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A COMUNICAÇÃO COMPULSÓRIA REALIZADA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM
CASOS SUSPEITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
E O SIGILO PROFISSIONAL MÉDICO
JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR: Delegado de
Polícia no Estado de Mato Grosso, atualmente
lotado como delegado adjunto da Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos de Barra do
Garças. Ex-assessor do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso. Pós-graduado em Ciências
Penais pela rede de ensino Luiz Flávio Gomes
(LFG) em parceria com Universidade de Santa
Catarina (UNISUL). Pós-graduado em Gestão
Municipal pela Universidade do Estado de
Mato Grosso - UNEMAT e pela Universidade
Aberta do Brasil1.
CLÁUDIO ÁLVARES SANT’ANA[1]
(coautor)
Tema em voga no cenário jurídico nacional, a violência doméstica e familiar
contra mulher, vem sendo debatido por profissionais das mais diversas áreas do
conhecimento, no sentido de se chegar ao denominador comum extirpando ou
minorando esse tipo de conduta criminosa.
A entrada em vigor da Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei
Maria da Penha, representou um divisor de águas no que toca o tema violência
doméstica e familiar contra mulher, sendo reconhecida como uma das leis mais
avançadas do mundo quanto ao tema.
Contudo, mesmo com o avanço representado com a vigência da Lei
11.340/06, o Brasil ainda possui índices alarmantes de violência doméstica e familiar
contra mulher, sendo considerado no ranking mundial o 5º País com maior taxa de
homicídio de mulheres, conforme o mapa da violência/2015, ficando atrás apenas de
países como Colômbia, El salvador, Guatemala e federação Russa[2].

1 Curso de Extensão pela Universidade de São Paulo (USP) de Integração de Competências no Desempenho da
Atividade Judiciária com Usuários e Dependentes de Drogas. Colunista do site Justiça e Polícia, coautor de obra
jurídica e autor de artigos jurídicos. Atualmente também é professor de cursos preparatórios para concursos
públicos
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Diante de tais situações, tem se visto ultimamente uma série de modificações
no campo legal, no sentido de alterar a Lei Maria da Penha, com o desiderato de criar
cada vez mais mecanismos para o aumento de sua efetividade.
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Nesse sentido é possível citar a entrada em vigor da lei 13.641/18, que inseriu
na Lei Maria da Penha o art. 24 – A, criando o novo tipo penal consistente no
descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência,
trazendo em seu preceito secundário uma pena de até dois anos de reclusão, nos
seguintes termos:
“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas
protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”
Seguindo esse viés, de buscar maior efetividade da legislação de combate a
violência doméstica e familiar contra mulher, a Lei 13.871/19 – objeto do presente
artigo –, alterou a Lei Maria da Penha, trazendo dentre as modificações, o dever de
ressarcimento por parte do agressor de custos relacionados aos serviços de saúde
prestados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), bem como, gastos com dispositivos
de segurança utilizados pelas vítimas para evitar a prática de novas violências
domésticas.
No decorrer de 13 anos de vigência da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
verificou-se inúmeras modificações e alterações em seu regramento, como os
anteriormente citados, visando na maioria das vezes garantir maior proteção à vítima
e eficácia da lei em comento.
Publicada em 10 de dezembro de 2019, com período de vacância de 90 dias,
a Lei Federal nº 13.931/2019, trouxe inovações significativas no âmbito da violência
doméstica e familiar, que vem causando calorosas discussões no campo prático.
A mencionada legislação, de iniciativa da deputada federal Renata Abreu, se
originou do Projeto de Lei nº 2.538/19, tendo alterado a lei 10.778/03, inserindo
como casos de notificação compulsória realizados por profissionais da saúde a
comunicação de casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a
mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. Pedimos vênia para
colacionarmos trecho da legislação referida:

“Art. 1º Constituem objeto de notificação compulsória, em todo
o território nacional, os casos em que houver indícios ou
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confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços
de saúde públicos e privados.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

§ 4º Os casos em que houver indícios ou confirmação de
violência contra a mulher referidos no caput deste artigo serão
obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências cabíveis e para
fins estatísticos.” (NR)”
Com a entrada em vigor da referida legislação no mês de março de
2020, controvérsias estão surgindo no que toca a sua aplicação prática, dentre elas,
a possibilidade de profissionais da saúde, especificamente médicos, deixarem de
realizar tal notificação a autoridade policial no prazo legal, sob o pretexto de
fazerem jus ao sigilo profissional.
Indiscutivelmente, temos a tensão entre o direito constitucional da
preservação da vida privada e íntima quanto ao sigilo da paciente e o sigilo médico
e à comunicação compulsória, visando preservar o direito constitucional à vida e seus
desdobramentos.
O Código de Ética da Medicina é expresso ao tratar do tema sigilo médicopaciente, considerando sua violação como falta administrativa grave aduzindo que:

“É vedado ao médico: Art. 73. Revelar fato de que tenha
conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo
por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do
paciente”.
Extrai-se da análise do dispositivo legal, que em regra, o médico deve
preservar o sigilo de fatos que tenha conhecimento em virtude do exercício da
medicina, contudo, o próprio artigo traz em seu bojo situações excepcionais que
devem haver a ruptura de tal sigilo, sendo uma das exceções, as hipóteses de
notificações compulsórias previstas na Lei nº 10.778/03, dentre elas, casos de
violência doméstica.
A própria legislação penal, tipifica como crime previsto no artigo 269 do CPB
a omissão de médicos em casos de notificação compulsória de doença, com o
seguinte teor:
“Art. 269 - Deixar o médico de denunciar
autoridade pública doença cuja notificação é compulsória:

à

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa”.
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Aliás, não existem “direitos absolutos” em regra, e não pode a honrada e
nobre classe médica amparar em um “pseudo” direito ao sigilo médico, a ponto de
comprometer a vida de uma pessoa, vítima de violência doméstica ou familiar.
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Em reforço a nossa tese, o presente tema foi objeto da Consulta nº
101.395/2014 feita ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, tendo
aquele órgão emitido parecer no sentido que em casos de notificação compulsória,
o profissional médico teria o dever legal de comunicação as autoridades
competentes, não podendo alegar sigilo profissional para deixar de agir, vejamos:

“ [...] Desta forma, resta claro, que a notificação compulsória
é caracterizada por dever legal, excludente expressa do
sigilo prevista no artigo 73 do Código de Ética Médica.
Importante ressaltar que, ainda que se excepcione o sigilo
em razão da existência de dever legal, o médico, ao proceder
à notificação da doença deve observar ao disposto no artigo
2º da Resolução CFM 1.605/00, que dispõe: Art. 2º - Nos
casos do art. 269 do Código Penal, onde a comunicação de
doença é compulsória, o dever do médico restringe-se
exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade
competente, sendo proibida a remessa do prontuário
médico
do
paciente”. (Disponível
em<<http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmsp/parecer
es/2014/101395_2014.pdf>>)
Das considerações finais
Por fim, concluímos que a Lei Federal nº 13.931/2019, que incluiu os casos
de violência doméstica e familiar contra mulher no rol de notificações compulsórias,
traz para o profissional médico um dever legal, sendo exceção ao próprio direito de
sigilo profissional, previsto no art. 73 do Código de Ética da Medicina, não havendo
possibilidade de alegação de sigilo nesses casos, para se omitir de comunicar as
autoridades policiais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências
cabíveis e para fins estatísticos, como exige a Lei em testilha.
Entre a tensão do direito constitucional da preservação da vida privada e
íntima quanto ao sigilo da paciente e o sigilo médico e à comunicação compulsória,
visando preservar o direito constitucional à vida e seus desdobramentos, nos parece
a última ter maior preponderância e densidade indiscutível.
NOTAS:
9
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[1] Delegado de Polícia no Estado de Mato Grosso. Atualmente Delegado Titular da
Delegacia Especializada do Idoso, da Criança e da Mulher de Várzea Grande da Polícia
Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Coautor de obra jurídica e professor de
cursos preparatórios para concursos públicos.
[2] Fonte: Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil (Flacso/OPASOMS/SPM, 2015), e conforme o anuário da Segurança Pública de 2019, a cada 2
minutos
uma
mulher
é
agredida
no
Brasil
(Disponível
em:<<http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Anuario2019-FINAL_21.10.19.pdf>>. Acesso em 08 de abril de 2020).
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MEIOS ELETRÔNICOS PARA COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS: USO DO
APLICATIVO WHATSAPP COMO INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO.
LUIZ FELIPE SOUZA SILVA:
Acadêmico do curso de
Direito.
VANUZA PIRES DA COSTA
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(orientadora)
RESUMO: O presente estudo versa sobre a comunicação eletrônica dos atos do
processo, mormente o emprego do aplicativo Whatsapp como meio de intimação.
Assim, este estudo buscou examinar a validade da intimação efetuada através do
aplicativo Whatsapp, que ainda não está prevista em lei específica. O trabalho se
baseou no método dedutivo, e na pesquisa exploratória e bibliográfica, através de
doutrina nacional, legislação aplicada a espécie, jurisprudência pátria e material
publicado na internet. Conclui-se que há uma tendência de utilização dos meios
tecnológicos disponíveis para modernização do processo judicial e as citações e
intimações eletrônicas seguirão esse padrão, portanto, o uso do aplicativo WhatsApp
para a efetivação das intimações judiciais já é visto como recurso tecnológico aliado
do Poder Judiciário, simplificando o procedimento de comunicação processual,
contribuindo para o combate a morosidade da justiça, reduzindo os custos do
processo e não comprometendo a confidencialidade das informações transportadas
por intermédio de tal aplicativo.
Palavras-chave: Whatsapp. Atos Processuais. Intimações. Processo Eletrônico.
ABSTRACT: This study deals with the electronic communication of the acts of the
process, especially the use of the Whatsapp application as a means of subpoena.
Thus, this study sought to examine the validity of the subpoena made through the
Whatsapp application, which is not yet provided for in a specific law. The work was
based on the deductive method, and on exploratory and bibliographic research,
through national doctrine, legislation applied to species, domestic jurisprudence and
material published on the internet. It is concluded that there is a tendency to use the
technological means available to modernize the judicial process and electronic
citations and subpoenas will follow this pattern, therefore, the use of the WhatsApp
application to effect the subpoenas is already seen as a technological resource allied
with the Power Judiciary, simplifying the procedural communication procedure,
contributing to the fight against the slowness of justice, reducing the costs of the
process and not compromising the confidentiality of the information transported
through such application.
11
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Sumário: Introdução. 1. Informatização Processual. 2. Do Procedimento de Controle
Administrativo do CNJ a respeito das Intimações por Whatsapp. 3. Da comunicação
dos atos processual. 3.1 Citação. 3.2 Intimação. 4. O aplicativo Whatsapp. 4.1
Surgimento do Aplicativo. 4.2 Tecnologia e o uso do aplicativo. 5. Intimação Judicial
via Whatsapp. 6. Entendimentos jurisprudenciais sobre a intimação por Whatsapp
Considerações Finais. Referências Bibliográficas.
INTRODUÇÃO
Muitas são as inovações tecnológicas acontecendo em todo o mundo,
principalmente no início deste século, e como era de se esperar, chegaram ao meio
jurídico, tendo como exemplo o processo judicial eletrônico e a forma de
comunicação dos atos processuais.
O WhatsApp, foco da presente pesquisa, mais especificamente, a sua
utilização para realização de intimações, não demanda de previsão legal específica,
porém, na prática tal aplicativo vem sendo utilizado, principalmente em tempos de
pandemia da Covid-19, em que é recomendado o distanciamento social.
O problema principal abordado na pesquisa busca esclarecer se o aplicativo
Whatsapp é meio idôneo para efetivação das intimações nos processos judiciais.
Tratando-se de atual, visto que ainda depende de previsão legal expressa em nosso
ordenamento jurídico, gerando bastante polêmica. Possui grande relevância, pois
aborda a comunicação dos atos do processo, sendo este o instrumento utilizado pela
jurisdição para aplicação da lei ao caso concreto. Desta forma, interessa a todos os
profissionais da área jurídica e acadêmicos de direito, tal como, a sociedade em geral.
O trabalho se baseou no método dedutivo qualitativo, e na pesquisa
exploratória e bibliográfica, através de doutrina nacional, legislação aplicada a
espécie, jurisprudência pátria e material publicado na internet.
Primeiramente, o artigo aborda a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial. Segue tratando do Procedimento de Controle
Administrativo (0003251-94.2016.2.00.0000), introduzido por um magistrado
insatisfeito com a intimação via Whatsapp.
Posteriormente, trata da comunicação dos atos processuais, apresentando
uma análise dos conceitos trazidos pelo Código Processo Civil em torno da “citação”
e “intimação”. Posteriormente, o artigo expõe sobre a intimação Judicial via
Whatsapp, ponto central deste estudo, apresentando, em tópico seguintes, decisões
jurisprudenciais sobre a questão.
12
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O presente trabalho não pretende esgotar todas as Informações sobre o
assunto, visando, apenas, constituir um documento útil para auxiliar aqueles que
pretendam estudar sobre o tema.
1 COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
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Para conduzir a construção do pensamento apresentado pelo presente
trabalho, é necessário, primeiramente, enunciar breves comentários acerca de alguns
conceitos basilares. A fim de esclarecer o método de trabalho do comportamento
processual, de forma a compreender a função, aplicabilidade e efeito dos atos em
processos judiciais.
Conceituando o processo, serve como um meio para resolução de litígios por
via da interferência do estado. O processo surge por iniciativa da parte e em regra, é
desenvolvido com base em impulsos formais exercidos por juízes e tribunais de todo
o território nacional.
Segundo Neves (2018, p. 162) menciona em sua obra esclarecendo nesse
sentido, as questões de relacionamento jurídicos existentes com base no processo:
É importante observar que, ainda que se admita ser a relação
jurídica processual tríplice, com a propositura da demanda pelo
autor já existirá uma relação jurídica, ainda que limitada ao
autor e juiz (relação linear entre esses dois sujeitos). Pode-se
falar em relação jurídica incompleta, que será definitivamente
formada com a citação válida do réu, mas não seria correto
entender que só a partir desse momento passa a existir a
relação jurídica processual. A percepção do momento inicial de
surgimento da relação jurídica é de suma importância, porque
para aqueles que entendem ser tal elemento componente da
natureza jurídica do processo, naturalmente que sem a
presença dele, não poderia se falar em processo. Se o processo
é realmente o procedimento animado pela relação jurídica em
contraditório, somente com a presença desses três elementos
seria possível defender a existência do processo. Mas processo
já existe mesmo antes da citação do réu, inclusive sendo
possível ao juiz proferir sentença nesse momento, tanto
terminativa (art. 330 do Novo CPC) como definitiva (art. 332 do
Novo CPC), extinguindo processo sem ou com a resolução do
mérito. Só é possível extinguir algo que já existia, sendo
imperioso compreender que a citação do réu não faz surgir a
13
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relação processual, mas tão somente a complementa nas
hipóteses em que não for cabível a extinção liminar demanda.
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Portanto, existindo essa relação jurídica, surge a preocupação relativa aos
pressupostos processuais, que segundo Marinoni et al. (2017b, p. 563) para um
“processo justo” devem ser analisados:
A leitura dos chamados “pressupostos processuais” à luz dos
interesses das partes, assim como dos seus direitos
fundamentais processuais e do dever estatal de prestação da
adequada tutela jurisdicional, impõe o afastamento da
neutralidade ínsita à teoria da relação jurídica processual e
transforma em dogma a ideia de que os pressupostos são
requisitos para a constituição, para a validade ou para a simples
apreciação do mérito. A preocupação com as partes e com os
direitos fundamentais obriga a pensar os “pressupostos
processuais” apenas como requisito de um “processo justo” ou
como requisitos de um processo conforme os direitos
fundamentais e o Estado Constitucional.
Depois de analisar os pressupostos processuais envolvidos na relação jurídica.
É necessário praticar inúmeros comportamentos para descrever o processo. Deve
atender à lógica e à legislação, complementando Neves (2018, p. 163):
Por unidade da relação jurídica processual entende-se que os
atos praticados pelos sujeitos processuais estão todos
interligados de forma lógica, dependendo o posterior de como
foi praticado o anterior, o que forma a unidade. Praticado o
primeiro ato do procedimento, que é a interposição da petição
inicial, o segundo ato dependerá de como esse primeiro foi
praticado; o reconhecimento da incompetência absoluta, a
emenda da petição inicial, seu indeferimento, julgamento de
improcedência liminar ou determinação de citação do réu, são
atos que dependerão de como foi praticado o ato da petição
inicial.
Portanto, para que o processo atinja seu objetivo, os atos processuais devem
ser realizados de maneira lógica e contínua, chamado procedimentos.
No Novo Código de Processo Civil estabelece formas que precisam ser
executados os atos processuais, mas em regra não devem ser interpretadas a rigor,
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considerando o princípio da instrumentalidade das formas, desta segundo Medina
(2017, p. 331):
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Se o ato sempre busca a realização de algo, não se concebe
que a forma não seja, ela própria, ajustada a essa finalidade (o
que corresponde a dizer que a forma ajusta-se ao próprio ato).
Os atos do processo, para os quais a lei não exige certas formas,
podem ser feitas na forma mais adequada para a realização de
seu propósito. O art. 188 do CPC/2015, a rigor, contempla uma
consequência desse princípio: se o ato deve ser realizado de
modo a atingir seu escopo, se este for alcançado, não se cogita
fala em invalidade.
Portanto, a prática dos atos processuais deve ser exercida visando sempre o
término da relação de maneira mais satisfatória e rápida para atingir seu objetivo,
diante do princípio da instrumentalidade das formas.
Esclarecidos sobre atos processuais, caminhemos sobre a pesquisa da
comunicação dos atos processuais. A comunicação do comportamento processual
está diretamente relacionada a certos princípios processuais básicos, ao qual devem
ser sempre seguidos para a validade do processo, diz Neves (2018, p.175):
Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do contraditório
formado por dois elementos: informação e possibilidade de
reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna
entende tratar-se de elemento componente do próprio
conceito de processo […]. Nessa perspectiva, as partes devem
ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais,
abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de
garantir a sua participação na defesa de seus interesses em
juízo. Sendo o contraditório aplicável a ambas as partes,
costuma-se também empregar a expressão “bilateralidade da
audiência” representativa da paridade de armas entre as partes
que se contrapõem em juízo.
Como enfatiza Sampaio Junior (2016, p. 01), é extremamente importante a
comunicação dos atos:
Um dos atos mais importantes do processo é a comunicação,
em especial a primeira delas citação, a qual inclusive foi mais
tecnicamente tratada no novo CPC, pois sem ela não teremos
15
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a validade de toda a atividade jurisdicional, violando a
substância do devido processo legal.
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De outra forma, a comunicação dos atos não apresenta grandes dificuldades na
sua compreensão, em decorrência da sua simplicidade podem ser definidos em atos
procedimentais que informam, comunicam e cientificam os atos praticados entre um
tribunal e uma autoridade, partes ou terceiros.
Pode-se ver que nossa legislação processual atual considera o uso do meio
eletrônico na tramitação de processos judiciais e na comunicação dos atos e peças
processuais, em seu Livro IV, Título I, Capítulo I, na Seção II, denominada “Dos Atos
Processuais”.
As citações e intimações realizadas por meio eletrônico são acompanhadas da
modernização do judiciário e atualizações contínua das leis e dos procedimentos
judiciais. O Código de Processo Civil estabelece formas da comunicação dos judiciais,
são elas: a citação e a intimação, que serão abordadas a seguir.
1.1 DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
A citação corresponde o ato mais relevante da relação processual tendo em
vista que define o início do processo. Sendo um ato essencial para a validação do
processo, ela é conceituada pelo art. 238 como o ato pelo qual o réu, o executado
ou, mais amplamente o interessado, é convocado para integrar o processo.
Vejamos a seguir a elucidação de Humberto Dalla Bernardina Pinho (2019, p.
674).
A citação é o ponto central do processo civil, o ato mais formal
e cuidadoso, conforme se extrai do art. 239 do CPC. É o ato pelo
qual o réu, o executado ou o interessado é convocado para
integrar a relação processual (art. 238). Interessado seria aquele
que deve ser ouvido, mesmo que não seja parte, como ocorre
em sede de jurisdição voluntária.
É através da citação válida que são convocados o réu, o executado ou o
interessado para integrar a relação processual. Esta, oferece à parte contra quem se
pede a atuação do direito firmado, a possibilidade de participar da formação da
decisão judicial. Isso garante os direitos constitucionais da outra parte e dá ao
tribunal uma decisão razoável por meio de procedimentos eficazes.

