o de um historiador, pois ele não pode se basear em sua própria
cultura e costumes. Explique a cultura e os costumes de uma nação. O papel dos
jornalistas é simplesmente relatá-los de forma objetiva, separando-os das crenças
pessoais e, assim, tentando evitar a obsolescência. Um bom repórter apenas diz a
verdade "nua", que não pode ser passada antes de sua convicção pessoal.
No entanto, sabemos que esse tipo de neutralidade predeterminada é
impossível, mesmo o próprio apresentador tem influência e é influenciado por várias
fontes.
A responsabilidade social da imprensa é óbvia, portanto, é responsabilidade
social a prestação de serviços às artes, o que é determinado pelas artes. Artigo 6º do
Código Brasileiro de Ética do Jornalista, ao definir sua conduta profissional:
Art. 6º É dever do jornalista: I opor se ao arbítrio, ao
autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios
expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; II
divulgar os fatos e as informações de interesse público; III lutar
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pela liberdade de pensamento e de expressão; IV defender o
livre exercício da profissão;
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V- valorizar, honrar e dignificar a profissão; VI não colocar em
risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem
trabalha; VII combater e denunciar todas as formas de
corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de
controlar a informação; VIII respeitar o direito à intimidade, à
privacidade, à honra e à imagem do cidadão; IX respeitar o
direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas
formas; X defender os princípios constitucionais e legai s, base
do estado democrático de direito; XI defender os direitos do
cidadão, contribuindo para a promoção das garantias
individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos
adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das
minorias; XII respeitar as entidades representativas e
democráticas da categoria; XIII denunciar as práticas de assédio
moral no trabalho às autoridades e, quando for o caso, à
comissão de ética competente; XIV combater a prática de
perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos,
políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual,
condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza.
Em outras palavras, a liberdade de imprensa é essencial para atingir seus
objetivos. No entanto, embora a liberdade de imprensa seja imprescindível para seu
papel social, é indiscutível que não existe absolutamente nenhuma liberdade
absoluta no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é necessário um mecanismo
que possa descrever os limites de desempenho de uma impressora.
Portanto, são estabelecidas responsabilidades criminais e civis para a mídia.
No entanto, tais restrições não são censura da imprensa e são essenciais para evitar
que outros direitos sejam violados.
No mundo contemporâneo, os benefícios econômicos aparecem cada vez
mais em todas as áreas da vida social. Também está refletido na mídia que a
existência de interesses econômicos na imprensa está aumentando gradualmente.
Como essas empresas são empresas, os lucros são vitais para sua sobrevivência,
portanto, as notícias devem ser convertidas em commodities, portanto, as notícias
precisam ser lucrativas.
É nesse caso que o campo do crime é uma rica fonte de notícias e tem grande
potencial de lucro, afinal, a principal preocupação dos brasileiros é a segurança
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pública. Portanto, o crime julgado pelo júri é um crime que afeta a vida humana, por
isso vai causar forte comoção.
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No entanto, foi nessa situação que surgiu o sensacionalismo, e a promessa
da veracidade do incidente foi ignorada. Portanto, a imprensa assumiu uma forma
quase nova. Crie um programa baseado em impulsos emocionais e, em seguida,
conecte as pessoas entre si por meio de atividades diárias e do uso de uma
linguagem mais popular, influenciando assim o público.
Portanto, para aumentar o número de telespectadores e atrair sua atenção,
esse tipo de notícia utiliza métodos que podem ser prejudiciais à sociedade. Dessa
forma, a mídia, em especial a televisão, transforma a notícia em um verdadeiro
cenário, embora seja uma estratégia eficaz para atrair telespectadores, é, sem dúvida,
prejudicial por vários fatores.
O uso desses dispositivos pela mídia, principalmente na forma como os
crimes são tratados, afeta diretamente a segurança pública, distorce a realidade e
cria uma verdadeira cultura do medo (LOPES; ALVES, 2018, p. 4.).
Quando a mídia exerce suas funções de maneira indevida, denuncia os
incidentes de forma infiel, tornando realidade a realidade processual ou ainda mais
grave no processo de investigação e, em última instância, minando o princípio da
presunção de inocência. Diante dessa realidade, uma pessoa que atenta contra o
princípio da presunção de inocência.
Diante dessa realidade, os jurados, nem sempre os jurados, podem enfrentar
suas próprias influências e permanecer justos mesmo antes do julgamento, e podem
permanecer justos mesmo antes de enfrentar os efeitos do julgamento.
O obstáculo é não fornecer informações, mesmo que seja o próprio
julgamento. O obstáculo é não fornecer informações, até porque a publicidade é um
dos princípios a serem seguidos no processo publicitário e um dos princípios a serem
seguidos no processo do júri. Um membro do júri, o problema ainda existe. Se o júri
já foi exposto antes, as opiniões problemáticas ainda existirão. Se os jurados foram
condenados pela opinião pública do réu antes mesmo de terminar a fase de
investigação, como eles podem condenar publicamente o público do réu antes
mesmo que a fase de investigação termine, e como eles podem evitar sentimentos
coletivos?
Os fatos comprovam que a mídia é uma ferramenta poderosa de influência
social, que pode transformar a realidade e influenciar diretamente as opiniões.
Portanto, posiciona-se da maneira mais vantajosa para se sustentar, estipulando as
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mais diversas regras sociais desde a cultura, a religião até os padrões de consumo.
Transmite o conteúdo que atrairá o maior número de telespectadores, tornando o
lucro uma prioridade em vez de uma promessa de realidade (TEIXEIRA, 1996, p. 15).
Ao analisar as condições sociais, podemos ver que o próprio processo é uma
forma de punição. Simplificando, ser investigado o tornará uma pessoa indesejável
na vida social. A reabilitação pode ser alcançada simplesmente punindo-o em vez de
desempenhar o papel que ele sugeriu.
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Dada a nova forma de comunicação e sua franqueza, as consequências
envolvidas são ampliadas de forma incalculável. O réu é julgado não só pela
sociedade local, mas também por todo o país, dependendo da atenção da mídia ao
caso. A mídia sensacionalista noticiou na televisão ou mesmo em jornais virtuais
quando ocorreram crimes julgados pela sociedade.
5. SOBERANIA DOS VEREDITOS
No que se refere ao princípio da Soberania dos Vereditos, averigua as
decisões dos jurados do Tribunal do Júri em grau de imodificabilidade e extensão
ilimitada. De acordo com o autor Nucci (2008, p. 31) declara que é “algo simples se
levarmos em consideração o óbvio: o veredicto popular é a última palavra, não
podendo ser contestada, quanto ao mérito, por qualquer tribunal togado”.
Portanto, o veredito ou veredicto conclui-se ser a decisão tomada pelos
jurados, no Tribunal do Júri. “E a decisão do juiz presidente é caracterizada sentença
ou decisão interlocutória. A decisão colegiada (nos tribunais) se exterioriza por meio
de um acórdão” (TELES, 2012, p. 46)
De acordo com Tourinho Filho (2002, p. 246) preleciona que:
Júri sem um mínimo de soberania é corpo sem alma, instituição
inútil. Que vantagem teria o cidadão de ser julgado pelo
Tribunal popular se as decisões deste não tivesse o mínimo de
soberania? Porque o legislador constituinte esculpiu a
instituição do Júri no capitulo pertinente aos direitos e
garantias individuais? Qual seria a garantia? A de ser julgado
pelos seus pares? Que diferença haveria em ser julgado pelo
Juiz togado ou pelo Tribunal leigo? Se o Tribunal ad quem, por
meio de recurso, examinando as quaestiones facti e as
quaestiones Júris, pudesse como juízo rescisório, proferir a
decisão adequada, para manter o Júri. O legislador constituinte
entregou o julgamento ao povo, completamente desligado das
filigranas do direito criminal e das sumulas e repositórios
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jurisprudenciais para que pudesse decidir com a sua
sensibilidade, equilíbrio e independência, longe do princípio
segundo o qual o que não está nos autos não existe. A
soberania dos veredictos, ainda que reduzida à sua expressão
mais simples, é da essência do Júri. Ainda que a Lei das leis
silencie a respeito, não pode o legislador ordinário omiti-la.
Nada impede, contudo, possa ele reduzir a amplitude que o
atual CPP lhe conferiu, contendo-a dentro nos seus
indispensáveis e inevitáveis limites: Já mais suprimi-la exradice.
A soberania dos veredictos significa que somente os jurados, e mais
ninguém, são os competentes para o julgamento da causa. São os juízes naturais
naqueles casos submetidos a julgamento no Tribunal do Júri.
Não há um modo padrão que os jurados devem julgas, eles examinam o caso
com imparcialidade e ao proferir a decisão ela irá de acordo com a consciência de
cada um e os princípios da justiça (CPP, art. 472). Verifica-se que o Código de
Processo Penal não produziu que o julgamento deve seguir os exatos termos da lei.
Pois, quando a lei conflita com o direito, o que prevalece é o direito. Mas quando o
direito conflita com a justiça, o que prevalece é a justiça.
Exemplo disso, é casos que há a culpabilidade do réu, mas comprova-se que
o mesmo agiu em legitima defesa ou uma excludente de culpabilidade.
Teles (2012, p. 46) fala que “A decisão dos jurados não pode ser modificada
pelo juiz presidente do Tribunal do Júri (ou por qualquer outro tribunal), ainda que a
entenda desarrazoada e dela discorde. Trata-se de decisão soberana. Logo, o mérito
da decisão dos jurados não pode ser atingido. ” Assim, não pode ser mudado, pois,
os jurados possuem veredito.
Porém, a soberania dos vereditos possui limites e pode ser flexibilizada
quando a decisão dos jurados é contraria as provas dos autos. Neste sentindo, caberá
Recurso de Apelação conforme art. 593, III, d, do CPP. Em casos sui generis, inclusive
revisão criminal (CPP, art. 621).
As exceções do veredito dos votos não param por aí, quando a decisão dos
jurados contraria totalmente a prova dos autos (CPP, art. 593, III, d), “um novo
julgamento será realizado, com a convocação de novos jurados. O Tribunal recursal,
nesse caso, rescinde (anula) o primeiro julgamento (STJ, HC 37.687/SP) e determina
a realização do segundo.” (Teles, 2012, p. 47)
Nessa continuidade, Teles (2012, p. 46/47), preleciona que:
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A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal
do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania
dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária
à prova dos autos. Precedentes.
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Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu os
Pacientes não teria sido contrário à prova dos autos e que o
Conselho de Sentença teria optado pela versão dos fatos da
defesa impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto
probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento
sumário e documental do habeas corpus.
Ordem denegada (STF, HC 108.996/BA, 1ª T., rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 18-10-2011, DJe-212, 8-11-2011).
É correto afirmar, portanto, que o Tribunal recursal profere, nessa situação,
um juízo rescindente (anulação ou rescisão do primeiro julgamento), mas não um
juízo rescisório (que significa a substituição da decisão dos jurados pela decisão do
Tribunal recursal). O Tribunal recursal rescinde o primeiro julgamento, mas não julga
o mérito do caso, substituindo com sua decisão a dos jurados.
De acordo com Teles, afirma que:
O Tribunal recursal, quando julga recurso contra as decisões do
Tribunal do Júri, só está autorizado a fazer juízo rescisório
(judicium rescisorium) naquela parte da sentença que é da
competência exclusiva do juiz togado. Exemplo: correção de
uma pena mal fixada pelo juiz presidente do júri. (TELES, 2012,
p. 48)
Portanto, a soberania dos vereditos não tem caráter absoluto, podendo ser
recorrido as decisões do tribunal do júri estando garantido no ordenamento jurídico.
A apelação é recebida no seu efeito devolutivo, sendo certo que a fundamentação
do recurso contra as decisões do júri é vinculada.
Quando há apelação, a soberania dos vereditos é garantida com a devolução
dos aos ao júri para que haja um novo julgamento, sendo licito o recurso, em
conformidade com o art. 593, inciso III, letra d. Não se admite, porém, a decisão
arbitrária, completamente divorciada da prova dos autos, visto que esta fere o
princípio da soberania dos veredictos, e tampouco quando nos autos tenha uma
única versão.
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A soberania dos veredictos é fundamental, mas ela não pode exterminar nem
arrefecer o direito à plenitude de defesa ou o princípio da presunção de inocência. A
soberania deve ser respeitada quando os jurados decidem pela segunda vez no
mesmo sentido. Agora, mesmo que a decisão seja contrária às provas dos autos, não
cabe novo recurso de apelação. A apelação, por esse motivo, só cabe uma vez.
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Sendo assim, celebrado o segundo julgamento, caso a decisão dos jurados
seja absolutória, nada mais pode ser feito, visto que no ordenamento jurídico
brasileiro não cabe revisão criminal contra o réu.
De acordo com Ceroni (2005, p.12) define a Revisão Criminal como sendo “o
meio de que se vale o condenado para desfazer injustiças e erros judiciários,
relativamente consolidados por decisão transitada em julgado. ”
Desta forma, a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, que visa
atacar condenações injustas, relativizando a coisa julgada e tornando mutável a
sentença condenatória irrecorrível.
O nosso CPP enumera taxativamente as hipóteses de cabimento da revisão
criminal em seu art. 621, sendo:
Art. 621: A revisão dos processos findos será admitida:
I – Quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II – Quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III – Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição da pena.
Sendo assim, a revisão criminal quando é inserida dentro das decisões
proferidas pelo Conselho de Sentença não constitui questão simplória.
O tribunal do júri, é, portanto, um órgão especial, composto por um
presidente, e 25 jurados, sendo 7 jurados sorteados no dia, que darão seu veredito
de votos para condenar ou absolver um determinado acusado.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Tribunal do Júri é um procedimento de origem incerta. Menciona-se que
os povos hebraicos, assim como romanos e gregos viveram sob a defesa de
julgamento popular, mas o primeiro ordenamento a positivá-lo foi a inglesa, no ano
de 1215.
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Porém, no Brasil o júri foi mencionado pela constituição do império no ano
de 1822, no qual foi competente para analisar os crimes de imprensa. Sendo assim,
no decorrer de toda história experimentou diversas mudanças e só se fixou como
direito e garantia individual com a Constituição Federal de 1988, que o transformou
em cláusula pétrea, que o firmou junto com os princípios da plenitude de defesa,
sigilo de votações e com a soberania dos vereditos. Portanto o povo, é dono de todo
o poder.
Com a entrada em vigência da Constituição Federal da República de 1988,
onde se firmou o Júri para assegurar o Estado Democrático de Direito. Dessa forma,
a Carta Magna fez a definição da competência do Tribunal do Júri para julgar os
crimes dolosos contra a vida, através do Conselho de sentença, que abrange cidadãos
do povo, ou seja, o júri popular.
Foi observado diante da literatura pesquisada, que na primeira fase para
aceitar a admissibilidade da denúncia, destaca-se a relevância e essencialidade das
provas coletadas que é de competência do órgão Acusatório, pois conforme os
indícios probatórios inseridos nos autos, o Juiz togado tomará a decisão ao final da
primeira fase se, o réu terá sua pronunciação ao plenário do júri, ou se o órgão
acusatório será desclassificado, caracterizando o crime culposo, ou, poderá o
acusado ser absolvido sumariamente de acordo com a lei e de outra forma, se o réu
será impronunciado.
Passados pelas fases iniciais do tribunal do júri, chega-se a fase de
julgamento dos jurados, primeiro é escolhido o juiz presidente, depois sorteados 25
jurados para comparecer ao tribunal, e logo escolhido 7 jurados para compor a mesa
do júri. Vale mencionar que, possuem ainda princípios que regem a atuação do
próprio jurado componente do Conselho de Sentença como a íntima convicção, in
dubio pro reo, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos, esse último, foi
objeto de maior análise.
No que se refere a essa soberania de vereditos, é uma pretensão de
aplicabilidade e interpretação do caso que pode ser relativa. Onde os jurados
possuem o veredito dos votos, uma vez dado o veredito, o juiz não pode muda-lo,
mesmo que não concorde com a decisão. A soberania do veredito dos votos, é
decidida de forma relativa, levando a consciência de cada jurado, uma vez, que são
pessoas normais, a voz do povo.
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Mas, caso a defesa do réu ou do Estado (promotor) não concorde com aquela
decisão, o mesmo possui autonomia para requerer um recurso ordinário, ou até
mesmo uma revisão criminal, caso haja alguma controvérsia na decisão do júri.
Isto posto, o Tribunal do Júri é um instituto democrático de direito, que
possibilita que o povo selecione aqueles que estão aptos ao perdão do povo ou não,
é que estão aptos a voltar a sociedade.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMETIDA POR
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo principal analisar a responsabilidade
civil pela violência obstétrica cometida por médicos no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS. Para isso, traz de maneira geral o problema: de que forma
responsabilizar os responsáveis por violência obstétrica em âmbito cível? O presente
tema foi escolhido por conta da complexidade do problema apresentado, que pode
gerar controvérsias a respeito de qual seria o tipo de responsabilidade imputada ao
responsável por esses danos causados as gestantes. Percebe-se, portanto, a
relevância social do tema escolhido. Para alcançar esse objetivo, pretende-se levantar
dados bibliográficos sobre a responsabilidade civil, e descrever de que forma a
jurisprudência resolve essas controvérsias, procurando entender os motivos que
levaram o julgador a adotar aquela decisão. Sendo a violência obstétrica um ato de
violência muito danoso à vítima, é especialmente necessário que todas as
circunstâncias em que o fato ocorreu sejam levadas a conhecimento jurisdicional,
preferencialmente com provas de todas essas circunstâncias. Assim, sendo o caso de
indenizar, o juiz poderá melhor decidir a respeito da fixação de indenização e poderá
verificar maneiras de reparar o dano causado pelos envolvidos para que atos de
violência como esses nunca mais sejam repetidos. Não obstante, o presente artigo
também pretende investigar as consequências da violência obstétrica para o Estado,
vez que o sujeito passivo da ação de responsabilização civil seria o médico ou equipe
médico-hospitalar investidos do papel final do Estado em fornecer a saúde aos
administrados e que, logo, poderão gerar litisconsórcio contra o Estado em eventual
ação.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Estado; SUS; Saúde; Violência obstétrica
Abstract: The main objective of this article is to analyze civil liability for obstetric
violence committed by doctors within the scope of the Unified Health System - SUS.