16

www.conteudojuridico.com.br

Além disso o Novo Código de Processo Civil expõe no seu art. 242, ao qual deve
ter como destinatária a citação, a pessoa do réu ou, eventualmente, seu
representante legal ou procurador do réu.
No fato das pessoas jurídicas e incapazes deverá ocorrer mediante procurador
ou seu representante legal. No caso da União, Estados, Distrito Federal, Municípios,
tal como as autarquias a citação é realizada mediante o órgão de Advocacia Pública
responsável por sua representação judicial (Art. 242, § 3º). (BRASIL, 2015)
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A citação é feita no local em que se encontra o citando, o art. 243 esclarece que
“a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado
ou o interessado”, ou seja, inexiste limite territorial para o ato da citação, porém, o
art. 244 expõe em relação onde não será realizada a citação salvo se a hipótese
envolver perecimento de direito (BRASIL, 2015).
Por fim, finalizando a conceituação de citação ressalta-se a importância em
destacar art. 246 do Código de Processo Civil:
Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando
comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de
pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas
a manter cadastro nos sistemas de processo em autos
eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por
esse meio.
§ 2º O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da
administração indireta.
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§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão
citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade
autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação
é dispensada. (BRASIL, 2015)
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Em regra, a citação utilizada está citada em seu inciso primeiro, ou seja, por via
postal, no entanto com a vinda do processo eletrônico, haverá grandes chances de
eventualmente a via postal ser substituída pela utilização de meios diversos em vista
da celeridade.
Em momento anterior foi diferenciada a citação direta e indireta, todavia a
citação acomoda outras divisões que seria real e ficta: são fictas aquelas que se
realizam por edital, bem como por mandado, quando realizada com hora certa,
porque o réu, executado ou interessado se oculta. As demais são reais. Essa distinção
é importante, porque, “quando a citação é ficta e o réu revel, há necessidade de
nomeação de curador especial para defendê-lo, o que não é necessário na citação
real” (GONÇALVES, 2018, p. 315).
Por fim, em seu último inciso do art. 246 do Novo Código de Processo Civil
destacado acima dispõe da citação por meio eletrônico ao qual é regulada pela lei
11.419/06.
É reconhecido pela lei 11.419/06 o uso de meios eletrônicos no procedimento
judicial e em seu artigo 9° dispõe em relação ao tema tratado que as citações,
notificações, dentre outros serviços devem ser feitos de forma digital (BRASIL, 2006).
Destarte depreende-se a citação por meio do correio, edital e Oficial de Justiça
não foram assoladas, especialmente para evitar prejudicar todas as partes, mas
também para evitar qualquer tentativa de cada parte de fraudar o sistema.
Em relação à intimação, esta também é conceituada pelo legislador em seu art.
269: “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do
processo”. No entanto diferencia-se da citação em vários aspectos vejamos na
definição de Gonçalves (2018, p. 320):
Esta é sempre dirigida ao réu, executado ou ao interessado, ao
passo que a intimação pode ser dirigida a qualquer das partes,
seus advogados, auxiliares da justiça (peritos, depositários,
testemunhas) ou a terceiros, a quem cumpre realizar
determinado ato no processo. E enquanto a citação serve para
dar ciência da existência do processo ao citando, chamado
especificamente para integrar a relação processual, a intimação
18
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serve para dar ciência, a alguém, de qualquer ato ou termo no
curso do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma
coisa.
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Existem no código cinco espécies de intimação que tem a execução direta pelo
advogado “art. 269, § 1º do Novo CPC, por meio eletrônico, art. 270 do Novo CPC,
por publicação no órgão oficial, art. 272 do Novo CPC, pelo correio, art. 273, II e 274
do Novo CPC, pelo escrivão ou chefe da secretaria, art. 274 do Novo CPC, por oficial
de justiça, art. 275 do Novo CPC, inclusive por hora certa, art. 275, § 2º do Novo CPC,
e por edital, art. 275, § 2º do Novo CPC”. (BRASIL, 2015).
Nossa legislação conduz que as intimações, preferencialmente, sejam realizadas
por meio eletrônico, na forma do art. 270, caput. O parágrafo único expõe que se
aplicam ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública as
disposições do § 1º, do art. 246, em outras palavras, “os membros dessas instituições
são obrigados a manter registro no sistema de processo de registros eletrônicos para
receber citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse
meio” (ZAPELINI, 2018, p. 06).
Humberto Theodoro Júnior (2016, p. 320) afirma também que “as intimações
deverão, sempre que possível, ser realizadas de preferência por meio eletrônico”. No
entanto, deve-se notar que pela Lei nº 11.419/2006 compreende como cabível as
intimações eletrônicas, desde que o destinatário esteja cadastrado em juízo e o ato
tenha sido praticado em portal próprio por meio de assinatura eletrônica, de acordo
com as respectivas legislações ou disposições da autoridade judiciária.
Relevante tratarmos sobre arguição de nulidade das intimações, que o Novo
Código de Processo Civil traz em seu art. 272, §§ 8º e 9º:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no
órgão oficial. [...]
§ 8° A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo
preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será
tido por tempestivo se o vício for reconhecido.
§ 9° Não sendo possível a prática imediata do ato diante da
necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a
arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será
contado da intimação da decisão que a reconheça (BRASIL,
2015).
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Daniel Amorim Assumpção Neves (2017, p.454) tece comentários a respeito da
arguição de nulidade de intimação, elencadas pelos artigos citados:
Nos termos do § 8º do art. 272 do Novo CPC cabe à parte arguir
a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato
que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício
for reconhecido. A regra tem como objetivo a duração razoável
do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de
um pedido e decisão a respeito do vício da intimação. Ocorre,
entretanto, que nem sempre será possível a prática imediata do
ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, hipótese
prevista pelo art. 272, § 9º do Novo CPC e autorizadora de que
a parte se limite a arguir a nulidade da intimação, caso em que
o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.
Deste modo, concluído o assunto em relação aos atos de comunicação
processuais aceitado no ordenamento nacional com significado básico, forma e
validade tal como de citações e intimações e suas comunicações no meio judiciário
e entre o judiciário e as partes do processo, para garantir que as práticas sejam
realizadas de conforme a lei brasileira.
2 DA INFORMATIZAÇÃO PROCESSUAL
Previamente faz-se necessário uma divisão abordando o avanço do processo
judicial, com uma curta explanação da informatização processual, trazendo também
a comunicação dos atos no processo eletrônico, dividindo o principal propósito da
pesquisa que é a citação e intimação pelo meio eletrônico e a utilidade do Whatsapp
como mecanismo de intimação.
O objetivo de comunicação por atos por meio eletrônico tem como alvo
diminuir a vagarosidade processual, sendo então uma forma eficaz e fundamental
para a tão esperada busca da razoável duração do processo. O meio tecnológico para
essa finalidade favorece os operadores de direito.
O processo eletrônico brasileiro, permite o estabelecimento de novos sistemas
de comunicação de dados, informatizando o processo judicial,a virtualização de
todos os procedimentos e a concessão da jurisdição de forma mais eficaz, através da
Lei n°11.419/06.
Já o Novo Código de Processo Civil não continua com essa direção e aderiu a
partir de sua vigência, “Da Prática Eletrônica de Atos Processuais”, com previsão na
Seção II, do Capítulo I, do Título I, do Livro IV, intitulado como “Dos Atos Processuais”.
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Outrossim, importante destacar que o Código de Processo Civil e a Lei nº
11.419/2006 não divergem quanto a regulamentação do processo eletrônico, “mas,
caso isso sobrevir, que deve prevalecer a norma mais recente”(MARIONI, 2015).
Sobre tal assunto o doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (2019, p. 390):
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O CPC de 2015 é tímido no que diz respeito à prática eletrônica
dos atos processuais. Não há como duvidar, aliás, que ele
poderia ter ido muito além neste específico tema, deixando de
regular o processo em papel e suas práticas e costumes tão
enraizados na cultura e na prática do foro. Poderia, até mesmo,
ir além da disciplina hoje constante da Lei n. 11.419/2006, que,
além de não alterada, foi preservada, pelo próprio CPC de 2015.
Assim o art. 193 admite que os atos processuais sejam praticados total ou
parcialmente de maneira digital de forma a viabilizar que sua produção,
comunicação, armazenamento e validação se dêem por meio eletrônico “na forma
da lei”, que é justamente a precitada Lei nº 11.419/2006.
O Código de Processo Civil de 2015 Ao inserir um capítulo sobre o assunto
em seus artigos 193 a 199, para padronizar a utilização do processo eletrônico, tendo
levando em consideração que cada Estado tem seu próprio sistema, como por
exemplo, o Tocantins utiliza o E-Proc em âmbito comum.
Contudo, a Lei nº 11.419/2006, ao qual versa sobre a informatização do
processo judicial no Brasil, abrange a evolução tecnológica no judiciário, ficando
evidente a premissa para ágil e efetivo, levando grande inovação para o judiciário,
porém, toda essa novidade traz consigo um conjunto de insegurança e questões a
serem resolvidas.
2.1 PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CNJ A RESPEITO DAS
INTIMAÇÕES POR WHATSAPP
A princípio, faz-se necessária uma breve abordagem a respeito do aplicativo de
mensagens Whatsapp. O aplicativo teve origem em 2014 e foi adquirido pelo criador
do Facebook, Mark Zuckerberg por um preço de US$19,000,000,000.00 (dezenove
bilhões de dólares) remonta a uma pequena e desconhecida startup, inserida no Vale
do Silício, Califórnia, nos Estados Unidos.
Os fundadores, Jan Koum e Brian Acton (ex-funcionários na empresa Yahoo!),
criaram o aplicativo em meados de 2007 (BRIAN ACTON, 2020). Sendo assim, o
Whatsapp pode ser entendido como um aplicativo de serviço gratuito de mensagens
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instantâneas não necessitando que o destinatário esteja online para receber as
mensagens, ou seja, sendo definido como assíncronas. Sua tecnologia é voltada
exclusivamente à privacidade do usuário, utilizando o menor número possível
de informações pessoais e seus dados bem como o conteúdo de suas conversas.
Por outro lado, toda essa tecnologia nos direciona, principalmente quando
falamos da área jurídica, à eliminação do papel na tramitação das mais diversas ações,
como também distanciar a tradicional realização de tarefas, atos mecânicos ou
repetitivos, como por exemplo, protocolar uma petição inicial e a autuação do
processo.
Assim, facilitando a comunicação nos autos processuais como a intimação de
advogados e de partes, realizada diretamente no sistema, tendo a elaboração de
ofícios, expedições de precatórias, mandados, carta de ordem entre outros de forma
mais ágil.
Desse modo, frente a necessidade de comunicação diária, as pessoas estão
cientes da facilidade de transmissão de informação pela internet. Por meio dessa
forma de comunicação as pessoas podem acompanhar em tempo real o intercâmbio
de informações, dada esta facilidade, o CNJ entende, e passa através do
procedimento de controle administrativo de nº 0003251-94.2016.2.00.0000, ao qual
torna possível a utilização do aplicativo Whatsapp na realização de no judicial, desde
que os requisitos estabelecidos no procedimento acima sejam atendidos.
A seguir a ementa do Acórdão do CNJ, que tece sobre o assunto:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES VIA
APLICATIVO WHATSAPP. REGRAS ESTABELECIDAS EM
PORTARIA. ADESÃO FACULTATIVA. ARTIGO 19 DA LEI N. 9.099
/1995. CRITÉRIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
INFORMALIDADE E CONSENSUALIDADE. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. 5. Procedência do pedido para restabelecer os termos
da Portaria que regulamentou o uso do aplicativo Whatsapp
como ferramenta hábil a realização de intimações no âmbito
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de
Piracanjuba/GO. (CNJ, 2017).
No entanto, além de facultativo, será necessária a confirmação do recebimento
da mensagem no dia do envio. No caso da intimação da parte, esta ainda se daria
pelo modo tradicional, não interferindo na defesa do réu.
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Pois bem, caso seja facultativo, e as partes prefiram pela intimação virtual, mas
caso ocorra um imprevisto, o garantismo do contraditório restaria prejudicado, haja
vista que não poderia se manifestar, e assim confirmar o seu conhecimento. Por isto,
para dar mais efetividade o juiz foi preciso em incluir em seu requerimento o quesito
de confirmação, sendo assim não sendo possível ocorrer na forma tradicional.
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O assunto sobre a intimação por Whatsapp, diante da evolução no nosso
sistema judicial, vem sendo cada vez mais aceitado em outros âmbitos jurídicos. A
Portaria GPR 2266, de 09/11/2018, merece destaque, por intermédio do Presidente
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu art. 1º procurou
instituir que na esfera da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, é possível
que o Whatsapp seja utilizado como forma de intimação. A atuação é no âmbito
territorial do tribunal em questão.
O Tribunal expressou essa preocupação ao implementar a portaria porque não
estava apenas interessado na implementação da ferramenta. Mas sim organizar o
formato do uso do aplicativo de uma maneira específica, as restrições de
comportamento no aplicativo e seu impacto e ambos os lados aceitaram em usar o
aplicativo neste processo, considerando principalmente a ciência da parte sobre
intimações, como expressa seu art. 5º, §2º ao qual diz que no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas não haver a entrega e leitura da mensagem, a Coordenadoria tomará
medidas diversas para que a intimação seja realizada.
Como o nome indica, o Conselho Nacional de Justiça abrange as suas funções
em todo o território nacional e propõe-se melhorar o funcionamento do sistema
judicial para promover o controle administrativo e processual e a transparência.
A resolução n°234 foi criada pelo CNJ, no intuito de atender as imposições do
Novo Código de Processo Civil, sendo criado por meio desta o Diário de Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN), além disso, a plataforma de comunicação judicial do
Judiciário garante os quesitos de integridade e autenticidade
Ademais, a Resolução visa também em dar importância ao que havia ficado
implícito no Novo Código de Processo Civil, expondo a matéria “meio eletrônico”,
como enuncia o seu art. 4º, inciso I, “meio eletrônico e qualquer forma de
armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”, sem definição dos
aplicativos a ser usado para tal meio.
Com base no art. 11 da resolução, a parte contrária manifestará sobre a
comunicação realizada pelo Whatsapp somente quando tiver o recebimento efetivo,
mas nem sempre terá certeza de que o destinatário recebeu a citação ou intimação.
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3 INTIMAÇÃO JUDICIAL VIA WHATSAPP
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A utilização do aplicativo Whatsapp para emissão de intimações tem sido
considerada um recurso técnico alinhado com o judiciário para prevenir atrasos e
proteger a confidencialidade e segurança das informações transmitidas por meio de
tal aplicativo.
A primeira experiência informada sobre o uso do aplicativo Whatsapp na
comunicação dos atos processuais foi destaque do prêmio Innovare de 2015.
Proveniente da Comarca de Piracanjuba, no estado de Goiás, o Juiz Gabriel
Consigliero Lessa utilizava o aplicativo de mensagens para intimar as partes, baseado
na Portaria nº 01/2015, elaborada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de
Piracanjuba, em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil daquela cidade,
que foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (INSTITUTO INNOVARE, 2017).
O objetivo, sem dúvida, é simplificar os procedimentos de comunicação, mas
sem comprometer os princípios constitucionais, como o devido processo.
Com respeito ao Princípio constitucional do devido processo legal, o art. 5º da
CRFB/1988 indica, em seu inciso LIV, que: “ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal. A Constituição da República Federativa do
Brasil ele apenas define o escopo do princípio do devido processo de uma forma
geral e, portanto, tem a responsabilidade de revisar cuidadosamente os detalhes
relacionados ao conceito de devido processo as jurisprudências e doutrinas.
Desta forma, o princípio do devido processo legal entre outros efeitos, garante
a melhor forma de atuação processual. Explica Humberto Theodoro Júnior (2015, p.
80):
Nesse âmbito de comprometimento com o “justo”, com a
“correção”, com a “efetividade” e com a “presteza” da prestação
jurisdicional, o “due processo flaw” realiza, entre outras, a
função de um super princípio, coordenado e delimitado todos