For this, it poses the problem in general: how to hold responsible those responsible
for obstetric violence in a civil context? The present theme was chosen because of
the complexity of the problem presented, which can generate controversies as to
what type of responsibility would be attributed to the person responsible for these
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damages caused to pregnant women. Therefore, the social relevance of the chosen
theme is perceived. To achieve this objective, it is intended to collect bibliographic
data on civil liability, and to describe how the jurisprudence resolves these
controversies, seeking to understand the reasons that led the judge to adopt that
decision. As obstetric violence is an act of violence that is very harmful to the victim,
it is especially necessary that all the circumstances in which the event occurred are
brought to the attention of the courts, preferably with evidence of all these
circumstances. Thus, in case of indemnity, the judge will be able to better decide on
the indemnity setting and will be able to find ways to repair the damage caused by
those involved so that acts of violence like these are never repeated.
Notwithstanding, this article also intends to investigate the consequences of obstetric
violence for the State, since the passive subject of the civil liability action would be
the doctor or medical-hospital team invested with the final role of the State in
providing health to the administered and that therefore, they will be able to generate
a consortium against the State in an eventual action.
Keywords: Civil responsability; State; SUS; Cheers; Obstetric violence
INTRODUÇÃO
O direito a saúde é um direito assegurado constitucionalmente, junto ao
direito à assistência social e previdência, dentro do espectro da Seguridade Social.
Em se tratando do direito à saúde pública, prestado por meio do Sistema
Único de Saúde, entendemos que esse serviço está sujeito aos princípios ais
conhecidos do direito administrativo: a legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Nesse sentido, é importante garantir o acesso à saúde com todos com
moralidade por parte dos atendentes da equipe da saúde, qualquer que sejam eles
– médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros – e, além disso,
garantir um atendimento eficiente aos que necessitam da saúde, de maneira em que
ocorram o mínimo possível de efeitos adversos por parte dos pacientes.
No caso do direito ao acesso à saúde direcionado às gestantes, verifica-se
ainda mais a necessidade da prestação de serviços com a qualidade que decorre do
princípio da eficiência do serviço público.
Mesmo assim, não são raras as vezes em que denúncias chegam à mídia e aos
órgãos administrativos competentes a respeito de casos em que a gestante é tratada
com total descaso nas Unidades Básicas de Saúde ou em hospitais de referência.
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Hoje, a violência obstétrica é um problema ainda enfrentado com frequência
pelas gestantes. Seja por meio da violência psicológica ou da violência física
propriamente dita na hora de realizar o parto, é necessário dar um basta nessas
práticas e verificar de que maneira ela pode punir os agentes envolvidos nesses casos.
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Por esse motivo, o presente trabalho vem com o objetivo de estudar a respeito
da violência obstétrica e sugerir a maneira que os agentes públicos envolvidos devem
ser responsabilizados no âmbito cível.
Para além disso, o presente trabalho visa discutir a respeito das consequências
negativas da violência obstétrica para o Estado, vez que este é responsável pelos atos
que seus agentes, no exercício de suas funções, cometem contra os seus
administrados visando, assim, demonstrar o porquê de o Estado ser o maior
interessado pela diminuição dos casos de violência obstétrica principalmente nos
casos em que ocorre em unidades de saúde pública.
1. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – QUAIS SÃO SEUS IMPACTOS NO BRASIL?
A preparação para o nascimento de uma criança é um divisor de águas na vida
da mulher: sua vida anterior muda totalmente. Rotina e planos para futuro, por
exemplo, devem ser adaptados a essa nova realidade.
Infelizmente, a violência obstétrica ainda é uma triste realidade que algumas
gestantes passam quando estão próximas ao parto ou em seções anteriores a ele,
como no acompanhamento pré-natal por exemplo. A violência obstétrica pode ser
definida como os maus tratos, desrespeito e abusos sofridos por essas mulheres,
como veremos mais bem definido por alguns autores a seguir. Logo, percebemos
não se trata unicamente de violência física, mas inclui-se também formas de violência
psicológica para com as gestantes.
Para Carvalho e Brito (2017), a violência obstétrica é um problema que atinge
não tão somente o Brasil, como ocorre em diversos países do mundo. As autoras,
inclusive, reconhecem que a violência obstétrica, além de problema de saúde pública,
também pode ser compreendida como uma questão de direitos humanos:
Durante o processo parturitivo inúmeras mulheres são vítimas de
abusos e tratamento desrespeitoso no âmbito das instituições
de saúde. Essa realidade, que atinge diversos países do mundo,
além de violar os direitos dessas mulheres a um atendimento
de qualidade, coloca em risco a sua integridade física e mental
em um momento de extrema singularidade. Sendo assim, além
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de um problema de saúde pública, tem-se uma questão de
direitos humanos
Como vimos, a violência obstétrica pode ser definida de muitas maneiras.
Entre elas, há situações de omissão, como recusa de serviços necessários a saúde da
gestante e a recusa de administração de analgésicos, por exemplo, além de violência
física propriamente dita, conforme nos esclarecem Lansky et al. (2019):
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Considera-se como violência obstétrica desde demoras na
assistência, recusa de internações nos serviços de saúde,
cuidado negligente, recusa na administração de analgésicos,
maus tratos físicos, verbais e ou psicológicos, desrespeito à
privacidade e à liberdade de escolhas, realização de
procedimentos coercivos ou não consentidos, detenção de
mulheres e seus bebês nas instituições de saúde, entre outros.
Abrange a não utilização de procedimentos recomendados,
assim como a utilização de procedimentos desnecessários, não
recomendados e/ou obsoletos e que podem causar dano.
Procedimentos não justificados podem gerar consequências e
iatrogenias, com efeitos evitáveis sobre a saúde da mulher e a
do bebê, como a distócia no parto, hemorragias e hipóxia
neonatal, além da insatisfação da mulher e a depressão pósparto.
No caso de pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde, esse problema
consegue ser ainda mais dramático, uma vez que para além dos problemas
enfrentados em decorrência das situações de violência obstétrica, há ainda as
problemáticas do próprio sistema público.
Tais problemas já são conhecidos pela população de renda mais baixa, que
depende unicamente desse modelo de prestação de serviço de saúde: a falta de
médicos, enfermeiros e demais auxiliares da equipe médica, a falta de medicamentos
importantes ao processo de cicatrização e cura das doenças as quais o paciente
enfrenta e a demora na marcação de exames importantes são os problemas mais
comumente enfrentados.
Dessa forma, podemos traçar um paralelo entre os piores casos de
atendimento médico e posterior violência obstétrica em decorrência de atendimento
inadequado por parte da equipe médica, as deficiências do Sistema Único de Saúde
e a maior impacto desses casos de violência obstétrica em mulheres que fazem parte
da população de baixa renda per capita.
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Segundo Andrade e Aggio (2014), existem certas dificuldades para o
reconhecimento da violência obstétrica como ato violento e que, portanto, é passível
de punição dos responsáveis. Uma dessas dificuldades é que o momento da
gestação, de maneira geral, é muito particular a cada gestante, de maneira em que a
mulher vivencia emoções fortes e por esse motivo acabam se calando diante destes
atos abusivos ocorridos contra elas:
Ressalta-se que a violência obstétrica é ainda pouco reconhecida
enquanto um ato violento, pois no mesmo momento que ela
ocorre, as mulheres estão vivenciando marcantes emoções, que
as fazem se calar, sendo necessário abordar os direitos da
mulher durante a gestação, parto e pós-parto, especialmente
nas consultas de pré-natais, onde tem-se a oportunidade de
abordar os variados assuntos e, instrumentaliza-la para à
tomada de decisões no que se refere ao seu corpo e a sua
parturição , e que ela possa argumentar e denunciar situações
de desrespeito.
Carvalho e Brito (2017) abordam a importância da vítima reconhecer o abuso
ocorrido, uma vez que a partir disso o Estado e os envolvidos no âmbito da saúde
pública reconheceriam o problema, a sua manifestação e maneiras eficientes de
conseguir enfrenta-lo adequadamente: “entende-se que a identificação das formas
de violência é uma maneira de reconhecer a existência do problema e como se dá a
sua manifestação.”
Zanardo et al. (2017) trazem alguns dados interessantes para
compreendermos a dimensão do problema no Brasil. Segundo os autores, a maior
parte dos partos realizados no país – representando 98,08% do total – é realizado
por meio de partos hospitalares.
A princípio, esse dado pode não parecer alarmante, tampouco anormal; no
entanto, quando levamos em consideração da Organização Mundial da Saúde em
manter os partos hospitalares no índice de 10 a 15%, Zanardo et al. (2017)
demonstram o quão preocupante pode ser esse cenário, vez que, como verificamos
anteriormente, a violência obstétrica também pode ser verificada pela utilização de
procedimentos desnecessários a gestante ou não recomendados, como demonstrase pelo não seguimento de orientações da OMS:
No Brasil, segundo informações do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, de 2015,
os partos hospitalares representam 98,08% dos partos
realizados na rede de saúde e, entre os anos de 2007 e 2011,
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houve um aumento de 46,56% para 53,88% de partos cesáreas.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde (2015) mostram
que a taxa de operação cesariana chega a 56% na população
geral, sendo que esses números variam entre o atendimento
nos sistemas público e privado de saúde, que apresentam uma
ocorrência de aproximadamente 40% e 85%, respectivamente.
Esse cenário é considerado alarmante quando se leva em conta
que a recomendação da Organização Mundial da Saúde – OMS
(World Health Organization, 1996a) é de uma taxa de cesáreas
que varie entre 10 a 15%. Essa recomendação está baseada em
estudos que apontam que uma taxa maior que 15% não
representa redução na mortalidade materna e tampouco
melhores desfechos de saúde para a dupla mãe-bebê
(Ministério da Saúde, 2001, 2014, 2015)
Dessa maneira, é importante que o Estado tenha estratégias que mitiguem e
diminuam cada vez mais as ocorrências de violência obstétrica no Brasil.
Lansky et al. (2019) sugerem que a violência obstétrica ocorre de maneira
muito recorrente em nosso país: “no Brasil, a pesquisa (...) verificou que uma em cada
quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto, desde gritos,
procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e até
negligência.”
Segundo Sena e Tesser (2017), a sociedade civil já vem se organizando contra
esta prática. Aos poucos, grupos tem se organizado para influenciar que o Estado
tome medidas para promover o parto humanizado, que poderia ser mais bem
realizado desde que o Estado, juntamente com profissionais e instancias da saúde se
engajassem nessa causa:
O movimento contra a violência obstétrica no Brasil é derivado
das críticas crescentes que os diferentes grupos vêm fazendo a
respeito da assistência ao parto no país, sendo considerado
como um “movimento em prol da humanização do parto e
nascimento”, que envolve diversos profissionais e instâncias da
sociedade. Tal movimento se baseia no reconhecimento da
participação ativa da mulher e de seu protagonismo no
processo de parto, com ênfase nos aspectos emocionais e no
reconhecimento dos direitos reprodutivos femininos
Esses grupos têm como um dos objetivos principais o empoderamento das
mulheres, de maneira em que as colocavam como donas de si e, consequentemente,
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de escolher as suas condições reprodutivas e a maneira que gostaria de dar à luz,
desde que essa decisão não fira a sua integridade física.
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Além disso, Zanardo et. al (2017) destacam a importância da mediação
feminina no momento em que essa gestante dará à luz, com a priorização para as
enfermeiras dentro desse contexto:
Além de resgatar o parto e o nascimento como eventos
fisiológicos e naturais, o movimento de humanização também
busca empoderar as mulheres, retomando os poderes e
saberes femininos que teriam sido eliminados. Esses poderes
estariam baseados na condição biológica da mulher, na sua
capacidade reprodutiva e em seu instinto materno (Tornquist,
2002). Reposiciona-se a mulher enquanto dona do seu corpo e
de sua sexualidade, que possui um corpo capaz de gestar e de
parir, capaz de ter seus filhos com o apoio e mediação de
outras mulheres (enfermeiras, obstetrizes, doulas)
2 RESPONSABILIDADE CIVIL: O QUE É E O QUE TEM A VER COM A VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA
2.1 Conceito
A responsabilidade civil é
Para Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil
brasileiro, Ed. Saraiva, 2007, p.13,14).
Fato jurídico é todo acontecimento da vida que o Direito
considera relevante, são os fatos que o Direito pode ou deve
interferir. Podem ser naturais, acontecidos pela força da
natureza, como entre outros, o nascimento, morte, tempestade,
ou voluntários quando são causados por condutas humanas
que podem ser atos lícitos ou ilícitos. Os lícitos são os que estão
de acordo com a lei produzindo efeitos em conformidade com
o ordenamento jurídico. Os ilícitos são os que estão em
desacordo com o ordenamento jurídico logo produzem efeitos,
que de acordo com as normas legais causam um dano ou um
prejuízo a alguém, com isso criam uma obrigação de reparar o
dano que foi causado, conforme visto no art. 186 e art. 927 do
Código Civil onde estão as seguintes previsões "Aquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
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moral comete ato ilícito" e "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
2.2 Pressupostos
A existência da responsabilidade civil parte da ideia de que existe o dever de
não causar dano a outra pessoa. Para RAMOS (2014) “ao violar este dever jurídico
originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano que foi
causado”.
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O dever jurídico originário ao qual o autor refere-se é justamente o de não
causar dano a ninguém. Logo, se o fizermos, é necessário que haja uma
compensação, de forma que o dano que foi por causado possa ser efetivamente
reparado.
Para que se configure o ato da responsabilização civil do agente, é necessário
que alguns requisitos sejam cumpridos. Tais requisitos são: conduta; existência de
danos materiais ou imateriais; nexo causal e culpa.
A responsabilidade civil é, ainda, dividida em dois grupos: responsabilidade
civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. O presente projeto visa explicar tais
conceitos e os relacionar ao tema em questão, para que se possa compreender a
relevância e a necessidade da responsabilização civil por danos causados por conta
da violência obstétrica.
Nesse sentido, SANTOS (2012) entende que o primeiro elemento que se deve
observar em âmbito da responsabilização civil é a conduta. Isso porque, segundo o
autor,
o elemento primário de todo ato ilícito, e por consequência da
responsabilidade civil é uma conduta humana. Entende-se por
conduta o comportamento humano voluntário, que se
exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo
consequências jurídicas (grifo nosso)
Via de regra, é necessário que haja um ato de vontade por parte do agente.
Sem esse requisito, não há que se falar em responsabilidade civil (SANTOS, 2012).
Isso porque esse ato de vontade seria contrário ao ordenamento jurídico,
configurando assim ato ilícito por parte do autor do dano.
Nesse sentido, nos leciona DINIZ (2005, p. 43 APUD SANTOS, 2012):
A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o
ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntario
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e objetivamente imputável do próprio agente ou de terceiro,
ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a
outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado
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Sobre a existência de danos materiais ou imateriais (morais), primeiro deve-se
recorrer à noção do conceito de dano para a responsabilidade civil. O dano pode ser
definido como “o dano pode ser definido como a lesão (diminuição ou destruição)
que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, em qualquer
bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral” (DINIZ, 2006, APUD SANTOS,2012)
O dano material é aquele em que há prejuízo econômico para a vítima. O
prejuízo econômico pode vir com o que a vítima perdeu e com o que ela deixou de
ganhar por conta daquele dano a ela causado. Nesse sentido, a lição de SOARES
NETO (2017) é elucidativa:
Os danos materiais caracterizam-se por causar dano a
determinado bem jurídico dotado de valor econômico. São
divididos em dois subgrupos: danos emergentes (danos
positivos); e os lucros cessantes (danos negativos).
Danos emergentes são constituídos pelo prejuízo sofrido
diretamente de maneira imediata, redução do patrimônio, ou
de maneira mediata, está caracterizada por despesas indevidas.
A fim de ilustração dos danos emergente usaremos, como
exemplo, um acidente de trânsito onde ocorra o dano no
automóvel. O dano causado ao veículo é um dano material
emergente, visto que, imediatamente houve redução no
patrimônio da vítima. Por seu turno, o custo de guincho para
retirada do veículo, caracteriza uma despesa indevida, mediata,
pois a vítima não terá de imediato seu patrimônio afetado.