os demais princípios que informam tanto o processo como o
procedimento. Inspira e torna realizável a proporcionalidade e
razoabilidade que devem prevalecer na vigência e na
harmonização de todos os princípios do direito processual de
nosso tempo.
Ao entender Procedimento de Controle Administrativo 3251-94.2016.2.00.0000,
o CNJ aprovou por unanimidade a capacidade de utilização a utilização de Whatsapp
como meio confiável, relativo às comunicações dos atos processuais (CNJ, 2017).
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O Conselho Nacional de Justiça aprovou o envio de intimações pelo aplicativo
Whatsapp, e a ideia é estimular a utilização de aplicativos de mensagens já adotado
por alguns tribunais para agilizar o funcionamento da Justiça vejamos:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A previsão legal do uso de aplicativos de mensagens revela-se
essencial para que a prática possa ser disseminada no país com
segurança jurídica e o Poder Judiciário possa utilizar a
tecnologia disponível e popularizada para a maior eficiência na
prestação jurisdicional, argumenta o senador. (SENADO
NOTÍCIAS, 2020).
Embora não tenha um dispositivo especial que trate sobre intimações acerca
do aplicativo, o Whatsapp, o artigo 5º, em seu parágrafo 5º, da Lei nº 11.419/2006
dispõe que em caso onde se configurar uma tentativa de invadir o sistema e
prejudicá-lo ou ainda em situações graves, o ato processual tem de ser feito por
outro meio digital, com autorização do juiz, satisfazendo assim a sua finalidade.
Deste modo, o CNJ consentiu a todos os tribunais do país a acolher, de forma
facultativa, esta prática em seus juizados, embora o aplicativo tenha dado iniciativa
no Juizado Especial, já foi utilizada em algumas varas de família. Não obstante,
declarou que o Whatsapp pode ser visto como um meio idôneo para a utilização na
comunicação dos atos processuais, na forma que se vê adiante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO
WHATSAPP. REGULAMENTAÇÃO. CONVENÇÃO DAS PARTES.
AUSÊNCIA. 1. Ausente regulamentação específica ou
convenção prévia das partes (CPC/2015), a intimação do
devedor de alimentos, que se encontra residindo no exterior,
deve ocorrer pelos meios processuais previstos em lei,
resguardando-se os princípios do devido processo legal e da
ampla defesa (CF 5° LIV e LV) . 2. Deu-se provimento ao agravo
de instrumento. - Agravo de Instrumento Nº 071668630.2018.8.07.0000, Relator: Desembargador SÉRGIO ROCHA
Julgado em 10/04/2019.TJDF. (TJ, 2019).
A decisão acima há que se falar no princípio da instrumentalidade elencado no
art. 277 do Novo Código de Processo Civil. Em seu texto dispõe que no caso onde
haja uma prescrição em uma determinada forma, o magistrado deve considerar o ato
legítimo, desde que atinja o seu objetivo (BRASIL, 2015).
Como é uma tendência cada vez mais crescente, 11 tribunais de Justiça já usam
Whatsapp para o envio de intimações. O auxílio tecnológico que tem dado mais
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celeridade ao processo judicial já é realidade em Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Alagoas, Amazonas, Paraná, Maranhão, Ceará, Acre e
Distrito Federal. No Sergipe e Pará, o aplicativo está em fase de estudos para
implantação.(CONJUR, 2018).
Em recente notícia sobre o uso do aplicativo para intimação, apareceu no
Tribunal do Estado de São Paulo permitindo a intimação pelo Whatsapp durante a
pandemia de Covid-19, nos casos de deferimento das medidas protetivas de
urgências, desde que haja anuência daquela, no momento da lavratura do boletim
de ocorrência ou da apresentação do requerimento, com o fornecimento do número
de seu telefone celular (CONJUR, 2020).
Em afirmação no periódico Consultor Jurídico, o professor e advogado Klaus
Cohen Koplin (2016, p. 02) salienta que em caso de emergência, o aplicativo é uma
ferramenta útil e perfeitamente viável, como outros aplicativos semelhantes. Mesmo
quando essas emergências estão envolvidas, a lei prevê que o juiz pode optar por
intimar ou refazê-la em qualquer outro meio eletrônico ou convencional. Nesse
sentido, o professor salienta:
A situação não é diferente do que vem ocorrendo há muito
tempo com o fax e com o e-mail com confirmação de leitura,
meios corriqueiramente utilizados para comunicar advogados
de decisões judiciais proferidas em regime de plantão (KLAUS,
2016, p.02).
Importante lembrar que para a efetivação por meio dessa intimação, deverá
ocorrer o recebimento da mensagem no prazo de 24 horas de seu envio. Caso não
haja o recebimento, a intimação deverá ocorrer na forma tradicional. Na hipótese de
eventualmente ter alguma mudança no número de telefone, deverá comunicar ao
cartório qualquer alteração (SENADO, 2020).
Apesar de não haver um dispositivo específico que verse sobre intimações com
o uso do aplicativo, mais especificamente o Whatsapp, a sua possibilidade de uso
pode ser amparada legalmente pelo já citado artigo 5º, § 5º, da Lei nº 11.419/2006.
Diante disso, fica claro a utilização de meios eletrônicos não previstos em lei
torna-se possível e válida, para a comunicação de atos processuais, em especial da
intimação, contudo, devem ser usadas em modo urgente, como por exemplo, na
pandemia que estamos vivendo frente o novo Covid-19, uma circunstância especial
e com extrema cautela, com fim de não constituir prejuízo as partes, mas visando um
andamento processual com mais eficiência e menos gasto.
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2.1 POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS
Neste episódio serão apresentados entendimentos jurisprudenciais em relação
as intimações através do Whatsapp, buscando tratar de entendimentos diferenciados
do âmbito dos tribunais. Durante a pesquisa, foi descoberto o seguinte caso. A OAB
do Mato Grosso se manifestou frente a intimação via Whatsapp:
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Embora seu uso não seja regulamentado, o Whatsapp também
tem sido utilizado nas comunicações oficiais da Justiça. Em
Cuiabá, uma advogada recebeu a seguinte mensagem do
oficial de Justiça: "Não pude passar a data de sua audiência
devido a senhora estar dirigindo, a data é 25/11/2014 às 10:00
hrs. A partir desse momento a senhora está devidamente
intimada". A mensagem causou reação da Ordem dos
Advogados do Brasil de Mato Grosso, que pediu providências
à Corregedoria-Geral de Justiça. Para o presidente da seccional
Maurício Aude, o aviso pelo Whatsapp, além de não encontrar
o devido respaldo legal, não goza de segurança jurídica
necessária para o ato, acarretando, assim, a nulidade dos atos
processuais.
Outra situação foi manifestada pelo TJDFT que “recentemente, a Corregedoria
da Justiça do DF reuniu-se com a OAB/DF, que consideraram o uso do aplicativo de
mensagens instantâneas peça fundamental para promover maior celeridade na
tramitação dos processos e garantir, neste momento de pandemia da Covid-19,
segurança a todas as partes envolvidas no curso processual” (TJDFT, 2020).
Outro tribunal a adotar esta adequação no sistema judiciário foi o Tribunal do
Estado do Ceará, utilizando o aplicativo Whatsapp Bussines, tendo em vista o
momento vivenciado atualmente pelo coronavírus dificulta o acesso do cidadão em
fóruns e tribunais. O Poder Judiciário cearense segue ampliando os canais de
comunicação para melhorar o funcionamento dos serviços à distância:
Mesmo com o retorno gradativo das atividades presenciais,
iniciado em julho, os atendimentos continuam sendo
realizados, prioritariamente, de forma virtual. O objetivo é
evitar aglomeração de pessoas nas unidades judiciárias e, dessa
forma, conter o avanço da doença, preservando a saúde de
todos que trabalham ou precisam dos serviços da Justiça
(ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO, 2020).
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Quando se percebe as inúmeras circunstâncias das intimações, elas sempre
buscam a forma mais adequada no sistema, e por isso sempre buscam
desburocratizar no que se refere a possibilidade de comunicação. Em seguida, um
entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no qual a parte
autora alega irregularidade da intimação praticada via do aplicativo Whatsapp
vejamos:
AGRAVO (ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU LIMINARMENTE SEGUIMENTO AO RECURSO EM
RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVANTE QUE ALEGA
IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO FORMALIZADA PELA
OFICIALA DE JUSTIÇA POR TELEFONE E PELO APLICATIVO
WHATSAPP. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO
POR TAL MEIO. FINALIDADE ALCANÇADA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 277 DO CÓDIGO PROCESSUALISTA CIVIL VIGENTE.
(Agravo de instrumento 4002770-59.2017.8.24.0000, Relator
Rosane Portella Wolff, Julgado em 29/06/2017) (TJSC, 2017).
No julgamento acima o colegiado entendeu que é possível a intimação por
meio do Whatsapp, tendo sido a decisão fundamentada no princípio da
instrumentalidade das formas, elencado no artigo 277 do NCPC.
Não tendo legislação específica que versa sobre esse tipo de intimação, e
fazendo uma analogia com a lei 11.419/2006, que informa a informatização do
processo judicial em seu art.1º. “O uso de meio eletrônico na tramitação de processos
judiciais na comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido
nos termos desta Lei. Juntamente com §2º, inciso I, do mesmo artigo “no meio
eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos
digitais”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez mais o processo judicial está envolvido aos meios eletrônicos e aos
avanços tecnológicos, tendo o legislador atentando às inovações, priorizando a
comunicação dos atos processuais pela na forma eletrônica. Assim, a ligação entre
tecnologia e direito é um caminho sem volta.
A saída para uma Justiça mais eficaz foi a utilização de novas tecnologias,
visando a celeridade e eficiência. Com este objetivo, os tribunais vêm implantando
novas ferramentas para realização de atos judiciais, como o aplicativo Whatsapp.
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Assim, a utilização do WhatsApp como forma de comunicação
processual trouxe facilidade e otimização ao Poder Judiciário, constituindo meio
idôneo para concretização das intimações dos processos judiciais, simplificando o
procedimento de comunicação e respeitando o princípio constitucional do devido
processo.
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Não se verifica a ocorrência de choque com o princípio da celeridade
processual ou segurança jurídica. Além de maior eficácia na prestação jurisdicional,
a comunicação de forma eletrônico reduz gastos e torna o processo célere.
Importante ressaltar que a utilização do aplicativo em questão para as
comunicações dos atos processuais tem se tornado cada vez mais frequente. O
processo eletrônico abre um novo caminho para o Judiciário Nacional, contribuindo
para uma efetiva prestação jurisdicional, adequada e célere, atendendo aos
interesses de toda a sociedade, cada dia mais digital.
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Pós graduado em Direito e Processo do
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar as políticas públicas
sustentáveis em benefício dos pequenos municípios, localizados no interior do
Estado de São Paulo, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivo
11), elaborados pela Organização das Nações Unidas. Diante da escassez de reservas
naturais, do comprometimento do solo, da água, do ar, do acúmulo de lixo nos
aterros sanitários e poluição, frutos do crescimento desordenado dos centros
urbanos, certamente, o atual cenário compromete não apenas os recursos
ambientais, mas também a qualidade de vida das futuras gerações. Fomentar o
estudo e o debate de medidas eficazes, o planejamento sustentável dos municípios
faz-se necessário, a fim de se colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, de modo a proporcionar uma vida digna para todos os atores sociais
envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Municípios Sustentáveis. Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
ABSTRACT: This study aims to analyze sustainable public policies for the benefit of
small municipalities, located in the interior of the State of São Paulo, in the light of
the Sustainable Development Goals (Objective 11), prepared by the United Nations.
In view of the scarcity of natural reserves, the compromise of soil, water, air, the
accumulation of garbage in landfills and pollution, fruits of the disordered growth of
urban centers, certainly, the current scenario compromises not only environmental
resources, but also the quality of life of future generations. To encourage the study
and debate of effective measures, the sustainable planning of the municipalities is
necessary, in order to put into practice the Sustainable Development Goals, in order
to provide a dignified life for all the social acts involved.
KEYWORDS: Public Policies. Sustainable Municipalities. Sustainable Development
Goals
SUMÁRIO: Introdução. 1. Do antropocentrismo alargado e do princípio do
desenvolvimento sustentável. 2. Da política nacional do meio ambiente. 3. Das
políticas públicas à luz da agenda global. 4. Da sustentabilidade dos municípios. 5.
Da economia ecológica. Considerações finais. Referências.
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Logo após a Segunda Guerra Mundial, diante da comoção internacional
causada pelo Holocausto e demais atrocidades praticadas por países autoritários,
iniciou-se a construção de um sistema internacional de proteção dos direitos
humanos2. Objetivo primordial: evitar a repetição de transgressões e violações
humanas fomentando a harmonia e a paz social.
O primeiro passo foi a celebração da Carta das Nações Unidas, assinada em 26
de junho de 1945, que adotou “a promoção e o estímulo do respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo,
língua ou religião” como um dos objetivos a serem alcançados com a cooperação
internacional.
Sediada em Nova York (EUA), a Organização das Nações Unidas, formada por
193 países, foi fundada em 24 de outubro de 1945 para trabalhar pela paz e o
desenvolvimento com a ratificação da Carta das Nações Unidas pela China, Estados
Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos
signatários. O Brasil é um dos 51 membros fundadores.
Com efeito, a Carta das Nações Unidas, na ocasião, não havia definido o
significado de “direitos humanos e liberdades fundamentais”. Então, para tal fim, fora
aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948,
por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
Nesse contexto, com o intuito de acabar com a pobreza, proteger o planeta e
assegurar a paz e a prosperidade de todos, surgem os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)3, como forma de apelo universal da Organização das Nações
Unidas, por meio da Agenda 2030.
Não obstante a importância de todos os atuais 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, o presente trabalho concentra maiores
esforços para o Objetivo número 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. Afinal, de acordo com o IBGE, na
República Federativa do Brasil existem 5.570 Municípios. Portanto, percebe-se

2 “Os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos
particulares (quando cada Constituição incorpora Declaração de Direitos), para finalmente encontrar a plena
realização como direitos positivos universais” (BOBBIO, Norberto) A ERA DOS DIREITOS
3 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre
desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012. O objetivo foi produzir um conjunto de objetivos que
suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta.
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tamanha a importância da concretização de projetos e políticas públicas voltados
principalmente para tal ente federativo.
1. DO ANTROPOCENTRISMO ALARGADO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

E

DO

PRINCÍPIO

DO
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Na década de 1970, a legislação de defesa do meio ambiente tinha um viés
basicamente antropocêntrico, no sentido de que a proteção ambiental buscava
beneficiar efetivamente o próprio ser humano, a fim de que ele usufruísse de toda a
extensão que a vida pudesse lhe proporcionar em um ambiente saudável e
equilibrado. Contudo, atualmente, houve uma mudança de entendimento, onde se
vislumbra o homem como parte da natureza. Ocorre, então, a mudança do
fundamento antropocêntrico puro para o antropocentrismo moderado/alargado.
Guerra e Guerra (2014) explicam que “o princípio do desenvolvimento
sustentável tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e
reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação
satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente”. Assim, a finalidade de tal
manutenção, é alcançar “o uso adequado, racional e responsável dos recursos
naturais para as gerações atuais e futuras”, a fim de garantir que as futuras gerações
possam desfrutar do meio ambiente na mesma proporção que a geração atual.
Também nesse sentido, explica Bosselmann (2015), a respeito do
desenvolvimento sustentável, ser “baseado na sustentabilidade ecológica a fim de
atender às necessidades das pessoas que vivem hoje e no futuro”.
Portanto, a nova modalidade antropocêntrica assegura a todos o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao mesmo tempo a imposição do
dever de proteção e conservação para as futuras gerações, tanto para o Estado
quanto para os cidadãos.
Desse modo, definiu-se desenvolvimento sustentável como aquele “que atende
às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CARVALHO, 2007, p. 509).
2. DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Cada Estado ou Município detinha autonomia para traçar suas diretrizes
políticas com relação ao meio ambiente. No entanto, após o advento da Lei nº
6.938/81, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a chamada Política
Nacional do Meio Ambiente passou a ser referência no tocante à proteção ambiental.

35

www.conteudojuridico.com.br

A Constituição Federal de 1988 inseriu os princípios do desenvolvimento sustentável
em seu artigo 2254.
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De acordo com o texto constitucional, deverá haver para as presentes e futures
gerações um meio ambiente equilibrado e em sintonia com o dever de
responsabilidade, quando uma atividade gerar dano ambiental. Logo, esse
dispositivo estabelece o não uso indiscriminado de bens, mormente quando a sua
utilização colocar em risco o equilíbrio ambiental.
Com efeito, deve-se fomentar a manutenção do equilíbrio ecológico, de modo
que o meio ambiente, encarado como patrimônio público, deve ser necessariamente
protegido. Para haver esse equilíbrio, deve haver uma base equilibrada e harmônica,
entre si, sustentada no tripé: desenvolvimento econômico, social e sustentabilidade.
Viabilizar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização racional dos recursos
ambientais, de modo sustentável, deve ser encarada pelas diferentes sociedades,
pois, os impactos ambientais podem ser diferenciados.
Nesse contexto, “os impactos ambientais podem ser diferenciados de acordo
com as demandas ambientais correspondentes a cada estilo ou modelo de
desenvolvimento. Desse modo, em cada sociedade, a questão ambiental emerge da
inadequação ou da insustentabilidade de seus próprios padrões de produção e de
consumo, que, por sua vez, constituem o seu modelo de desenvolvimento. A
problemática ambiental resulta, portanto, do modelo de desenvolvimento adotado
em cada região ou sociedade, expresso nos seus padrões de produção e consumo.
Essa visão foi consagrada na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e originou um capítulo específico da Agenda
21, promulgada nesse evento internacional, preconizando a necessidade de
mudanças dos padrões de consumo”. (ZHOURI, 2010)
Importante ressaltar que a Política Nacional do Meio Ambiente possui objetivo
geral e objetivos específicos. O objetivo geral é a “preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade humana.” (MENDES, 2015). Por sua vez, “os
objetivos específicos estão disciplinados pela lei em questão de uma forma bastante
ampla no art. 4º da Lei em comento5” (MENDES, 2015)
4 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 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 defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
5 Art. 4º – A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente
e do equilíbrio ecológico; II – à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao
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No entanto, na prática, o que se percebe é uma corrida, onde quem está
vencendo o desenvolvimento socioeconômico, enquanto quem está perdendo é a
sustentabilidade. Esperamos que esse cenário mude, isto é, que, tanto o objetivo
geral quanto os objetivos específicos traçados pela Política Nacional do Meio
Ambiente, possam ser efetivados, de modo que haja sintonia e harmonia do
desenvolvimento econômico com a justiça social, inclusive com a tão almejada
sustentabilidade, a fim de se concretizar a dignidade da pessoa humana.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

3. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS À LUZ DA AGENDA GLOBAL
No âmbito internacional, dentre os diversos desafios a serem enfrentados, a
Agenda 2030 fomenta um “crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável e de trabalho decente para todos. Um mundo em que os padrões de
consumo e produção e o uso de todos os recursos naturais – do ar à terra; dos rios,
lagos e aquíferos aos oceanos e mares – são sustentáveis. Um mundo em que a
democracia, a boa governança e o Estado de Direito, bem como um ambiente
propício em níveis nacional e internacional, são essenciais para o desenvolvimento
sustentável, incluindo crescimento econômico inclusivo e sustentado,
desenvolvimento social, proteção ambiental e erradicação da pobreza e da fome. Um
mundo em que o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia são sensíveis ao clima,
respeitem a biodiversidade e são resilientes. Um mundo em que a humanidade viva
em harmonia com a natureza e em que animais selvagens e outras espécies vivas
estão protegidos.”
Embora o desenvolvimento econômico seja indispensável para o crescimento
de um país, não se admite, em justificativa ao desenvolvimento econômico, desprezar
a preservação ambiental e a justiça social, tendo em vista que “a economia deve sim
seguir seu curso sem deixar ‘rastros’ de irresponsabilidade ambiental e social”. 6
Deve-se, pois solidificar a efetiva consciência de desenvolvimento sustentável, onde

equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios; III – ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso
e manejo de recursos ambientais; IV – ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnológicas nacionais orientadas
para o uso racional de recursos ambientais; V – à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à
divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; VI – à preservação e restauração dos recursos
ambientais com vistas à utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do
equilíbrio ecológico propicio à vida; VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados, e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos.
6 A partir desta consciência de desenvolvimento sustentável, onde proteção ambiental e desenvolvimento
econômico caminham juntos em prol de uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, surgiu o termo “eco
desenvolvimento” (BIRNFELD, 2013, p. 65)
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proteção ambiental e desenvolvimento econômico caminham juntos em prol de uma
melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.
Destarte, acredita-se que referidas metas e desafios podem ser facilitados por
meio das chamadas Políticas Públicas, desde que devidamente organizadas,
conscientes e engajadas com a causa. Políticas são os conjuntos de programas, ações
e tomada de decisões dos governantes, nas esferas nacional, estadual ou municipal,
com a efetiva participação dos entes públicos ou privados, a fim de assegurar
determinado direito de cidadania para vários grupos sociais, ou determinados
segmentos sociais, culturais, étnicos ou econômicos.
Para Maria Paula Dallari Bucci, “políticas públicas são programas de ação
governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente
determinados. Políticas públicas são metas coletivas conscientes e, como tais, um
problema de direito público, em sentido lato”.
Podemos, desse modo, vislumbrar a Política Pública como uma alma que, para
tomar forma, precisa de um corpo. Assim sendo, as políticas públicas “tomam forma”
por meio dos programas públicos, dos projetos e das leis.
Para isso, imprescindível a realização de projetos e políticas públicas,
considerando-se os aspectos econômicos e culturais, a conservação dos recursos
ambientais, a atuação organizada dos grupos sociais, voltados para um
desenvolvimento local de maneira sustentável.
Neste
contexto,
importante
mencionar
as
políticas
ambientais
democraticamente instituídas – politização versus crença no mercado, no sentido de
que “a perspectiva da modernização ecológica supõe que a degradação ambiental é
uma dinâmica cega às desigualdades sociais, de onde se infere que bastaria
economizar ‘matéria e energia’ pela ativação crescente de mercados para se
promover o bem-estar socioambiental. O que se almeja, nesta perspectiva
conservadora, é o encurtamento do espaço da política e a extensão da esfera das
relações mercantis sobre o social”. (ACSELRAD, 2009)
Quanto aos movimentos por justiça ambiental “adotam a perspectiva
diametralmente oposta, identificando que a ausência de uma regulação efetiva sobre
os grandes agentes econômicos do risco ambiental é o que possibilita que estes
procurem livremente as comunidades mais carentes como vítimas preferenciais de
suas atividades danosas. Não se almeja um fortalecimento das relações mercantis,
pois estas já seriam onipotentes e onipresentes o suficiente para submeterem os
territórios dos pobres e etnicamente marginalizados a serem os receptadores por
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excelência dos empreendimentos que a sociedade em geral recusa ter como vizinhos.
A universalização dos benefícios socioambientais via decisões tomadas pelos agentes
econômicos mais ‘eficientes’, apregoada pelos ideólogos da modernização
ecológica, seria uma falácia comprovada pela própria motivação das lutas por justiça
ambiental que vêm emergindo. Portanto, acredita-se que a injustiça ambiental
cessará apenas com a contenção do livre-arbítrio dos agentes econômicos com
maior poder de causar impactos ambientais, ou seja, pelo exercício mesmo da
política, nos marcos de uma democratização permanente.” (ACSELRAD, 2009)
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Do contrário, diante do exaurimento das reservas naturais, do
comprometimento da saúde do solo, da água, do ar, do acúmulo de lixo nos aterros
sanitários e poluição, frutos do crescimento desordenado e desorganizado das
cidades, certamente, serão comprometidos sobremaneira os recursos ambientais e a
qualidade de vida das próximas gerações.
4. DA SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS
Os Municípios, entes federativos autônomos, por meio de seus gestores, devem
implementar medidas e ações públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável,
a fim de colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento sustentável da ONU,
de modo a proporcionar uma vida digna para todos os envolvidos.
Por esse motivo, a presente pesquisa é voltada para a análise da problemática
do desenvolvimento sustentável nos municípios, notadamente localizadas no interior
de São Paulo. E, a partir dessa análise, propor projetos e políticas públicas que
possam permitir o início de um ciclo de desenvolvimento sustentável para os
cidadãos.
Em que pese o crescimento populacional, sobretudo o setor industrial e
agricultura familiar de vários municípios brasileiros, a maioria ainda se depara com
problemas de desemprego, saneamento básico, baixa renda da população e
problemas ambientais.
Assim, faz-se necessário vislumbrar propostas efetivas de projetos e políticas
públicas que possibilitem o pleno desenvolvimento sustentável das cidades do
interior paulista.
Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fernsterseifer (2014) vislumbram o surgimento do
desenvolvimento sustentável como “o estabelecimento de uma nova ordem de
valores que devem conduzir a ordem econômica rumo a uma produção social e
ambientalmente compatível com a dignidade de todos os integrantes da
comunidade político-estatal”.
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A mudança do cenário de “crise ambiental” é pertinente e necessária, inclusive
decisiva para as próximas gerações, pois “os riscos inerentes às práticas poluidoras e
destrutivas que as técnicas produzem, mas não controlam, poderiam atingir qualquer
ser humano, independentemente de origem, credo, cor ou classe. Assume-se que
todos somos vítimas em potencial porque vivemos no mesmo macro-ecossistema
global – o planeta Terra”.7
Para Fink (2009, p. 111), “será sustentável o processo produtivo ou de consumo
que atenda ao equilíbrio ecológico e à preservação do meio ambiente”, isto é, os
produtores e consumidores precisam ser os primeiros a compreender o conceito de
desenvolvimento sustentável para que o processo deste se dê de forma eficaz. Fink
(2009, p. 114) acrescenta que: “produtores e consumidores (e, por que não os
englobar todos na condição de cidadãos e agentes sociais e políticos?) devem
compreender integralmente o conceito de sustentabilidade, não apenas como
postulado teórico, mas como modus vivendi cotidiano e rotineiro”.
Tal raciocínio encontra-se inserido na Constituição Brasileira de 1988, em seu
artigo 170, inciso VI, onde o legislador constitucional incluiu a defesa do meio
ambiente como um dos princípios da ordem econômica brasileira8.
Fiorillo (2013) destaca a importância da previsão de tal princípio, uma vez que
a delimitação de parâmetros de livre concorrência e iniciativa é necessária para evitar
o desregramento do desenvolvimento econômico. Assevera também que a previsão
perfaz um acerto do legislador constitucional ao harmonizar a economia com a
tentativa de amenizar a crise ecológica global, visto que a degradação ambiental é
capaz de gerar um momentâneo crescimento econômico, mas um futuro e
permanente declínio da capacidade econômica, concomitantemente.
Condizente e atento a tais pressupostos, Projeto inspirador para o estudo do
presente trabalho, quiçá paradigma para diversos outros municípios brasileiros,
principalmente por cumprir o disposto da Agenda 2030, por meio dos objetivos de
desenvolvimento sustentável, foi o de Campinas e região.

7 A chamada “crise ecológica” é global, generalizada, atingindo a todos de maneira indistinta. Nessa concepção,
o meio ambiente é percebido como naturalmente escasso, uno e homogêneo. Os “seres humanos” seriam os
responsáveis pela crescente destruição das formas naturais, do ambiente e da vida. (ACSELRAD, 2009, p. 12)
8 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: (...) VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação.
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A cidade de Campinas, localizada no interior de São Paulo, por meio do Plano
Municipal do Verde9, adotou o conceito de Linha de Conectividade como opção de
viabilização dos corredores ecológicos, além de desenvolver planos, projetos e
programas para enfrentar questões locais, municipais e regionais relacionadas à
qualidade ambiental e oferta de áreas verdes aos moradores menos privilegiados.
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Desenvolveu-se o plano Reconecta RMC que integra os 20 municípios daquela
região, de modo a estabelecer corredores ecológicos que oferecem múltiplos
serviços ecossistêmicos, notadamente relacionados à segurança hídrica. A ideia
principal é a de conservar e recuperar a fauna e flora nativas, integrar ações locais
que já estão sendo implantadas e conectar áreas com fragmentos de ecossistemas
existentes. Com o objetivo de resgatar serviços ecossistêmicos oferecidos pela
biodiversidade foram identificadas áreas prioritárias para conservação, proteção e
melhoria de fragmentos remanescentes de florestas, bem como, conexão de
ecossistemas por meio de corredores ecológicos ao longo das faixas marginais de
proteção (FMP) – protegidas por lei.
O estudo revela que os planos, programas e intervenções da mencionada
região de Campinas têm por finalidade: a) Restaurar a conectividade dos
remanescentes de ecossistemas; b) Melhorar a biodiversidade; c) Aumentar e
proteger as fontes de águas; d) Educar e conscientizar a população sobre a
importância da qualidade ambiental; e) Oferecer áreas verdes para recreação,
atividades físicas, espaços mais seguros e saudáveis para a população que vive em
áreas mais carentes; f) Reduzir riscos de enchentes e alagamentos; g) Controlar a
erosão; h) Reduzir os incêndios.
De acordo com o Correio Popular, “com o trabalho de replantio de espécimes
nativas e remoção das chamadas ‘invasoras’, os corredores ecológicos conseguem
restabelecer o fluxo gênico nos ambientes, favorecendo a flora e a fauna
simultaneamente. Por exemplo, a polinização volta a acontecer com a intensidade
natural. Os ganhos para os animais são bastante significativos, pois além da
ampliação dos habitats, com a consequente melhora da oferta nutricional, eles
deixam também de correr tantos riscos, como de atropelamentos ao se aventurar em
9 “O Plano Municipal do Verde (PMV) configura-se como um documento norteador e unificador, com diretrizes
estabelecidas e metas bem delineadas para uma gestão eficaz, eficiente e integrada das Áreas Verdes no
município de Campinas. Assim, o PMV buscará consolidar as ações de conservação e recuperação das Áreas
Verdes de Campinas, determinando programas que assegurem as funções básicas destas áreas e beneficiem toda
a população campineira. Considerando a interdisciplinaridade da temática, a necessidade do envolvimento e
união dos esforços dos diversos Órgãos ligados direta ou indiretamente às Áreas Verdes, a Secretaria Municipal
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SVDS coordena a articulação entre estas instituições
da
administração
pública.”
Disponível
em
<http://www.campinas.sp.gov.br/governo/meioambiente/plano_municipal_verde.php>. Acesso em 23/09/2020
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áreas urbanas, para fins de reprodução. Mesmo quando se limitam a parceiros
sexuais também confinados nos mesmos segmentos, eles sofrem empobrecimento
genético em função da co-sanguinidade. De acordo com a diretora do Verde, um
grande facilitador do projeto de implantação de corredores ecológicos é o fato de
ele atender ao Plano Municipal da Mata Altântica, ‘que tem a vantagem de ser uma
obrigação legal de âmbito nacional’. Desde o ano passado, Campinas vem aprovando
resoluções que implementam corredores ecológicos, como os de Capivari, São
Vicente e Mata Santa Genebrinha. No fim de abril, a Prefeitura oficializou o corredor
Mata de Santa Genebra, em conexão com o Refúgio da Vida Silvestre Quilombo e
com os trechos tombados da Fazenda Rio das Pedras, em Barão Geraldo. Outro
corredor ecológico na região foi implantado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente. O projeto do Corredor das Onças surgiu em 2011 e abrange uma área de
3.647km2, conectando as unidades de conservação Mata de Santa Genebra, em
Campinas, e Matão de Cosmópolis, na divisa com a cidade de Artur Nogueira. A área
de preservação é resultado também da parceria entre proprietários e produtores
rurais que contam com rios e córregos em seus terrenos.”10
No entanto, diante do exposto, extraímos os seguintes desafios:
Considerando que o estudo do caso Reconecta RMC, na região de Campinas, é
inspirador para outras regiões metropolitanas, a fim de buscarem a adaptação
necessária para o enfrentamento dos novos desafios, por meio de soluções baseadas
no meio ambiente, como convencer os governantes municipais, diante de
dificuldades políticas relacionadas às prioridades de cada um, ou seja, vontade
política, para adotarem como paradigma projetos públicos sustentáveis como o de
Campinas?
Como engajar e conscientizar a população envolvida, incluindo o Setor Privado,
da importância de Projetos Públicos Sustentáveis que irão beneficiar, não apenas
todos os atores sociais envolvidos, mas, também, principalmente as futuras
gerações?
A nossa sociedade precisa se reestruturar, tendo em vista que pensar em meio
ambiente sustentável, com reflexos nos aspectos sociais, econômicos e culturais
como um todo, é um processo de grande esforço e dedicação contínua. É preciso,
pois uma mudança cultural, reforçada pelos entes federativos responsáveis, ainda