Lucros cessantes se dá pela perda da possibilidade de
aumento patrimonial, ou seja, valores que a vítima deixa de
auferir em decorrência de determinada conduta ilícita
Já o dano moral é algo que causa profundo dano psíquico na vítima, podendo
causar-lhe profundo pesar, por exemplo. Desta forma, o dano moral não é qualquer
dano, qualquer irritação causada a vítima. Conforme o ensinamento de SÁ () sobre o
dano moral, ele seria a violação de direitos da personalidade, como o direito a honra
por exemplo:
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Há consenso na doutrina e na jurisprudência que o dano moral
seria a violação a um dos direitos da personalidade previstos
no artigo 11 do Código Civil, como por exemplo, a violação do
direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama,
à dignidade etc., sendo dever do juiz que aprecia o caso
concreto verificar cuidadosamente se determinada conduta
ilícita, dolosa ou culposa, causou prejuízo moral a alguém,
provocando sofrimento psicológico que supere meros
aborrecimentos da vida cotidiana a que todos nós estamos
sujeitos
Há diversas discussões a respeito da caracterização do dano moral. A doutrina
diverge quando faz as suas análises, umas são mais bem detalhadas e outras mais
superficiais. De qualquer forma, a análise é feita tomando por consideração o homem
médio – aquele entre os opostos: alguém muito sensível ou outro alguém que não
se abala por nada.
Sobre a indenização, SÁ (2017) entende que não há critérios matemáticos, por
isso a fixação de indenização pode não ser tarefa fácil para o juiz: “não há critérios
objetivos nem mesmo fórmula matemática para a fixação de indenização por dano
moral, sendo que nem mesmo a própria vítima possui condições de avaliar
monetariamente o dano moral sofrido”.
Nesse sentido, é necessário que todas as circunstâncias em que o fato ocorreu
sejam levadas a conhecimento jurisdicional, preferencialmente com provas de todas
essas circunstâncias. Assim, o juiz poderá melhor decidir a respeito da fixação de
indenização.
Sobre o nexo causal, é interessante ressaltar que ele é uma das mais
importantes figuras da responsabilização civil. Isso porque é necessário ligar e provar
que a conduta do agente teve o referido impacto sobre a da vítima, causando-lhe
danos morais ou materiais.
KRETZMANN (2018) explica que existem as mais variadas teorias a respeito do
nexo causal. Para a autora, o nexo causal deve ser visualizado conforme a produção
de provas e caso a caso.
Além disso, KRETZMANN (2018) explica que existem 5 teorias as quais
sujeitam-se a explicar o nexo causal. O código civil não adotou necessariamente
nenhuma dessas teorias, diferente do que ocorreu com o código penal. A autora
trabalha bastante a teoria da causalidade adequada:
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A teoria da causalidade adequada igualmente não adota a
premissa de que todas as causas são iguais. Surgiu para atenuar
a amplitude da teoria da equivalência das condições, pois
restringe o conceito de causa, baseando-se em um juízo de
probabilidade e partindo da observação daquilo que
comumente acontece na vida.
Foi elaborada por Von Kries e estabelece que há várias
condições e cada uma delas contribui para a realização do
evento danoso, mas somente uma delas vai ser elevada ao
conceito de causa por ser considerada adequada. A
causalidade adequada, assim, é aquela sem a qual o evento não
teria acontecido, é a que se apresenta como consequência
normal. A identificação da causa adequada é feita, portanto,
levando-se em consideração o próprio dano. Busca-se
reconhecer o que pode vir a ocorrer a partir de determinado
fato em um fenômeno de prognose. O intérprete sabe da
ocorrência do dano, volta ao passado e considera os efeitos
abstratos. Examina-os e conclui quais se identificam com os
efeitos concretos. Quando houver essa coincidência dos efeitos
concretos com os abstratos haverá a identificação da causa
adequada e surgirá o dever de indenizar
Sobre o conceito de culpa do agente, é tarefa muito difícil de a definir. Isso
porque há complexidade e complicações a respeito da sua ação. Nos ensina PONTES
(2018): “a culpa está intimamente vinculada ao comportamento do lesante,
considerado como um valor social qualificado pela censurabilidade ou
reprovabilidade”. Para GONÇALVES (APUD PONTES 2018):
Agir com culpa significa atuar o agente em termos de,
pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do direito. E o
agente só pode ser pessoalmente censurado ou reprovado na
sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da
situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro
modo
Nesse sentido, é importante destacarmos que a culpa se desdobra dentro de
dois aspectos: responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva.
Quando falamos de responsabilidade civil subjetiva, falamos da necessária
comprovação de dolo ou culpa no resultado; já na objetiva, o indivíduo responde
pelo dano independente de culpa.
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Em se tratando da responsabilidade civil subjetiva, há expressa referência ao
conceito de PONTES (2018):
Na responsabilidade civil subjetiva é justamente essa
censurabilidade/reprovabilidade comentada na conceituação
da “culpa” que justifica a responsabilidade do lesante pelo
dano provocado, a ele impondo o dever de indenizar a vítima,
reparando o dano sofrido ou, ao menos, compensando-o, nas
hipóteses de dano moral
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Nesse sentido, deve-se lembrar da regra disposta no artigo 927, Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo”.
Na responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a configuração do nexo
causal, independendo da análise de dolo ou culpa. Para CARDOSO (2017), a
responsabilidade civil em sua forma objetiva pode ser visualizada, por exemplo, em
relações de consumo. Outra característica importante é que não se pode presumir a
responsabilidade objetiva – ela precisa de previsão legal para que se concretize:
A responsabilidade objetiva é presente na maioria das relações
previstas no código de defesa do consumidor, e, novamente
utilizando o universo do exemplo anterior, podemos definir
que, no mesmo acidente de ônibus, a empresa responsável
pelo transporte responderá de forma objetiva pelos
transtornos causados, justamente pela relação empresa-cliente
ser prevista no código consumerista.”
2.3 Responsabilidade civil para casos de violência obstétrica
A violência obstétrica, como vimos, é triste realidade ocorrida com as
gestantes. Em sendo este fato um grave dano a gestante, é importante trabalharmos
o assunto propriamente dito deste artigo: de que maneira responsabilizar os
envolvidos neste dano?
A responsabilidade civil no caso em que ocorre nas unidades públicas de
saúde, deve ser dividida entre a responsabilidade da equipe médica e a
responsabilidade civil do Estado, uma vez que o Sistema Único de Saúde é
responsabilidade estatal.
Cordini (2018) ressalta a possibilidade de a vítima de violência doméstica
demandar a responsabilização direta do agente que lhe provocou o dano. Sua tese
é corroborada por jurisprudências pátrias:
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Em se tratando especificamente de profissional de obstetrícia
atuante na rede pública de saúde ou atuantes em hospitais
privados conveniados ao Sistema Público de Saúde,
importante destacar que a regra prevista no § 6º, do
artigo 37 da Constituição
Federal (BRASIL,
1988),
não
constitui óbice à vítima de violência obstétrica propor a
demanda diretamente contra o profissional causador do dano,
conforme tem entendido a jurisprudência pátria, desde que
demonstrada a conduta culposa do agente no exercício da sua
atividade, considerando a responsabilização subjetiva
sabidamente aplicada aos profissionais liberais, facultandolhe, assim, ajuizar a ação contra o profissional, contra o ente
público ou contra ambos.
A respeito dos profissionais médicos especializados em obstetrícia, Cordini
(2018) salienta que existe um tratamento jurídico especial dado a estes profissionais,
uma vez que a sua responsabilização é derivada da demonstração de culpa do agente
causador do dano:
Este tratamento jurídico diferenciado, baseado na
necessidade de demonstração de culpa do profissional de
saúde para sua consequente responsabilização, apresenta-se
absolutamente razoável, considerando que a adoção da
responsabilidade objetiva nas relações médico-paciente,
tornaria inviável o exercício da obstetrícia, primeiro, por se
tratar de obrigação de meio, na qual o êxito do nascimento
depende não apenas do profissional, mas também de fatores
alheios à sua vontade e, segundo, ante a insensata
possibilidade de ser o médico responsabilizado pela adoção
de condutas emergenciais, que objetivam salvar a mãe e/ou o
nascituro.
Dessa maneira, Cordoni (2018) demonstra a importância de se distinguir o que
é violência obstétrica – aqui entendidas pela autora como procedimentos que visam
exclusivamente a celeridade do procedimento - e o que não é – ou seja, aqueles
procedimentos que são padronizados no meio médico, embasados de evidências
científicas:
Por estas razões, para melhor elucidação da responsabilidade
civil dos profissionais de saúde, importa distinguir as
recomendações médicas baseadas em evidências científicas e
de caráter emergencial, e as condutas caracterizadoras de
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violência obstétrica, empregadas visando precipuamente, à
celeridade do procedimento e à comodidade do profissional,
ou, ainda, interesses econômicos, bem como as decorrentes
de técnicas e procedimentos inadequados.
Quanto a responsabilidade civil do Estado no caso de violência obstétrica,
Cordoni (2018) observa que a Administração Pública deveria servir de exemplo a
iniciativa privada, vez que o Estado tem o dever de oferecer proteção a maternidade.