10 Correio Popular, Campinas ‘exporta’ corredor ecológico, 29 junho 2017, disponível
http://www.agemcamp.sp.gov.br/campinas-exporta-corredor-ecologico/ , acesso em 01/10/2020

em:
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que a médio ou longo prazo, iniciando-se no Ensino Fundamental, como matéria
escolar11, conforme explica Ermina Maricato:
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Construir um novo paradigma sobre as cidades, ainda que no
contexto da periferia do capitalismo (ou seja, repetindo, não
estamos no campo revolucionário) exigiria uma mudança
cultural, e uma costura federativa, possível apenas a médio ou
longo prazo. Combater o analfabetismo urbanístico significa
elucidar a estratégia das forças selvagens que fazem do solo
urbano e dos orçamentos públicos pasto para seus interesses.
Listar as forças que têm poder sobre a produção das cidades já
seria um tema fundamental desse aprendizado. Uma campanha
pedagógica (...) deveria colocar em oposição a essas forças as
mesmas metas definidas durante décadas de militância dos
movimentos sociais urbanos. Conhecer a realidade do conjunto
das cidades brasileiras e a realidade específica de cada cidade
exigiria ainda a incorporação do tema como matéria escolar do
Ensino Fundamental, algo a ser definido juntamente com o
Ministério da Educação. A ignorância generalizada sobre o
espaço geográfico e urbano no Brasil é imensa.
Além disso, é preciso lembrar que o Poder Público tem o dever constitucional
de prevenir os danos ambientais, bem como, de prover aos cidadãos políticas
públicas que lhes garantam um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio.
Nesse sentido, a educação ambiental surge como instrumento para a realização de
uma sustentabilidade socioambiental, para tanto, deve ser analisada por uma ótica
transdisciplinar e “pensando o meio ambiente não como sinônimo de natureza, mas
uma base de interações entre o meio físico-biológico com as sociedades e a cultura
produzida pelos seus membros”. (SORRENTINO. et.al. 2005, p. 289)
Desse modo, a educação ambiental, com foco na sustentabilidade acaba
servindo para ambos os propósitos, pois, além de colaborar com a preservação da
natureza, auxilia a todos os que sofrem as consequências das práticas danosas e
predatórias do meio ambiente. Logo, colabora, outrossim, para a justiça social e para
a configuração do Estado Socioambiental de Direito.
5. DA ECONOMIA ECOLÓGICA
11 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225, inciso VI, dispõe que para
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público:
“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente”.
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Em que pesem os atuais fatos sociais, antropocentrismo alargado, as políticas
públicas em execução, em consonância com a Agenda Global, bem como a
consciência da necessidade da sustentabilidade dos municípios, é necessário,
outrossim, enfrentar a problematização da expansão econômica e a conservação do
meio ambiente, estudados pela chamada economia ecológica.
Nesse contexto, “nos países ricos, o crescimento econômico tem servido para
apaziguar os conflitos econômicos. Tanto nas sociedades modernas já
industrializadas quanto naquelas em processo de industrialização, existem aqueles
que dizem ser a expansão do ‘bolo’ da economia – isto é, o crescimento do PIB – o
fator que melhor atenua os conflitos econômicos distributivos entre os grupos
sociais. O meio ambiente surge, quando muito, como consideração de segunda ou
terceira ordem, como uma preocupação que emerge a partir de valores profundos
relacionados com uma natureza considerada sagrada, ou, então, simplesmente como
um luxo: ‘amenidades’ ambientais, mais do que condições ambientais da produção
e da própria vida humana. Como costuma ser dito, os pobres soa ‘demasiado pobres
para serem verdes’. Caberia, pois, aos pobres ‘desenvolver-se’ para escapar da
pobreza e, posteriormente, como subproduto desse processo, poder, quem sabe,
adquirir o gosto e os meios necessários para melhorar o meio ambiente.” (ALIER,
2018)
Com efeito, permanece a dúvida a respeito “da probabilidade de os conflitos
ecológicos distributivos serem equacionados pelo crescimento econômico ou, pelo
contrário, se o crescimento econômico conduz a uma deterioração do meio
ambiente. Está claro que nos países ricos os danos à saúde e ao meio ambiente
provocados pelo dióxido de enxofre e pelo envenenamento através do chumbo têm
diminuído. Porém, isso ocorre não somente devido ao crescimento econômico como
também em função do ativismo social e das políticas públicas”. (ALIER, 2018)
Definida também como a “ciência e gestão da sustentabilidade”, a economia
ecológica “é um campo de estudos transdisciplinar estabelecido em data recente,
que observa a economia como um subsistema de um ecossistema físico global e
finito. Os economistas ecológicos questionam a sustentabilidade da economia
devido aos impactos ambientais e a suas demandas energéticas e materiais, e
igualmente devido ao crescimento demográfico. As pretensões de atribuir valores
monetários aos serviços e às perdas ambientais, e as iniciativas no sentido de corrigir
a contabilidade macroeconômica, fazem parte da economia ecológica. Todavia, sua
contribuição e eixo principal é, mais precisamente, o desenvolvimento de indicadores
e referências físicas de (in)sustentabilidade, examinando a economia nos termos de
um ‘metabolismo social’. Os economistas ecológicos também trabalham com a
relação entre os direitos de propriedade e de gestão dos recursos naturais,
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modelando as interações entre economia e meio ambiente, utilizando ferramentas
de gestão como avaliação ambiental integrada e avaliações multicriteriais para a
tomada de decisões, propondo novos instrumentos de política ambiental”. (ALIER,
2018)
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Desse modo, percebe-se que a economia ecológica define limites estruturais e
biofísicos, diante de seus estudos transdisciplinares, que determinam o caminho da
sustentabilidade na utilização de recursos naturais, a fim de evitar a exploração
irresponsável, desenfreada e prejudicial ao ecossistema. Como consequência: meio
ambiente preservado, manutenção de animais ameaçados de extinção,
enriquecimento do solo e do clima. Portanto, a economia ecológica, ao considerar o
conceito de economia como subsistema da natureza, e não o contrário, assume de
vez um dos papeis de protagonistas do mundo globalizado. A esperança é que os
responsáveis possam impactar positivamente todos os atores sociais envolvidos,
inclusive as próximas gerações, de modo a conscientiza-los sobre a importância da
utilização dos recursos naturais de maneira justa e sustentável.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depreende-se, assim, a importância do estudo do referido tema à nossa
sociedade, pois o ser humano não fora criado para viver só, mas em comunidade,
contudo, numa sociedade responsável e sustentável. Com o viés do índice de
crescimento natural da população, inclusive de nossos Municípios, inevitavelmente
surgem os impactos ambientais e sociais. Desse modo, o bem estar geral e a almejada
qualidade de vida das pessoas devem estar conectados com um ambiente urbano
sustentável.
Ficou evidenciado que há políticas e projetos públicos de Municípios em
execução, em consonância com a Agenda Global, que podem ser implementados em
outros Municípios menores.
Resta, pois, a obrigação de fomentar a conscientização do vínculo do homem
com a natureza, o investimento em estratégias eficazes, por meio de políticas
públicas sustentáveis, em prol do meio ambiente e de nossa sociedade.
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RESUMO: Os corredores ecológicos são conexões entre unidades de conservação e
fragmentos de vegetação remanescentes, que visam a desfragmentação da
paisagem natural. O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro e savana mais rica do
mundo por conta de sua biodiversidade, é uma região-chave para o equilíbrio global
e, ao mesmo tempo, um hotspot, por conta do crescente acúmulo de desmatamento
e fragmentação do bioma. Assim, o presente trabalho tem por objetivo propor os
corredores ecológicos como instrumento para a desfragmentação e conservação do
bioma Cerrado, e promoção do desenvolvimento sustentável da região. Para tanto,
faz-se a contextualização do papel e dos desafios das Unidades de Conservação; em
seguida, será analisada a insuficiência das Unidades de Conservação ao atuarem
como “ilhas” de conservação; posteriormente, será realizado um estudo sobre a
fragmentação do bioma Cerrado; e, por fim, confirmar-se-á a viabilidade da proposta
dos corredores ecológicos como instrumentos para efetivar os objetivos das
Unidades de Conservação ao promover a desfragmentação do bioma Cerrado, bem
como por fomentar o desenvolvimento sustentável da biorregião, a partir do
envolvimento de diversos atores sociais no planejamento e implementação dos
corredores.
PALAVRAS-CHAVE: corredor ecológico - cerrado - fragmentação - unidades de
conservação - desenvolvimento sustentável
SUMÁRIO: Introdução - 1. O papel e desafios das Unidades de Conservação - 2. A
fragmentação dos ecossistemas e a insuficiência das Unidades de Conservação como
ilhas de conservação - 3. A fragmentação do bioma Cerrado - 4. Corredores
ecológicos como instrumento para a efetiva conservação das Unidades de
Conservação e para a promoção do desenvolvimento sustentável no bioma Cerrado
- Conclusão - Referências.
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O Cerrado é o bioma brasileiro menos protegido por Unidades de
Conservação e pelo instituto da reserva legal, do Código Florestal, que estabelece o
percentual de 20% para o Cerrado ou 35% para o Cerrado localizado na Amazônia
Legal (BRASIL, 2012), tendo perdido mais da metade de sua vegetação natural para
a conversão em expansão antrópica. O crescente acúmulo de desmatamento,
somado à insuficiente proteção de áreas de vegetação nativa, são fatores
desafiadores de extrema preocupação e que devem prontamente ser enfrentados
para evitar que catástrofes ambientais colapsem o bioma, o país e equilíbrio global.
Tendo em vista o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado (BRASIL, 1988) e o compromisso do Estado Brasileiro, por meio da
Convenção sobre Diversidade Biológica, para a “conservação da diversidade
biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e
equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos” (MMA,
2000, artigo 1), entende-se que é urgente que se tomem medidas para contornar o
acúmulo de desmatamento enfrentando pelo Cerrado e os impactos socioambientais
e econômicos decorrente do processo de fragmentação do bioma.
Os corredores ecológicos reconstituem o fluxo genético entre ecossistemas
preservados e conservados isoladamente e entre remanescentes de vegetação, para
garantir a proteção ambiental dos ecossistemas, das espécies e dos seus recursos
naturais. Como proposta para a desfragmentação, os corredores ecológicos
possibilitam que a biorregião possa ser beneficiada com a recuperação de serviços
ecossistêmicos e mitigar os impactos ambientais causados pela sociedade moderna.
Ainda, a conectividade, por meio do instrumento dos corredores ecológicos é viável
política e financeiramente, visto que, a partir do envolvimento de múltiplos atores
sociais para o planejamento e implantação, é possível que uma adequada articulação
entre estes concretize os corredores ecológicos e, a partir destes, possam
desenvolver usos sustentáveis dos recursos da biorregião, e criar oportunidades de
negócios e atividades que proporcionem a conservação ambiental (MMA, 2020d).
Considerando (i) o acúmulo do desmatamento no Cerrado, (ii) o crescente
processo de desfragmentação das paisagens naturais, (iii) a necessidade de aumento
das áreas de proteção do bioma Cerrado, e (iv) a dificuldade orçamentária e política
para criar novas áreas e implementar as Unidades de Conservação já criadas, o
presente artigo tem como objetivo propor os corredores ecológicos como
instrumento para a desfragmentação do bioma Cerrado por meio da conectividade
das Unidades de Conservação e como instrumento para a promoção do
desenvolvimento sustentável. Para tanto, analisa-se na primeira parte, o papel e
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desafios das Unidades de Conservação. A segunda parte trata da fragmentação do
ecossistema e da insuficiência das Unidades de Conservação conservadas
isoladamente. Em seguida, analisa a fragmentação do bioma Cerrado, e, por fim, os
corredores ecológicos como instrumentos para a efetiva conservação das Unidades
de Conservação e para a promoção do desenvolvimento sustentável no bioma
Cerrado.
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1. O PAPEL E OS DESAFIOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
As Unidades de Conservação tem o papel de manter a diversidade biológica
e os recursos genéticos, de preservar e restaurar ecossistemas degradados e
ameaçados, de proteger a fauna e a flora, de promover o desenvolvimento
sustentável, de valorizar econômica e socialmente a diversidade ecológica, de
proteger e valorizar a relação das populações tradicionais com os recursos naturais,
dentre outros (BRASIL, 2000). Além de propiciar um meio ambiente ecologicamente
equilibrado que contribua efetivamente para a melhora da qualidade de vida da
população local e brasileira, a conservação de ecossistemas e de sua biodiversidade
para fomentar o desenvolvimento sustentável por meio da geração de renda,
emprego da região (MMA, 2020a).
Segundo o artigo 2º, inciso I, da Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza - SNUC, as Unidades de Conservação são espaços
territoriais e recursos ambientais, instituídos e delimitados pelo Poder Público com a
finalidade de conservar os importantes atributos naturais por meio de garantias e
proteções de um regime jurídico específico (BRASIL, 2000). A Lei do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC foi instituído pela Lei nº 9.985 de
18 de julho de 2000, e estabelece as normas e os critérios para a criação, implantação
e gestão das unidades de conservação. Sendo um instrumento para a concretização
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao defender
e proteger, os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos (BENSUSAN, 2006).
Apesar de instituídos somente em 2000, a preservação de espaços naturais
por meio da delimitação do Estado é uma prática do cenário internacional desde o
século XIX. Em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, sendo
o primeiro Parque Nacional oficialmente instituído (LEUZINGER, M.; CUREAU, S.,
2013). Em 1937, o Brasil instituiu seu primeiro Parque Nacional, o Parque Nacional
do Itatiaia, localizado na Serra da Mantiqueira, entre os estados do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais, com o fim de oferecer atividades turísticas e atender finalidades de
caráter científicas (BRASIL, 1937). Contudo, 61 anos antes da criação do Parque
Nacional do Itatiaia (em 1876), André Rebouças propôs a criação para os primeiros
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Parques Nacionais brasileiros (BENSUSAN, 2006), seguindo o modelo de proteção
integral, assim como , o Parque Nacional de Yellowstone.
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O SNUC estabelece um conjunto de unidades de conservação pelas esferas
federais, estaduais e municipais, de forma a potencializar o planejamento e a
administração de seus espaços e recursos (MMA, 2020a). Estas unidades de
conservação são divididas em dois grandes grupos - proteção integral e uso
sustentável - e 12 categorias de unidades de conservação12 dentro destes dois
grupos, e que estas se diferenciam por nomes e diretrizes das atividades realizadas
(ISA, 2020): preservação da natureza e pesquisa, preservação integral da biota sem
interferência humana, preservação das belezas cênicas, preservação da fauna e flora,
atividades de educação e lazer, dentre outras.
Entretanto, o SNUC apresenta grandes dificuldades decorrentes de falhas do
próprio modelo, que não sobressai diante de políticas de desenvolvimento,
problemas de gestão, falta de recursos financeiros e de implementação, resultando
na perda de biodiversidade, em mudanças climáticas no micro e no macroclima, em
impactos socioambientais e econômicos, no aumento dos efeitos de borda, dentre
outros (BENSUSAN, 2014). É o que se observa no bioma Cerrado, onde apenas 8,21%
do bioma é protegido por unidades de conservação (MMA, 2020b). Segundo o Painel
Unidades de Conservação Brasileiras, são 438 Unidades de Conservação no bioma, e
destas, 368 (84,02%) não possuem plano de manejo13 e 349 (79,68%) sequer
possuem o Conselho Gestor14 da unidade (MMA, 2020c). A falta destes instrumentos
obrigatórios configura em irregularidades que prejudicam o processo de
planejamento - o conhecimento da realidade, a tomada de decisões, a execução do
plano e o acompanhamento (BUARQUE, 2002) - para a concretização dos objetivos
Grupo das Unidades de Proteção Integral: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento
Natural e Refúgio da Vida Silvestre.
Grupo das Unidades de Proteção de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e
Reserva Particular do Patrimônio Natural.
BRASIL. Lei 9.985/2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Arts. 8º e 14. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 10 jan 2020.
13 Definição de plano de manejo: “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de
uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e
o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”.
BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Art. 2º,
inciso XVII. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 10 jan 2020.
14 “As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público com
objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão.”
BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Art. 30.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 10 jan 2020.
12