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Apesar de a violência obstétrica não ser privativa da rede
pública de saúde, essa deveria servir de paradigma ao sistema
privado, eis que se encontra regida sob a égide da
Administração Pública, cujo compromisso principal é oferecer
proteção efetiva à maternidade, nos termos do
artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), mediante a
adoção de políticas públicas que propiciem um parto
humanizado às mulheres.
Infelizmente, isso não ocorre e muitas vezes o Estado é omisso ao não fornecer
a possibilidade do parto e da assistência ao parto humanizados, de maneira que a
vítima da violência obstétrica acaba sofrendo inúmeros procedimentos invasivos
muitas vezes desnecessários:
Todavia, na maioria das vezes, o que se percebe é que o Estado,
em flagrante ofensa aos princípios constitucionais já elencados,
revela-se omisso no que tange à humanização da assistência
ao parto. Ele permite, ainda que de forma indireta, por
intermédio de seus agentes, que o direito de escolha da mulher
durante o processo gestacional seja cerceado, além de se
manter inerte diante dos procedimentos invasivos realizados à
revelia da gestante/parturiente. Deste modo, evidencia-se, a
sua responsabilidade pelos atos e, por via de consequência,
pelas faltas cometidas pelos profissionais atuantes no sistema
público de saúde. (CORDONI, 2018)
Ressalta-se ainda que a responsabilidade civil do Estado poderá ocorrer
quando o problema da violência obstétrica ocorre, por exemplo, nas Unidades de
pronto atendimento ou nos postos de saúde, uma vez que estas unidades são
administradas pelo Poder Público:
Na mesma esteira da responsabilidade civil dos hospitais
públicos, tem-se os postos de saúde e Unidades de Pronto
Atendimento (UPA), cujos estabelecimentos, de igual modo,
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são geridos pela Administração Pública. Nesse sentido, mister
a aplicação do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e a
consequente
responsabilização
do
ente
público,
independentemente da demonstração de culpa, pelos danos
causados por seus agentes às vítimas de violência obstétrica,
ressalvados os casos excludentes de nexo causal, que, aqui,
torna-se a aplicar. (CORDONI, 2018)
Também será possível a responsabilização do Estado em serviços ofertados
pelo SUS em parceria com unidades de saúde da iniciativa privada, desde que haja
um convênio entre estas empresas privadas e a Administração Pública:
No tocante ao Sistema Único de Saúde (SUS), introduzido
pela Constituição
Federal (BRASIL,
1988),
em
seus
artigos 197 e seguintes, esse sistema permite ao Estado valerse dos serviços ofertados pela iniciativa privada para execução
dos serviços de saúde, mediante celebração de convênio entre
instituições particulares e a Administração Pública. (CORDONI,
2018)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência obstétrica é um problema enfrentado com frequência pelas
gestantes, realizado com a violência psicológica ou da violência física no momento
de realizar o parto.
Como vimos, é dever do Estado fornecer o direito à saúde a todos, de maneira
que respeite todos os princípios da Administração Pública, como o princípio da
moralidade, por exemplo.
Dessa maneira, é necessário que o Estado coíba os casos de violência
obstétrica cometidos em todo o país, mas principalmente em postos de saúde, UPAs
e em hospitais conveniados com o SUS, uma vez que o Estado é o maior interessado
pela manutenção dos direitos individuais dos administrados, tais como a dignidade
da pessoa humana, e esses direitos devem ser garantidos também no acesso a saúde.
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RESUMO: Historicamente, a mulher representa um marco na resistência e na luta
pelos direitos à liberdade e à igualdade. A violência doméstica e familiar é uma
questão desde os tempos remotos atingindo, social e cultural, que ainda hoje faz
parte da realidade de muitas mulheres em lares brasileiros. Como metodologia a
pesquisa, adotou-se em material bibliográfico, assim também como em livros, artigos
científicos, jurisprudência, site jurídicos, entre outros. Ademais, a violência doméstica
e familiar contra as mulheres, constituem uma expressão da relação de desigualdade,
de sexo e gênero. É baseada na afirmação da superioridade do homem, sobre a
mulher. Trata-se de um fenômeno que afeta toda a sociedade. Devendo ser
considerado o contexto social em que estes atos de violências ocorrem. A violência
contra as mulheres é considerada um grave problema de direitos humanos, baseado
na cultura machista oriunda da lógica patriarcal de organização social. Este estudo
teve como objetivo, identificar as principais formas de violência doméstica, como elas
acontecem, quais as suas consequências e o que a Lei Maria da Penha assegura em
relação às mulheres vítimas.
Palavras-chave: Violência Doméstica; Lei Maria da Penha; Tipos de Violências.
SUMMARY: Historically, women represent a milestone in resistance and in the
struggle for the right to freedom and equality. Domestic and family violence has been
a social and cultural issue since remote times, which is still part of the reality of many
women in Brazilian homes. As research methodology, it was adopted in bibliographic
material, as well as in books, scientific articles, jurisprudence, legal websites, among
others. Furthermore, domestic and family violence against women is an expression
of the relationship of inequality, sex and gender. It is based on the affirmation of the
superiority of the man, over the woman. It is a phenomenon that affects the whole
of society. The social context in which these acts of violence occur must be
considered. Violence against women is considered a serious human rights problem,
based on the macho culture stemming from the patriarchal logic of social
organization. This study aimed to identify the main forms of domestic violence, how
they happen, what their consequences are and what the Maria da Penha Law ensures
in relation to women victims.
Keywords: Domestic Violence; Maria da Penha Law; Types of Violence.
SUMÁRIO: 1 Introdução - 2 Breve Histórico da Lei Maria da Penha - 3 Conceito - 3.1
Tipos e causas - 3.2 Violência Física – 3.3 Violência Psicológica – 3.4 Violência Sexual
– 3.5 Violência Patrimonial – 3.6 Violência Moral – 4 O que a Lei Maria da Penha
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Assegura para as Mulheres Vítimas de Violência – 5 Do Atendimento Pela Autoridade
Judicial 6 – Conclusão – 7 Referências.
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1. INTRODUÇÃO
No século XIX, com a constitucionalização dos direitos humanos a violência
passou a ser estudada com maior profundidade e apontada por diversos setores
representativos da sociedade, tornando-se assim, um problema central para a
humanidade, bem como, um grande desafio estudado por várias áreas do
conhecimento enfrentado pela sociedade contemporânea.
No Brasil, este tema ganhou maior relevância com a entrada em vigor da Lei
nº 11.340, de 07 de Agosto de 2006, também conhecida como “Lei Maria da Penha”,
uma merecida homenagem a mulher que se tornou símbolo de resistência a
sucessivas agressões de seu ex-esposo.
As mulheres encontram-se, na maior parte dos casos, em situações de
violência doméstica pelo domínio e controle que seus agressores exercem sobre elas
através de variadíssimos mecanismos, tais como: isolamento racional; o exercício de
violência física e psicológica; a intimação; o domínio econômico, entre outros.
Contudo, o presente projeto de pesquisa, tem por objetivo externar o que é
a violência doméstica contra a mulher, exemplificando que não só existe a violência
doméstica, como também tem a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a
moral.
2 BREVE HISTÓRICO DA LEI MARIA DA PENHA
Sabe-se que ao falar sobre violência doméstica, expande-se uma infinidade
de teses e teorias. É um mal que assola mulheres no mundo inteiro, desde os tempos
mais remotos até hoje.
Com isso a vergonha, o medo e a falta de perspectiva de um futuro, faz com
que muitas mulheres aceitem a violência.
Quando elas se veem sem alguém para apoiá-las e acuadas dentro do seu
próprio lar, muitas não conseguem ver um futuro para si.
A violência contra as mulheres é considerada um grave problema de direitos
humanos, baseado na cultura machista oriunda da lógica patriarcal de organização
social.
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Dessa forma, observa-se que são construções culturais, são produtos da
sociedade e não derivados, necessariamente da natureza, portanto, são passíveis de
mudança.
No Brasil, este tema ganhou maior relevância com a entrada em vigor da Lei
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, também conhecida como “Lei Maria da Penha”,
que em seu artigo 8º, incisos V, VIII e IX prevê dentre as medidas integradas de
prevenção a adoção de estratégias educativas.
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Drama da violência contra a mulher é recorrente e aprisionante, abala a sua
autonomia, destrói a sua autoestima e diminui sua qualidade de vida, trazendo
consequências a sua estruturação pessoal, familiar e social.
Violência doméstica contra as mulheres, muitas vezes é tida como usual,
banal, e que não precisa de nenhuma providência, exceto, em casos de grande
gravidade e risco de vida.
As agressões são ameaçadoras e estão geralmente, associados a problemas
sociais preocupantes, como a falta e desemprego, marginalização, desigualdades
sociais, uso de drogas e álcool, trazendo impacto a mortalidade, dessa população.