51

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

e diretrizes ambientais, socioeconômicos e culturais do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação.
A criação de unidades de conservação sem os meios necessários para a sua
implementação e efetiva proteção, é uma política auto derrotada (SACHS, 2002). Por
isto, o principal desafio é a escolha de estratégias adequadas e de desenvolvimento,
ao invés de multiplicar a instituição de reservas intocáveis (SACHS, 2002). Primeiro,
aqui se propõe os corredores ecológicos como ferramenta para a conectividade de
unidades de conservação protegidas isoladamente para conter as ameaças aos seus
recursos naturais pelas pressões do Antropoceno (TSING, 2019), e pelos riscos
criados pela sociedade moderna (BECK, 2011). É possível, com a conectividade, que
os corredores ecológicos atuem como ferramenta para a viabilização do
desenvolvimento sustentável, a partir da adesão dos grupos da sociedade como
atores sociais no processo de planejamento, implementação e manutenção para a
conservação do meio ambiente (BRUNDTLAND, 1987) intra e extramuros das
Unidades de Conservação.
2. A FRAGMENTAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS E A INSUFICIÊNCIA DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COMO ILHAS DE CONSERVAÇÃO
Os ecossistemas naturais são sistemas auto reguladores e a pressão
antrópica sobre estes os submete a um estresse capaz de desestabilizar os serviços
prestados pela natureza e de intensificar as mudanças climáticas (LOVELOCK, 2009).
Estas pressões ocorrem pela ocupação humana, desmatamentos, expansão da
agropecuária, intensificação da exploração de recursos naturais, “contaminação do
meio ambiente com substâncias químicas artificiais e sintéticas de incrível potencial
danoso”, como já preconizava Carson (2010, p. 24), que acabam por colapsar a saúde
ambiental dos solos, do ar, dos sistemas fluviais, dentre outras pressões.
A criação de áreas protegidas deve ser uma estratégia para proteger a
paisagem multi espécies das pressões do Antropoceno e para promover a
manutenção da diversidade biológica, de forma a garantir a qualidade das funções e
estruturas desempenhadas pelas relações entre espécies e entre espécies com todo
o ecossistema (TSING, 2019). É a proteção da simbiose e da coordenação das diversas
relações entre espécies, água e solo, o que torna possível o estado de equilíbrio
ambiental e a habitabilidade do local ao global (MEADOWS, 1972), eis que a
sobrevivência do ecossistema depende das interações biológicas, sociais e
ambientais (WILSON, 1991).
No entanto, a expansão do uso e a ocupação antrópica do solo são uma
realidade que levam à perda, à fragmentação de ecossistemas e ao isolamento de
Unidades de Conservação, sendo estas consequências as maiores ameaças à
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conservação da biodiversidade (SEOANE, 2010). Segundo a Teoria de Biogeografia
de Ilhas (MAC ARTHUR; WILSON, 1967), o isolamento das Unidades de Conservação,
diminui a riqueza das relações multi espécies, porque a falta de conectividade
interfere na migração de diferentes espécies e de grupos familiares da Unidade de
Conservação (CARVALHO, 2014). Em razão disso, aumenta a taxa de extinção das
espécies e de perda de espaços territoriais especialmente protegidos (GUO, 2015)
pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
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A fragmentação dos ecossistemas intensifica o isolamento das populações
em “ilhas” de conservação, o que leva a perda da estrutura, da interação e da
diversidade genética das espécies de fauna e flora (SEOANE et al, 2010), pela
interrupção do fluxo genético15. Isto é, a conservação apenas dentro dos perímetros
das Unidades de Conservação resulta na perda das relações multi espécie (TSING,
2019) e da adaptabilidade das espécies vegetais e animais (SEOANE et al, 2010) pela
limitação no fluxo genético das espécies no ecossistemas (SANTOR; MAIA, 2018). As
ilhas de conservação também são insuficientes para conter os efeitos de borda
causados pela expansão do uso humano, de tal modo que a perturbação dos serviços
ecossistêmicos prejudica não só a biorregião, mas também as áreas de produção
econômica (BRUNDTLAND, 1987), quando afetadas pelo impacto na qualidade
ambiental.
No tocante à produção econômica, para Sachs deve-se considerar três
elementos para o desenvolvimento: o crescimento econômico, o impacto social e o
impacto ambiental (SACHS, 2008). A respeito desta temática, Chichilnisky argumenta
que
“A biodiversidade não pode ser vista isoladamente, e as
ameaças à biodiversidade devem ser contextualizadas dentro
dos padrões de desenvolvimento econômico. A maior parte da
perda de biodiversidade é devida à destruição do habitat, por
exemplo, através do desmatamento. O desmatamento, por sua
vez, deve-se principalmente à transformação de áreas florestais
em locais agrícolas para o cultivo de culturas comerciais ou
para explorar e extrair recursos (...). A força motriz por trás da
maior perda de biodiversidade é o desenvolvimento

“O fluxo gênico é definido como a transferência de material genético entre populações, resultante do
movimento de indivíduos ou de seus gametas.”
SEOANE, Carlos Eduardo Sícoli et al. Corredores ecológicos como ferramenta para a desfragmentação de florestas
tropicais. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 30, n. 63. Ago/Out 2010. p. 210.
15
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econômico baseado na exploração e no uso intensivo dos
recursos naturais” (CHICHILNISKY, 1988, p. 102)
O Brasil se comprometeu por meio da Convenção sobre Diversidade
Biológica à conservação in situ e ex situ, adotando medidas para proteger, restaurar,
recuperar e conservar ecossistemas e espécies. Comprometeu-se, ainda, com a
promoção do desenvolvimento sustentável e pela utilização sustentável dos
componentes da diversidade biológica (MMA, 2000, Artigos 8-9). Ainda no título VIII,
capítulo VI, artigo 225 da Constituição Federal de 1988 declarou e garantiu o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à todos, sendo dever do Poder
Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações (BRASIL, 1988). Para assegurar a efetividade deste direito, foram criadas leis
específicas para a proteção da vegetação (BRASIL, 2012), para a criação a criação de
unidades de conservação (BRASIL, 2000), dentre outras. Logo, o que se observa é que
a fragmentação e o avanço da exploração predatória dos ecossistemas naturais
fazem com que o Brasil descumpra com a Convenção, com o pacto federativo e com
as leis ambientais.
A solução para vencer as consequências da perda de biodiversidade e da
fragmentação dos ecossistemas naturais é, primeiramente, o cumprimento dos
compromissos ambientais visando a desfragmentação, baseada na regeneração e
recuperação de terras desflorestadas, reconstrução da vegetação natural em
ambientes urbanos e restauração da conectividade entre habitats naturais
(MEADOWS, 1972). Tratando de corredores ecológicos, estes revelam ser
instrumentos mais viáveis para a desfragmentação, visto que um planejamento local
adequado, com o envolvimento de variados atores sociais, é capaz de promover o
restabelecimento da conectividade de unidades de conservação e remanescentes de
vegetação. Os corredores garantem, com a restauração do fluxo de migração de
espécies, que as unidades de conservação ou áreas-núcleo possam cumprir com a
preservação dos serviços ambientais intra e extramuros e garantir um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e sadio para a região.
3. A FRAGMENTAÇÃO DO BIOMA CERRADO
O Cerrado ocupa aproximadamente 2.036.448 km², cerca de 22% do
território brasileiro, sendo o segundo maior bioma da América do Sul (MMA, 2020b).
Estende-se sobre os estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Paraná, Rondônia, Paraná, São
Paulo, além de ser encontrado também no Amapá, Amazonas e Roraima (MMA,
2020b).
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O Cerrado é o berço das águas do Brasil (BOTELHO; JÚNIOR, 2016), porque
tem forte influência hidrológica e ecológica para todos os demais biomas brasileiros
(BOTELHO; JÚNIOR, 2016). Abriga grande quantidade de nascentes e corpos hídricos
(BOTELHO; JÚNIOR, 2016), que abastecem as três maiores bacias hidrográficas da
América do Sul: Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata. Ressalte-se que,
somente na região do Distrito Federal, há sete rios (Rio Maranhão, Rio Descoberto,
Rio Corumbá, Rio São Bartolomeu, Rio Preto, Rio São Marcos e Lago Paranoá) que
abastecem o Rio São Francisco, Rio Paraná e o Rio Tocantins/Araguaia (SEMA, 2020).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O Cerrado é considerado a savana mais rica em biodiversidade do mundo
(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2019), sendo a sua importância biológica
reconhecida devido ao “grande patrimônio biológico, que estima-se ser de ⅓ da
biodiversidade brasileira e de 15% de toda a biodiversidade conhecida pela ciência
no mundo” (BOTELHO; JÚNIOR, 2016, p. 179). Entretanto, é o segundo bioma com
mais espécies ameaçadas de extinção (BOTELHO; JÚNIOR, 2016) e é o hotspot16
mundial que possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção (MMA, 2020b).
São apenas 8,21% do seu bioma protegido por unidades de conservação, e destes,
2,85% são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de
conservação de uso sustentável, incluindo as RPPNs (MMA, 2020b).
Segundo dados do INPE, divulgados pelo EBC, em 2018, o Cerrado já havia
perdido, em 2018, 51% da sua cobertura vegetal (EBC, 2018) para outros usos, como
a expansão da fronteira agrícola (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2016) e
da pecuária intensiva (LENTI, 2018), a expansão das áreas urbanas e de infraestrutura,
áreas de mineração, áreas para hidrelétricas, ampliação da malha rodoviária (Barrêto,
F. L; et al., 2017/2018), dentre outros. Apesar de ter diminuído a taxa de incremento
do desmatamento no Cerrado em comparação ao início dos anos 2000 (Terrabrasilis
| PRODES (desmatamento), 2019), o Cerrado ainda é o bioma que tem as maiores
taxas de conversão do país, sendo crescente o acumulado de desmatamento da
cobertura da vegetação nativa e, consequentemente, da fragmentação da paisagem
natural.
O crescente acúmulo de desmatamento para a transformação do Cerrado
impacta diretamente na fragmentação de ecossistemas, extinção da biodiversidade,
erosão dos solos, contaminação de aquíferos, degradação do ecossistema, invasão
de espécies exóticas, desequilíbrios no ciclo de carbono e, consequentemente,
Um hotspot é uma área do planeta importante para a conservação da biodiversidade mundial, por possuir alto
nível de endemismo de espécies, e ao mesmo tempo, é uma área que sofre elevadas perdas de habitat e
fragmentação.
KLINK, Carlos A; MACHADO, Ricardo B. A Conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade. Volume 1. N. 1,
julho 2005. p. 147.
16
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modificações nos climas regionais (KLINK, 2005). Menciona-se, como exemplo, a
relação do Cerrado com o fogo das queimadas irregulares praticadas na
agropecuária, que, muitas vezes, alcançam enormes proporções, que fogem do
controle e alcançam e destroem grandes áreas de vegetação natural e de unidades
de conservação, impactando na vida das populações locais, na perda da
biodiversidade, na produção de gases de efeito estufa e na redução dos estoques de
carbono do solo (PROJETO CERRADO-JALAPÃO, 2020).
Para tais problemas enfrentados pelo bioma Cerrado, é necessário que o
conhecimento da situação e dos impactos ambientais oriente o cumprimento e
criação de leis, políticas públicas17, regulações e incentivos a padrões de
comportamento (BRUNDTLAND, 1987) que tenham a finalidade de promover a
sustentabilidade e garantir a recuperação, conservação e monitoramento dos
ecossistemas, bem como assegurar o desenvolvimento econômico e social pelo
avanço na melhoria da qualidade de vida da população local (BUARQUE, 2002). É
fundamental o engajamento na seleção de áreas-núcleo e de unidades de
conservação prioritárias para a preservação do Cerrado com vistas ao
desenvolvimento sustentável por atores como Estados, Municípios, IBAMA, ICMBio,
INPE, FUNAI, INCRA, sociedade civil, ONGs, instituições acadêmicas, dentre outros
(FONSECA, 2018).
Com isso em mente, será analisado, no próximo item, os corredores
ecológicos como ferramenta para o manejo da desfragmentação do Cerrado, bem
como para a efetivação das normas e objetivos do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação e para o fortalecimento dos aspectos ambientais, socioeconômicos das
áreas envolvidas no processo de conectividade das áreas.
4. CORREDORES ECOLÓGICOS COMO INSTRUMENTO PARA A EFETIVA
CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BIOMA CERRADO
Os corredores ecológicos são ligações de vegetação entre remanescentes de
vegetação e/ou áreas protegidas, que restabelecem o fluxo de espécies entre as áreas
isoladas que foram desligadas pela ação antrópica e pela expansão do uso dos
recursos naturais (SEOANE et al, 2010). É uma das principais estratégias para alcançar
a conectividade de paisagens fragmentadas, por reabilitar áreas degradadas e por
ligar ecossistemas, espécies e comunidades da biodiversidade em escalas temporais
e espaciais adequadas (HILTY; LIDICKER; MERENLENDER, 2006) para a conservação
das unidades de conservação - que funcionam como área-núcleo - e proteção do
O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado (PPCerrado) é uma política pública
em execução que tem influenciado e orientado projetos, políticas públicas e programas voltados para o Cerrado,
tais como o Plano Recupera Cerrado, o Programa Cerrado, o Projeto Cerrado-Jalapão, dentre outros.
17
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endemismo, da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos (HILTY; LIDICKER;
MERENLENDER, 2006).
Os corredores ecológicos estão definidos no artigo 2º, inciso XIX, da Lei do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como
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“porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo
de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a
manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das
unidades individuais.” (BRASIL, 2000, artigo 2º, inciso XIX)
Como se observa, a previsão legal prevê os corredores ecológicos somente
para a conexão entre unidades de conservação. Contudo, é imprescindível que haja
uma atenção para a conexão de fragmentos de vegetação remanescentes (não
protegidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação) que possam ser
relevantes para a proteção e manutenção da biota e das necessidades ecológicas do
bioma.
É necessário um planejamento biorregional que se atente para a conexão
dos fragmentos de vegetação não protegidos pelo SNUC. Principalmente, no bioma
Cerrado, é ameaçado de extinção pelas atividades antrópicas, superexploração dos
recursos naturais, desrespeito às normas ambientais, ausência de um zoneamento
adequado do solo (MUCHAILH et al, 2010), falta de políticas para o uso da terra,
dentre outros (FREIRE, 2009).
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro (ao cobrir 25% do território
nacional), e possui apenas 8,33% do seu território protegido por unidades de
conservação (MMA, 2020c). Sendo a importância da conexão de fragmentos no
bioma para garantir a proteção da vasta biodiversidade e do bioma que é o berço
das águas da América do Sul - sendo responsável pelo abastecimento de três regiões
hidrográficas: São Francisco, Tocantins/Araguaia e Paraná (SEMA, 2018).
A conectividade, por meio dos corredores ecológicos, contribui para a
conservação da biodiversidade - incluindo a diversidade cultural, que está
intrinsecamente ligada a biodiversidade (SACHS, 2002) - da qualidade hídrica e sua
disponibilidade, para a fertilidade do solo, ao reconstituir a dispersão de sementes,
para a polinização, para o ciclo de nutrientes (GARCIA, 2014) e para a mitigação do
processo de desertificação (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2017).
Portanto, os corredores ecológicos são importantes e adequados como técnicas de
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manejo para mitigar a degradação dos ecossistemas e garantir a sustentabilidade
por meio da articulação entre os aspectos social, ambiental e econômico (BURSZTYN;
BURSZTYN, 2012), visto que envolve os atores sociais na reabilitação do fluxo gênico,
na recuperação da produtividade de áreas já desflorestadas (SILVA, 2015), e
estimulam o uso sustentável dos recursos naturais para garantir um meio ambiente
ecologicamente equilibrado (BRASIL, 1988).
No Cerrado, a desfragmentação por meio de corredores ecológicos é uma
alternativa viável política e financeiramente em comparação à proposta de criação
de mais unidades de conservação e à proposta de aumento das áreas das unidades
já existentes. Um planejamento biorregional para a implementação de corredores
ecológicos que envolva os variados atores sociais com práticas agrícolas,
conhecimentos locais (BENSUSAN, 2019) e uso do solo adequados para a
movimentação da biodiversidade, pode contribuir para a promover um saudável
funcionamento dos ecossistemas e enriquecimento das espécies (segundo a Teoria
da Biogeografia de Ilhas), para restaurar a qualidade e disponibilidade dos serviços
ambientais (SEOANE, 2010), para proporcionar áreas de lazer, aumentar os valores
ambientais da população, estimular o crescimento endógeno e um desenvolvimento
includente (SACHS, 2008) e, também, para beneficiar os sistemas produtivos e
agropecuários (HILTY; LIDICKER; MERENLENDER, 2006).
Deve-se avaliar quais áreas e unidades de conservação são prioritárias para
a criação de corredores ecológicos, de acordo com o nível de biodiversidade, escala
espacial para a conexão e potenciais objetivos (HILTY; LIDICKER; MERENLENDER,
2006). Para se garantir a eficiência no planejamento e na implementação dos
corredores, é imprescindível a integração de esforços para a participação conjunta
dos atores sociais - que são o poder público local, o setor privado, as entidades civis
organizadas, a população local, dentre outros - para que seja possível por meio da
conectividade do corredor ecológico, conservar a biodiversidade, mitigar os
impactos ambientais e criar oportunidades de desenvolvimento sustentável (BRITO,
2012), a partir do “respeito às regras de um manejo ecologicamente viável das
florestas, dos solos e dos recursos hídricos” (SACHS, 2002, p. 47).
Em relação ao desenvolvimento sustentável do Cerrado, a conservação dos
recursos naturais deve ser condição necessária e fundamento (LEITE, 2012) para
fortalecer os pilares da economia e da sociedade. Fundamental que haja a busca dos
atores sociais pela sustentabilidade como um processo e uma meta (SACHS, 2002)
para o crescimento econômico, equidade social e conservação ambiental (BUARQUE,
2002). É preciso que o Estado atue como agente regulador para cumprir com os seus
compromissos legais e propor estratégias que fomentem a sustentabilidade a longo
prazo, e o engajamento dos atores sociais no planejamento destas estratégias para
58

www.conteudojuridico.com.br

alcançar a sustentabilidade ambiental, social e econômica necessárias para o
desenvolvimento regional no Cerrado (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada,
2017).
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Considerando o processo de desertificação do bioma Cerrado a partir do
acúmulo de desmatamento (que já supera mais da metade do bioma), das práticas
de manejo agrícola inadequadas, do crescimento do processo de fragmentação dos
ecossistemas naturais, e da insuficiência das unidades de conservação isoladas para
o cumprimento das diretrizes e objetivos que se destinam, como tal como as
consequências desses processos, - diminuição e extinção de biodiversidade,
impactos no solo, transformações no macro e no microclima (FREIRE, 2009), escassez
hídrica, perda de ecossistemas naturais e aumento de situações de calamidade
pública (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2017) - depende dos planejadores
e agentes tomadores de decisão (BOTELHO; JÚNIOR, 2016) escutarem a resposta do
meio ambiente às ameaças do antropoceno, escolherem adotar políticas e ações que
promovam a utilização sustentável dos recursos naturais, a fim de evitar que os danos
ambientais guiem o bioma ao colapso ecológico (DIAMOND, 2007).
Desta maneira, o planejamento e a implementação de corredores ecológicos
para restaurar áreas desflorestadas no Cerrado pela conexão de paisagens, de
“manchas desconectadas de hábitats” (SEOANE et al, 2010, p. 208), com a
participação da população local, de atores públicos e privados pode materializar o
desenvolvimento sustentável pela harmonização dos objetivos ambientais, sociais e
econômicos. Será, assim, garantindo benefícios que importam tanto para o meio
ambiente quanto para a sociedade, como a segurança dos serviços ambientais de
áreas relevantes para a conservação de espécies, a proteção e preservação das
espécies, dos recursos naturais como o solo, o ar e os recursos hídricos e, dessa
forma, viabilizar o compromisso do país com a Convenção sobre Diversidade
Biológica, com a Constituição Federal e com as leis ambientais.
CONCLUSÃO
Conclui-se que:
a. A importância da conservação da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos deve ser uma preocupação comum, considerando que
os impactos ambientais são de ordem não só regional, como nacional
e global;
b. A conservação da biodiversidade deve ser fundamento base para o
desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade, visto ser o
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elemento para garantir a viabilidade das espécies, incluindo a espécie
humana no planeta;
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c. É urgente que mudanças sejam estabelecidas para minimizar os
impactos sobre o bioma Cerrado;
d. A desfragmentação do Cerrado proposta no artigo, é capaz de ampliar
o conhecimento da situação e capaz de possibilitar uma conservação
efetiva por meio do engajamento de atores sociais para o
planejamento e para a implementação dos Corredores Ecológicos;
e. Para tanto, a proposta de corredores ecológicos se apresenta como um
instrumento passível de planejamento e implementação da
conectividade no bioma Cerrado, visto a possibilidade de
(i)
contornar a insuficiência da conservação isolada das unidades e
garantir o cumprimento dos objetivos e diretrizes das unidades de
conservação, relacionados ao meio ambiente, às questões sociais e
econômicas da região; (ii) restabelecer o fluxo gênico entre unidades
de conservação, possibilitando a migração das espécies e a diminuição
das taxas de extinção; (iii) salvaguardar os ecossistemas, habitats,
serviços ambientais e espécies, de modo a diminuir o impacto sobre os
órgãos do planeta (o meio ambiente) e sobre o clima, solo e recursos
hídricos do bioma;
(iv)
reconstituir áreas degradadas ampliando as áreas-núcleo
protegidas e impulsionando a oferta de biomassa e serviços ambientais
pelo ecossistema; (v)
estimular a educação e promover o respeito
aos recursos, paisagem, aspectos e conhecimentos regionais e locais
do bioma;
(vi)

fomentar o desenvolvimento sustentável local e regional;

(vii) respeitar os compromissos com a Convenção sobre Diversidade
Biológica; e
(viii) cumprir as leis ambientais e garantir à todos o direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia
qualidade de vida.
REFERÊNCIAS

60

www.conteudojuridico.com.br

Barrêto, F. L; et al. Monitoramento de Pequenos Mamíferos não voadores em uma
área de cerrado no Córrego do Urubu, Brasília/Df. Programa de Iniciação
Científica 2017/2018. Brasília/DF.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. São Paulo:
Editora 34 Ltda. 2ª Edição. 2011.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

BECKER, Bertha K. Amazônia: nova geografia, nova política regional e nova escala
de ação. In: COY, Martin; KOHLHEPP, Gerd (orgs.). Amazônia sustentável:
desenvolvimento sustentável entre políticas públicas, estratégias inovadoras e
experiências locais. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.
BENSUSAN. Nurit. Conservação da Biodiversidade em áreas protegidas. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006.
__________. Diversidade e Unidade: Um Dilema Constante. In: A Diversidade Cabe
na Unidade?: áreas protegidas no Brasil. Nurit Bensusan e Ana Paula Prates
(organizadoras). Brasília: IEB Mil Folhas, 2014.
__________. Do que é feito o encontro. Brasília/DF: IEB Mil Folhas, 2019.
BOTELHO, Rosangela Garrido Machado; Júnior, Judicael Clevelário. Recursos
naturais e questões ambientais. In: Brasil: uma visão geográfica e ambiental no
início do século XXI. Orgs Adma Hamam de Figueiredo. Rio de Janeiro: IBGE,
Coordenação de Geografia. 2016.
BORMANN, F.; KELLERT, Stephen (eds.). Ecology, economics, ethics: the broken
circle. New Haven & London: Yale University Press.1991.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10
jan 2020.
_______. Decreto nº 1.713 de 14 de junho de 1937. Cria o Parque Nacional de Itatiaia.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1937/D01713.html>. Acesso
em 10 jan 2020.
_______. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I,
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 10 jan 2020.
61

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

_______. Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.16667, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso
e 10 jan 2020.
BRITO, Francisco. Corredores Ecológicos: uma estratégia integradora na gestão
de ecossistemas. 2ª edição. Florianópolis/SC: Editora da UFSC, 2012.
BRUNDTLAND, Gro. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: Editora da Fundação
Getúlio Vargas, 2ª Edição, 1991.
BUARQUE, Sergio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável:
metodologia de planejamento. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão
ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.
CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010.
CARVALHO, Fernanda Viana de. Áreas Protegidas e Mudança do Clima: problema
e/ou parte da solução. In:A Diversidade Cabe na Unidade?: áreas protegidas no
Brasil. Nurit Bensusan e Ana Paula Prates (organizadoras). Brasília: IEB Mil Folhas,
2014.
DIAMOND, J. M. The island dilemma: lessons of modern biogeographic studies for
the design of natural reserves. Biological Conservation, n. 7,1975, pp. 129-146.
Disponível
em:
http://www.jareddiamond.org/Jared_Diamond/Further_Reading_files/Diamond%201
975.pdf. Acesso em 16 jul. 2020.
EBC. Desmatamento no Cerrado diminui, mas perda atinge 51% da região.
Brasília: Agência Brasil. 21 de junho de 2018.
Disponível em
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/desmatamento-nocerrado-diminui-mas-perda-ainda-atinge-51-da-regiao>. Acesso em: 7 jan 2019.
FONSECA, Leila. Projeto - Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de
Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado
Brasileiro. Projeto Monitoramento. Workshop Monitoramento do Desmatamento do
Cerrado Projeto. 27 e 28 de setembro, 2018, Brasília. Disponível em
62

www.conteudojuridico.com.br

<http://cerrado.obt.inpe.br/wp-content/uploads/2019/08/INPE_FipCerrado.pdf>.
Acesso em: 15 jan 2020.
FREIRE, Neison Cabral Ferreira. A Transdisciplinaridade da Desertificação. In:
MOURA, Alexandrina Sobreira de. Políticas públicas e meio ambiente: da economia
às ações setoriais. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2009.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

GARCIA, Andrea Santos. Fragmentação em paisagem de Cerrado e sua implicação
em dinâmicas ecológicas. Universidade de São Paulo. Dissertação apresentada para
obtenção do título de Mestra em Ciências. Piracicaba, 2014.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Revista Nosso Ambiente: Eficiência e Recordes
de Licenças no DF. Brasília, DF. Ano 1. Edição nº 1. Dezembro de 2019.
GUO, Quinfeng. Island Biogeography Theory: Emerging Patterns and Human
Effects. USDA FS - Southern Research Station, Asheville, NC, USA. Elsevier Inc,
february 2015.
HILTY, Jodi A.; William Z. Lidicker Jr.; Adina M. Merenlender. Corridor Ecology: The
Science
and
Practice
of
Linking
Landscapes
for
Biodiversity
Conservation.Washington/Covelo/London: ISLANDPRESS, 2006.
ICMBIO. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade do Cerrado. 2020. Disponível
em
<https://www.icmbio.gov.br/cbc/conservacao-dabiodiversidade/biodiversidade.html>. Acesso em: 11 maio 2020.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A questão ambiental e a expansão da
fronteira agrícola na direção do MATOPIBA brasileiro. Texto para Discussão. nº
2281. Brasília, março de 2017.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Expansão da Fronteira Agrícola no
Brasil: Desafios e Perspectivas. Texto para Discussão. n. 2223. Rio de Janeiro, agosto
de 2016.
ISA. Unidades de Conservação no Brasil. Sistema de Unidades de Conservação
(SNUC).
Disponível
em
<https://uc.socioambiental.org/unidadesdeconservacao#sistema-de-unidades-deconservação-snuc>. Acesso em: 30 dez 2019.
KLINK, Carlos A; MACHADO, Ricardo B. A Conservação do Cerrado brasileiro.
Megadiversidade. Volume 1. N. 1, julho 2005.

63

www.conteudojuridico.com.br

LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. Aproximações à
sustentabilidade material no estado de direito ambiental brasileiro. In: MORATO
LEITE, José Rubens et al. Repensando o Estado de Direito Ambiental. Florianópolis:
Editora Boiteaux, 2012.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

LENTI, Felipe. Workshop PRODES Cerrado: Importância, Resultados e Desafios.
Ipam Amazônia. PRODES Cerrado, 27 de setembro de 2018.
LEUZINGER, Márcia Dieguez; CUREAU, Sandra. Direito Ambiental. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013.
LOVELOCK, James. Gaia: Alerta Final. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca Ltda, 2009.
MEADOWS, Dennis e Donella. Limites do Crescimento. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1972.
MMA. A Convenção Sobre Diversidade Biológica - CDB. Cópia do Decreto Legislativo
nº2, de 5 de junho de 1992. Brasília, DF, 2000. Disponível em
<https://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cdbport.pdf>. Acesso em
30 de jan de 2020.
__________.
O
Bioma
Cerrado.
2020b.
Disponível
<https://www.mm/a.gov.br/biomas/cerrado>. Acesso em: 30 dez 2019.

em

__________. Painel Unidades de Conservação Brasileira. 2020c. Disponível em
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYt
ZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3
NTJmMDNlNCIsImMiOjF9>. Acesso em: 30 dez 2019.
__________.
Projeto
Corredores
Ecológicos.
2020d.
Disponível
<https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projetocorredores-ecologicos>. Acesso em 17 jan 2020.

em

__________. Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. 2020a.
Disponível
em
<https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-deconservacao/sistema-nacional-de-ucs-snuc.html>. Acesso em: 30 dez 2019.
MAC ARTHUR, Robert H; WILSON, Edward O. The Theory of Island Biogeography.
New Jersey: Princeton University Press, 1967.
MUCHAILH, Mariese Cargnin; et al. Metodologia de Planejamento de Paisagens
Fragmentadas Visando a Formação de Corredores Ecológicos. Curitiba: Floresta.
V.40, nº1, jan/mar 2010.
64

www.conteudojuridico.com.br

Projeto
Cerrado-Jalapão.
Contexto
do
bioma.
Disponível
<http://cerradojalapao.mma.gov.br/cerrado>. Acesso em: 7 jan de 2020

em

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização:
Paula Yone Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
_____. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro:
Garamond, 2008.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

SANTOR, Marcos Roberto; MAIA, Rafaela Camargo. Padrões de distribuição e
abundância de gastrópodes límnicos no município de Acaraú, Ceará: avaliando
aspectos da Teoria da Biogeografia de Ilhas. Santa Catarina: Revista Biotemas, v.
31, nº 4, dezembro de 2018. p. 35
SILVA, José Maria Cardoso da. Áreas de endemismo, corredores de biodiversidade
e a conservação da Amazônia. In: Conservação da Biodiversidade em paisagens
antropizadas do Brasil. Carlos A. Peres, Jos Barlow, Toby A. Gardner e Ima Célia
Guimarães Vieira (organizadores). Curitiba: Ed. UFPR, 2015.
SEMA. Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal. Água. Mapa
Hidrográfico do DF. 2020. Disponível em <http://www.sema.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/09/Frente-do-Mapa-Hidrogr%C3%A1fico.pdf>. Acesso em:
20 dez 2019
SEOANE, Carlos Eduardo Sícoli et al. Corredores ecológicos como ferramenta para
a desfragmentação de florestas tropicais. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v.
30, n. 63. Ago/Out 2010.
Terrabrasilis | PRODES (desmatamento). Dashboard de desmatamento. Incremento
de desmatamentos - Cerrado - Estados. 16 de dezembro de 2019. Disponível em <
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/incre
ments>. Acesso em: 20 dez 2019
TSING, Anna Lowenhaupt. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no
antropoceno. Brasília: Mil Folhas do IEB, 2019.