Importante ressaltar também, que a maioria das mulheres vítimas da
violência doméstica e familiar não denunciam o agressor a um órgão oficial e
também não procura apoio da família e de amigos.
Pesquisa realizada pelo FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ouviu
2.084, pessoas em 130 municípios brasileiros, indica que 52% das mulheres que
sofreram alguma agressão no último ano ficaram caladas
Apesar de ser tão assustador, atualmente, é comum vermos nos noticiários,
internet, redes sociais e principalmente nos jornais, notícias de mulheres agredidas
por seus companheiros, ou ex-companheiros.
Com base nos altos índices de mortes de mulheres, tanto adultas quanto
adolescentes e crianças no país, além de fortes pressões dos movimentos feministas
no enfrentamento à violência doméstica e familiar, foi criada a Lei Maria da Penha.
Somando a esses fatores, o fato de o Brasil ser signatário de Convenções
como a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher) e da Convenção da ONU sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, fez com que o país recebesse
recomendações para a criação de um modo mais efetivo de proteção contra a
violência doméstica e familiar.
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3 O QUE É A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
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De acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar
contra a mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.
A violência é um ato que pode ser expresso sob diversas formas,
podendo ser elas, física, moral, psicológica, sexual e patrimonial,
bem como, existem vários enfoques sob as quais podem ser
definidas. Trata-se de agressão injusta, ou seja, aquela que não
é autorizada pelo ordenamento jurídico. É um ato ilícito, doloso
ou culposo, que ameaça o direito próprio ou de terceiros,
podendo ser atual ou iminente (ROSA FILHO, 2006, P.55).
A violência doméstica contra a mulher é definida como aquela
que ocorre no âmbito doméstico ou em relações familiares ou
de afetividade, caracterizando pela discriminação, agressão ou
coerção, com o objetivo de levar a submissão ou subjugação do
indivíduo pelo simples fato deste ser mulher (BENFICA; VAZ,
2008, P.201).
E para muitas das vítimas que sofrem esse tipo de violência, acarreta nelas
um sentimento de angústia e tristeza, pois no âmbito na qual era para ser seu lar,
porto seguro; acaba sendo um lugar de sofrimento.
3.1 TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
Existem 5 (cinco) tipos.
De acordo, com a LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. (LEI MARIA DA
PENHA).
3.2 VIOLÊNCIA FÍSICA
Entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde
corporal da mulher.
- Espancamento;
- Tortura;
- Atirar objetos, sacudir e apertar os braços;
- Estrangulamento ou sufocamento;
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- Lesões com objetos cortantes ou perfurantes;
- Ferimentos causados por armaduras ou arma de fogo.
3.3 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
É considerada qualquer conduta que; cause danos emocional, e diminuição
da autoestima; prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise
degradar ou controlar suas ações; comportamentos, crenças e decisões.
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- Ameaças
- Constrangimento;
- Humilhação;
- Manipulação;
- Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes);
- Vigilância constante;
- Perseguição contumaz;
- Insultos;
- Chantagem;
- Exploração;
- Limitação do direito de ir e vir;
- Ridicularização;
- Tirar a liberdade de crença;
- Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua
memória e sanidade (gaslighting).
3.4 VIOLÊNCIA SEXUAL
Trata de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou
uso da força.
- Estupro;
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- Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa;
- Impedir o uso de métodos contraceptivos ou força a mulher a aborta;
- Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação,
chantagem, suborno ou manipulação;
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- Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher.
3.5 VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores, e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades.
- Controlar o dinheiro;
- Deixar de pagar pensão alimentícia;
- Destruição de documentos pessoais;
- Furto, extorsão ou dano;
- Estelionato;
- Privar de bens, valores ou recursos econômicos;
- Causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste.
3.6 VIOLÊNCIA MORAL
É considerado qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
- Acusar a mulher de traição;
- Emitir juízos morais sobre a conduta;
- Fazer críticas mentirosas;
- Expor a vida íntima;
- Rebaixar a mulher por meios de xingamentos que incidem sobre a sua
índole;
- Desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir.
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4 O QUE A LEI MARIA DA PENHA ASSEGURA SOBRE AS MULHERES VITÍMAS DE
VIOLÊNCIA
A lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 e o primeiro caso de
prisão com base nas novas normas - a de um homem que tentou estrangular sua
mulher - ocorreu no Rio de Janeiro.
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O nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha Maia, que foi agredida
pelo marido durante seis anos até se tornar paraplégica, depois de sofrer atentado
com arma de fogo, em 1983.
Marido de Maria da Penha ainda tentou matá-la por meio de afogamento e
eletrocussão e só foi punido depois de 19 anos de julgamento, ficando apenas dois
anos em regime fechado.
A lei também aumenta o tempo máximo de detenção de um para três anos,
estabelecendo ainda medidas como a saída do agressor do domicílio e a proibição
de sua proximidade com a mulher agredida e os filhos.
Violência de gênero contra a mulher é entendida como problema de saúde
pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cujos estudos apontam índices
entre 20% a 75% desse tipo de agressão em diferentes sociedades.
A Lei Maria da Penha cumpre determinações estabelecidas por uma
convenção específica da Organização dos Estados Americanos (OEA), intitulada
"Convenção para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher", realizada
em Belém (PA) e ratificada pelo Brasil.
Pesquisa realizada pela OMS em dez países sobre o impacto da violência
contra a mulher, divulgada em 2005, revelou que somente na capital de São Paulo
quase um terço das mulheres (27%) já foram agredidas fisicamente por seus
parceiros ou ex-parceiros.
De acordo com a pesquisa, esses dados são ainda mais significativos quando
se constata que correspondem a apenas 27% das DEAMs existentes e também pelo
fato de um número expressivo de mulheres não recorrer à autoridade policial devido
a sentimentos como medo, vergonha e falta de crença na eficácia de sua denúncia.
Com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica passou a ser tipificada como
uma das formas de violação aos direitos humanos e os crimes a ela relacionados
passaram a ser julgados em Varas Criminais, até que sejam instituídos os juizados de
violência doméstica e familiar contra a mulher nos estados.
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O primeiro ponto na luta para erradicação da violência contra a mulher é a
divulgação da legislação sobre o tema, facilitar a denúncia e dar segurança a vítima.
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Exemplo: tapa, soco, chute, empurrão, atirar objetos, apertar e sacudir
membros, sufocamento, lesão com objeto perfurante, ferimentos provocados por
objeto quente, arma de fogo, entre outros.
Exemplo: ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, ridicularização, insultos, chantagem, distorcer e omitir fatos para
deixar a mulher com dúvida de sua memória e sanidade, entre outros.
Exemplo: expor a vida íntima, disseminar críticas que desvalorizem a vítima,
rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a índole, acusação de fatos que
atentam contra a honra e a reputação de alguém, com a intenção de torná-lo passível
de descrédito na opinião pública, entre outros.
A Central funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de
semana e feriados, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil através de
telefone fixo ou celular;
Feita a denúncia, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas
de imediato ou em até 48 horas. Elas deverão ser determinadas por uma autoridade
judicial, porém quando assim não for possível, por um delegado de polícia, ou na
ausência deste, um policial poderá decidir pela medida protetiva.
A lei prevê como medidas protetivas o afastamento do agressor do lar, a
proibição de contato, a transferência da vítima e de seus dependentes a um abrigo
especializado ou a inclusão em programa oficial de proteção.
Nos casos em que o risco à integridade física da vítima ou à efetividade da
medida protetiva de urgência estiver comprometida, o agressor poderá ficar preso.
Ou melhor, em todas as etapas do processo, a vítima tem o direito previsto
em legislação de ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, sem
prejuízo da intimação do advogado ou do defensor público.
A lei Maria da Penha também garante à vítima de violência doméstica e
familiar o direito à manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses, em caso de
necessidade de afastamento.
As vítimas também possuem prioridade para matricular seus dependentes
em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los
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para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do
registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar.
Para as vítimas de violência patrimonial, por exemplo, o juiz poderá
determinar, o pagamento de pensão para o custeio da vítima e dos dependentes, a
restituição de bens indevidamente subtraídos, a proibição temporária de compra,
venda e locação de propriedades, a suspensão das procurações conferidas pela
ofendida ao agressor e o pagamento de danos materiais decorrentes da prática de
violência doméstica e familiar.
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Em qualquer fase do processo, nos casos de violência doméstica entre casais,
além das medidas para garantir a segurança da vítima, a lei também prevê assistência
jurídica e prioridade na tramitação da ação de separação judicial, de divórcio, de
anulação de casamento ou de dissolução de união estável.
A Lei Maria da Penha se tornou uma importante arma na luta contra a
violência doméstica e familiar, possibilitando que agressores sejam presos em
flagrante ou tenham prisão preventiva decretada.
5 DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL
A lei 11.340/2006 prevê, nos artigos 10 a 12, o procedimento que a
autoridade policial deve seguir ao identificar prática efetiva ou eminência de violência
doméstica contra a mulher.
Dentre as providências previstas na lei, os policiais deverão agir para: garantir
proteção da vítima;
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006.
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL
Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que
tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as
providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao
descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.
Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras
providências:
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I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando
de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao
Instituto Médico Legal;
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III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes
para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do
domicílio familiar;
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e
os serviços disponíveis.
Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a
autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de
Processo Penal:
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a
representação a termo, se apresentada;
II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento
do fato e de suas circunstâncias;
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão
de medidas protetivas de urgência;
IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da
ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;
V - ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos
sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de
mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais
contra ele;
VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao
juiz e ao Ministério Público.
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§ 1o O pedido da ofendida será tomado a termo pela
autoridade policial e deverá conter:
I - qualificação da ofendida e do agressor;
II - nome e idade dos dependentes;
III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas
solicitadas pela ofendida.
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§ 2o A autoridade policial deverá anexar ao documento referido
no § 1o o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos
disponíveis em posse da ofendida.
§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou
prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
6. CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados, permitiu-se analisar um breve
conceito sobre a Lei Maria da Penha, conhecer os seus benefícios, quais os tipos de
violência doméstica, quais as causas e o que a Lei Maria da Penha assegura em
relações as mulheres vítimas de violência. E de que forma é o atendimento da
autoridade policial prestado para essas vítimas.
Vale ressaltar que a lutas das mulheres vem crescendo a cada ano. E que tal
violência é oriunda da cultura machista e da lógica patriarcal de organização social.
Vale enaltecer que a Lei Maria da Penha, foi um marco, uma conquista no
combate a violência doméstica e familiar contra a mulher ela veio para assegurar as
mulheres vítimas. Enfatizando a proteção, para auxiliar e garantir a segurança a essa
mulher.
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Introdução
O presente artigo tem por interesse elucidar o conceito de inserção de
dados falsos em sistemas de informações, abordando temas referentes ao assunto
tratado, busca-se elucidar as características deste crime aplicado àquele detentor de
cargo público, quais as metodologias abordadas, conceitos e funções específicas do
mesmo, como punição condizente com o cargo. Através de metodologias de
pesquisa identificar quais são as características jurídicas que norteiam o crime de
inserção de dados falsos em sistemas de informações, verificando a existência de
peculiaridades com relação ao mesmo, demonstrando quais as características
intrínsecas e que norteiam a aplicabilidade de punição aos funcionários públicos
responsáveis pelos delitos cometidos, situações do cotidiano administrativo em que
se aplica conceitos próprios da carreira, seja ela transitória ou definitiva decorrente
de concurso público.
Desenvolvimento
Dentre outras alterações a lei 9.983 de 14 de julho de 2000 trouxe para o
ordenamento jurídico a criminalização do ato de funcionário publico que de maneira
premeditada ou por erro insere ou retira dados de sistemas informatizados ou banco
de dados da Administração Publica para o seu favorecimento, favorecimento de
terceiros ou causar prejuízos a quem quer que seja, através do acréscimo do art. 313
– A do Código Penal.
313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados
corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida
para si ou para outrem ou para causar dano
Inicialmente o referido projeto de lei tinha por objetivo ser aplicado
apenas na previdência social, porém com o crescimento tecnológico de forma
exponencial e constante, tal projeto passou a ter demasiada importância para todos
os setores do funcionalismo, visando uma maior proteção estatal.
Objeto Jurídico
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O objeto jurídico principal visa a administração pública e seu banco de
dados, através da criação desta lei foi possível coibir o servidor com acesso e
permissão para alteração de bancos de dados de agir com má fé, conforme descreve
Bitencourt249:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 993 de 19/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em sentido estrito, o bem jurídico tutelado é a segurança do
conjunto de informações da Administração Pública,
especialmente seu sistema informatizado que que somente
pode ser manuseado, modificado ou alimentado por
funcionários devidamente autorizados e nos limites
expressamente permitidos. Exatamente por isso pune-se o
funcionário que autorizado a manusear esses dados
informatizados, adultera-os, seja incluindo dados falsos, seja
excluindo ou alterando indevidamente dados corretos.
Elementos do Tipo
Como núcleo do tipo utilizamos os verbos inserir ou facilitar, alterar,
excluir, indevidamente, quando a alteração é devida pelo funcionário público não
ocorre a caracterização do crime, o legislador buscou com o referido projeto coibir
apenas crimes referentes à dados públicos, para tanto este não fez uso do verbo
apropriar-se, porém tal conduta fica subentendida no final do artigo quando se
utiliza “ obter vantagem indevida para si ou para outrem”, observa-se que para a
configuração do delito basta o mero erro por parte do funcionário, não sendo
necessário que o mesmo tenha conseguido alguma vantagem com isso.
Para a caracterização do presente crime, deve-se observar
individualmente a intenção do agente, pois um servidor responsável pela
movimentação bancaria de clientes poderia inserir dados de sua conta para o
recebimento do pagamento de terceiros, este porém responderia não pelo crime que
estamos tratando, mas sim pelo crime de peculato previsto no Art. 312 do Código
Penal, ambos se referem a inserção de dados falsos, porém o de peculato trata além
de dados falsos a subtração de valores financeiros, utilizando a vantagem que o
cargo publico lhe proporciona.
O principal objeto a ser protegido são os dados informativos que
pertencem à administração pública, presentes em bancos de dados acessíveis ao
agente publico autorizado para tanto. O principal sujeito do crime é o funcionário
publico que possui autorização de acesso ao banco de dados , desta monta
249 Bitencourt, Cezar Roberto – Tratado de Direito Penal, 5 : parte especial, dos crimes praticados
contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos (Lei n. 10.028/2000) / Cesar
Roberto Bitencourt – 2. Ed. rev. e atual – São Paulo : Saraiva, 2009.Pg 33
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caracterizando o referido crime como um crime funcional próprio, se um agente sem
autorização de acesso pratica tal crime o mesmo será enquadrado no crime de
prevaricação previsto no art. 319.
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Elemento Subjetivo
Como elemento subjetivo, é importante a verificação do dolo , se o agente
agiu de forma consciente para realizar a alteração de dados dos quais não poderia
haver erro ou indevidamente alterou os referidos dados, importante também
observar intenção de obter vantagem indevida, seja para o agente ou para terceiro
favorecido pela alteração dos dados.
Consumação e tentativa
Trata-se de crime formal, que consiste no ato de alterar dados
pertencentes à administração pública, seja incluindo dados não reais ou excluindo
dados reais com o objetivo de obtenção de vantagem, conforme Damásio de
Jesus250:
Crime formal, a inserção de dados falsos em sistemas de
comunicações atinge o momento consumativo no instante em
que as informações falsas passam a fazer parte do sistema de
informações que se pretendia adulterar
Para o crime hora abordado, admite-se a tentativa em qualquer dos
verbos nucleares, o mesmo assume a forma simples, com um agravante caso o
funcionário publico seja ocupante de cargo em comissão, assessoramento ou
entidades especificas, neste caso aplicando o dispositivo previsto no art.327 § 2º do
Código Penal.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores
dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos
em comissão ou de função de direção ou assessoramento de
órgão da administração direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público
Aplica-se a este crime a ação penal pública incondicionada.

250 Jesus, Damásio de Direito penal, 4° volume: parte especial: Crimes contra a fé publica a crimes
contra a administração pública/ Damásio de Jesus. – 17. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. 1. Direito Penal
2. Direito Penal – Brasil1. Titulo.P.180
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Conclusão
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Observa-se conforme explanado que o funcionário público, seu cargo e
as peculiaridades do mesmo, diferencia-se dos cargos particulares. Ao tratarmos do
crime exposto, decorrente da atitude irregular do funcionário público com relação à
sistemas digitais, devemos levar em conta a diferenciação aplicada aos mesmos,
estes possuem características especificas que buscam zelar pela honra administrativa
e a boa aparência daqueles que lidam com dados do contribuinte, devendo agir
dentro dos parâmetros da lei, em contrapartida o funcionário público responde de
maneira mais condensada com relação à este crime cometido em função do cargo
de gerencia ou de confiança por ser tutelado por vasta legislação diferenciada da
legislação aplicada ao cidadão comum.
Por tratar diretamente com sistemas de dados inerentes ao cargo público,
existe uma maior preocupação com o funcionário público e a possível atitude
irregular, a este caberá punibilidade no âmbito administrativo, cível e penal, a
depender da infração cometida o mesmo responderá não apenas no caráter
administrativo, mas também nas outras esferas judiciais, por tratar-se de
irregularidade que envolve dados do contribuinte e que podem prejudicar o mesmo
de forma irreparável, tais desmandes e desleixos realizados com informações
específicas podem causar desgaste da máquina pública e prejuízos irreparáveis à
sociedade como um todo.
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