65

www.conteudojuridico.com.br

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO: INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL CAUSADO POR ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
BRUNA ADESKA COELHO FERREIRA:
Graduanda do Curso de Direito do
Centro Universitário CEUNI-FAMETRO.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

MARCELO GRANGEIRO DE MATTOS
(orientador)
RESUMO: O assédio sexual no ambiente de trabalho é uma das formas mais
ultrajantes que constrangem o trabalhador, acontecendo na maioria dos casos
silenciosamente e sem presença de testemunhas, e afetando moralmente e
psicologicamente suas vítimas, estas em sua maior porcentual as mulheres. Vale
enfatizar, que o assédio em meio laboral, seja moral ou sexual, é tão antiga quanto
o trabalho em si, ocorre tanto na iniciativa privada, quanto nas instituições públicas.
Ambos os tipos de assedio enfraquecem o ambiente de trabalho e ocasionam danos
irreparáveis a vítima. O presente trabalho tem por objetivo analisar o dano moral sob
a ótica trabalhista, abordando o assédio sexual como motivo suscetível de reparação
de dano. Busca também, analisar possibilidade de manutenção do dano em âmbito
trabalhista, haja vista que a conduta ilícita em foco ostenta certas punições, assim
como o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais à vítima assediada.
Ocorre que, com a vigência da Reforma Trabalhista no ano de 2018, os critérios de
quantificação dos danos morais sofreram sérias alterações, ao ponto de nos levar a
questionar se o legislador realmente está apto a precificar a dignidade de uma
vítima que é sexualmente constrangida por seu superior hierárquico.
PALAVRAS-CHAVE: Assédio sexual. Dano. Indenização
ABSTRACT: Sexual harassment in the workplace is one of the most outrageous forms
that embarrass the worker, occurring in most cases silently and without witnesses,
and affecting morally and psychologically their victims, most of whom are women. It
is worth emphasizing that harassment in the workplace, whether moral or sexual, is
as old as work itself, occurs both in the private sector and in public institutions. Both
types of harassment weaken the work environment and cause irreparable damage to
the victim.The present work aims to analyze the moral damage from the labor point
of view, addressing sexual harassment as a reason capable of repairing damage. It
also seeks to analyze the possibility of maintaining the damage in the labor context,
given that the illicit conduct in focus bears certain punishments, as well as the
payment of compensation for off-balance damages to the harassed victim. It so
happens that, with the Labor Reform in 2018, the criteria for quantifying moral
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damages have undergone serious changes, to the point of leading us to question
whether the legislator is really able to price the dignity of a victim who is sexually
constrained by your superior.
KEYWORDS: Sexual harassment. Damage. Indemnity
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SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Conceito 2.1 Sujeito ativo e passivo 2.2 Conduta de
Natureza Sexual 2.3 Rejeição a conduta do agente 3 Espécies de assédio sexual no
ambiente de trabalho 4. Consequências 4.1 Para o assediador 4.2 Para o assediado
4.3 Para o empregador (pessoa jurídica) 5 A indenização por danos morais nos casos
de assédio sexual 5.1 Conceito de dano moral 5.2 O dano moral no direito do
trabalho 5.3 Dano extrapatrimonial 6 Fixação do valor correspondente ao dano
sofrido e sua problemática 6.1 O método de tabelamento introduzido pela
Lei 13.467/2017 6.2 A valoração dos danos morais antes da Lei 13.467/2017 6.3 A
problemática acerca da valoração do dano; Conclusão; Referências
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido em razão da grande demanda de
ações trabalhistas envolvendo o assédio sexual no ambiente de trabalho com a
incidência de danos morais. Isso se dá justamente pelo fato de ser um problema
muito presente na vida das pessoas, logo, não podendo ser encarado de antemão
como algo repetitivo.
Inicialmente, buscou-se abordar a definição de assédio sexual e suas
modalidades, para que se possa compreender a gravidade do problema em foco
demostrando tanto as consequências para o assediado tanto para o assediador e
empregador, demonstrando até onde a conduta de seus subordinados o afeta ao
ponto de responsabiliza-lo judicialmente.
Diante disso, buscou-se identificar quais os mecanismos utilizados pela
Justiça do Trabalho para valoração dos danos suportados pelas vítima, tendo em
vista as modificações trazidas pela lei 13.467/2017 com a Reforma Trabalhista.
Com o advento da referida lei, introduziu-se o método de tabelamento para
fixação dos danos morais, previsto no artigo 223-G, o que gerou debates por parte
dos doutrinadores colocando em foco o arbitramento e valoração do dano moral
trabalhista, demonstrando dessa maneira a sua relevância se de colocar em pauta
o assunto abordado no presente trabalho.
2 CONCEITO
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“O termo ‘assédio sexual’ propriamente dito é originário do termo inglês
‘sexual harassment’ e, consiste numa perseguição de cunho sexual tão insistente
por parte do assediador, que chega ao ponto de ser constrangedora, afetando
diretamente o psicológico da vítima.
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Sob a análise do artigo 216-A do Código Penal, a única forma de assédio
sexual criminalizada no Brasil é aquela em virtude do trabalho subordinado.” (Silva
2020).
Vejamos o que prevê tal dispositivo:
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente
da sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.
“No entanto, o assédio sexual é um problema muito mais amplo que a
forma como é conceituada na legislação penal atual “Conceituamos, por isto, o
assédio sexual como toda conduta de natureza sexual não desejada que, embora
repelida pelo destinatário, é continuadamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade
sexual. Por se constituir em uma violação do princípio de livre disposição do próprio
corpo, esta conduta estabelece uma situação de profundo constrangimento e,
quando praticada no âmbito das relações de trabalho, pode gerar consequências
ainda mais danosas’’ (Filho 2019).
Não obstante, para a doutrinadora Maria Helena Diniz, o assédio sexual é
o “ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com emprego de violência,
prevalecendo-se as de relações de confiança, de autoridade ou empregatícia, com
um escopo de obter vantagem sexual” (Diniz 2015).
Vejamos os elementos caracterizadores essenciais impostos pelo TRT da 2ª
região de São Paulo no qual é corroborada pela maioria dos doutrinadores:
O assédio sexual, como crime, é caracterizado pela conduta
sexual não desejada e reiterada, praticada pelo empregador
ou pessoa que tenha o poder de decidir ou influir no futuro
profissional do empregado. Não se confunde com o simples
flerte ou paquera, tão natural entre pessoas que convivem
diariamente, inclusive no ambiente de trabalho. É natural e da
vida que pessoas se sintam atraídas umas pelas outras, e não
é nenhuma ofensa desejar um relacionamento com aquele ou
aquela que tenha chamado a sua atenção. E nisso o bom senso
68

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

nem sempre está lá para cuidar dos limites. Mas nem mesmo
os excessos, nesses casos, servem para traduzir assédio
sexual. O assédio sexual pressupõe hierarquia entre agente e
vítima e consiste no uso dessa vantagem, por um, para obter
favores sexuais do outro, inclusive mediante ameaça, expressa
ou velada. No caso, não há prova de assédio sexual. Certo que
a testemunha Cristiane, indicada pela autora, afirmou “que o
gerente Wellington vivia com gracinhas com as empregadas,
chegando por trás e dando beijinhos; que já viu tal pessoa
com essas atitudes com a reclamante, inclusive convidando-a
para sair; que se lembra que, em certa oportunidade, esse
gerente puxou o cós da calça da reclamante, fazendo
observação de que ela não estaria usando calcinha; que esse
gerente também ficava fazendo convites para suas colegas,
objetivando relações sexuais;” (fl. 117). Isso tudo não identifica
assédio sexual, mas investida sobre colegas de trabalho, sem
interferência da posição hierárquica superior do assediador
(ou pretendente). Evidente que o comportamento do gerente
era bem inadequado, inconveniente e grosseiro. Pra dizer o
mínimo. No entanto, não há prova de que recusa ao
comportamento do gerente seria considerada – explícita ou
implicitamente - para a tomada de decisões que afetasse a
autora no trabalho. Além do mais, o gerente trabalha no turno
da manhã, enquanto que a autora prestava serviços no turno
da noite, ou seja, eles mal se encontravam. Nesse contexto,
muito embora o gerente tenha extrapolado a dose com a
autora, com investidas grosseiras e de baixo nível, ainda assim
é diferente do tipo legal de que trata a Lei n. 10.224, que
define o tipo legal: “constranger alguém com intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente
de sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Então a
figura não é de assédio. Mas nem por isso deixa de ser
reprovável a conduta do sujeito que exagera nas suas
investidas, o sujeito de mau gosto, que não se enxerga,
metido a machão, de nenhum nível, grosso e por aí vai, ladeira
abaixo nos adjetivos. Ou seja, embora não se tenha a figura
do delito, a empregada, ainda assim, foi submetida a sérios
constrangimentos. Sim, a princípio não houve crime, mas sem
nenhuma dúvida houve ofensa à dignidade da empregada,
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tanto sua condição de empregada como na condição de
mulher. A inconveniência do sujeito era manifesta e dirigida a
várias mulheres, dentre as quais a autora. Era uma situação de
humilhação, e que chegava ao ponto de ser tocada
fisicamente, inclusive para ser examinada em suas partes
íntimas. É coisa que não se faz nem por brincadeira, muito
menos num ambiente de trabalho. A agressão moral, no caso,
justifica sim a reparação. E por mim, essa indenização é até
pequena. Mas como não se admite a reforma para pior, fica a
recorrente no lucro, o de pagar apenas R$ 10.000,00, pelas
bravatas inconvenientes do seu gerente dom Juan. Processo
TRT/SP nº 000044550.2012.5.02.0023, 11ª Turma, Relator
Eduardo de Azevedo Silva (decisão extraída do TRT/SP - RO
nº 000106811.2012.5.02.0316, 11ª Turma, Relatora Maria José
Bighetti Ordoño Rebello, julgado em 15.10.2013 e publicado
em 22.10.2013).
Portanto, para a configuração do assédio sexual no ambiente de trabalho,
exige-se a figura do assediador (sujeito ativo), do assediado (sujeito passivo), que
a conduta reprovável tenha conotação sexual, que essa conduta seja praticada de
maneira reiterada e, que haja rejeição pela vítima.
2.1 Sujeito ativo e passivo
Tratando-se de Direito do Trabalho, é importante esclarecer que o sujeito
ativo, ou seja, o agente assediador, precisa ocupar posição hierárquica superior
dentro do ambiente de labor ou, ao menos, precisa ter autoridade suficiente para
conseguir prejudicar o sujeito passivo nas suas funções, também chamado de
assediado, vítima ou destinatário. Isso porque, o assediador abusa dessa sua
“superioridade” para obter vantagem ou favorecimento sexual em detrimento do
assediado, provocando-lhe medo de perder o emprego e vergonha de denunciar os
fatos. E nesse contexto, embora existam casos de assédio sexual no trabalho
praticados por mulheres e homossexuais, a grande maioria dos casos ainda é
perpetrada por homens héteros, justamente pela influência dos fatores históricos
anteriormente expostos na presente pesquisa. (Silva 2020)
2.2 Conduta de Natureza Sexual
“Considera-se comportamento sexual desviado os atos de conduta do
homem ou da mulher que, para obter a satisfação do seu desejo carnal, utiliza-se
de ameaça, seja ela direta ou velada, ilude a outra pessoa, objeto do seu desejo,
com promessa que sabe de antemão que não será cumprida, porque não pretende
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mesmo fazê-lo ou porque é impossível realizá-la; ou, ainda, age de modo astucioso,
destruindo a possibilidade de resistência da vítima.” (Filho 2019)
2.3 Rejeição a conduta do agente
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“Para que o assédio sexual se configure plenamente, não basta a conduta
de natureza sexual. De fato, é essencial que esta conduta seja repelida pelo seu
destinatário, expressamente ou – para efeito de prova – pela observação do que
ordinariamente acontece (as máximas da experiência). Como é cediço
internacionalmente, é importante enfatizar que o assédio sexual se vincula a
condutas não desejadas e desagradáveis para o receptor, ou seja, impostas, apesar
de não correspondidas. Este é o fator chave que as distingue de outras condutas,
praticadas em relações perfeitamente amistosas.
O assédio supõe sempre uma conduta sexual não desejada, não se
considerando como tal o simples flerte ou paquera . Por isso, muitas vezes só é
possível considerar indesejada a conduta de conotação sexual quando o assediado
inequivocamente manifesta oposição às propostas e insinuações do assediante”.
(Filho 2019)
3 ESPÉCIES DE ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
“A doutrina tem apontado dois tipos de assédio sexual: o assédio sexual por
chantagem e o assédio sexual por intimidação. Ambos ostentam características bem
particulares.
O assédio sexual por chantagem, também pode ser conhecido como ‘quid
pro quod’ que significa ‘isto por aquilo’. Essa modalidade ocorre quando o superior
hierárquico exige que seu subordinado pratique determinada atividade de natureza
sexual, sob pena deste perder o emprego ou benefícios advindos da relação de
trabalho ou, ainda, sob a promessa de vantagem.
Verifica-se que, nessa hipótese, o assediador utiliza seu cargo para fazer
com que a vítima acabe cedendo às pretensões sexuais dele, mediante uma troca
de favores.” (Silva 2020)
“Outra espécie, é o assédio sexual por intimidação também é denominado
de ‘assédio sexual ambiental’ e conhecido como ‘clima de trabalho envenenado’,
tendo em vista a íntima ligação com o ambiente laboral de modo geral.” (Silva 2020)
“Nesta espécie, o elemento “poder” é irrelevante, sendo o caso típico de
assédio sexual praticado por companheiro de trabalho da vítima, ambos na mesma
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posição hierárquica na empresa. “O aspecto fundamental, portanto, não é a
existência de ameaças, mas sim a violação ao seu “direito de dizer não”, através da
submissão – notadamente de mulheres - a avanços repetidos, múltiplas blagues ou
gestos sexistas (mesmo que sua recusa não seja seguida de represálias).” (Filho 2019).
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“O grande objetivo do Direito do Trabalho é zelar pela integridade física e
psíquica do trabalhador, ao passo que qualquer conduta sexualmente reprovável
dentro do ambiente laboral, requer providencias.” (Silva 2020)
4. CONSEQUÊNCIAS
4.1 Para o assediador
Para o assediador, analisando o ordenamento jurídico como um todo,
basicamente encontramos cinco formas de punição para quem comete assédio
sexual: 1) advertência, suspensão ou demissão do assediador, por justa causa, em
âmbito trabalhista (a depender da gravidade); 2) a rescisão contratual indireta pelo
assediado, com direito a indenização na Justiça do Trabalho; 3) a Responsabilidade
Civil na Justiça Comum (dano emergente, lucros cessantes e danos morais - art. 932,
III, CC); 4) a pena privativa de liberdade prevista no artigo 216-A do Código Penal Lei nº 10.224/2001 e; 5) processo administrativo no caso de servidor público
(regime estatutário).
Além disso, também temos amparo constitucional para repreender o
assediador, de acordo com o artigo 3º, inciso IV e com o artigo 5º, inciso I, ambos
da Constituição Federal de 1988.
Todavia, como o enfoque da presente pesquisa é o Direito do Trabalho
(CLT), vale elucidar que a demissão por justa causa decorrente de assédio sexual se
dá com fulcro na “incontinência de conduta” do artigo 482, alínea b, da CLT. (Silva
2020)”. “Incontinência de conduta é o desregramento ligado à vida sexual do
indivíduo, que leva à perturbação do ambiente do trabalho ou mesmo prejudica
suas obrigações contratuais, como a prática de obscenidades e pornografia nas
dependências da empresa. Podemos citar também como exemplo de incontinência
de conduta o assédio sexual, prática de atos de pedofilia na empresa etc.” (Saraiva
2012)
4.2 Para o assediado
Para o assediado – a vítima – os danos extrapatrimoniais que o assédio sexual
proporciona são expressivos. Com efeito, apesar dos mecanismos elencados para
sancionar o assediador, sem dúvidas, a pessoa que mais sofre com o assédio sexual
é a própria vítima. O ambiente desfavorável gerado pelas agressões pode conduzir a
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um prejuízo no rendimento do trabalhador, prejudicando suas promoções,
transferências ou quaisquer outras evoluções profissionais que almeje, pois cria um
ambiente laboral inadequado, com extrema pressão psicológica. As sequelas físicas
e psicológicas geradas são profundas e na maioria das pessoas ofendidas, a
ansiedade, cansaço e depressão podem tomar conta da rotina de trabalho e o
desinteresse pelo trabalho pode-se apresentar fatalmente.” (Zanetti 2007)
4.3 PARA O EMPREGADOR (PESSOA JURÍDICA)
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“Além do sujeito ativo e do sujeito passivo, o assédio sexual também
envolve o empregador propriamente dito, de modo a prejudicar sua imagem e
credibilidade no mercado de atuação.
Primeiramente, o Código Civil dispõe acerca da responsabilidade indireta
do empregador pelos atos de seus funcionários, no artigo 932, inciso III, do Código
Civil, a qual é oriunda da simples relação de emprego.
Levando-se em consideração que o empregador é responsável – de
maneira indireta, mas pacificamente objetiva – por garantir a idoneidade dos atos
cometidos pelos subordinados, nossa Justiça do Trabalho é competente para lhe
condenar ao pagamento de indenização por fatos ilícitos e dolosos como o assédio
sexual perpetrado sob sua gestão no estabelecimento.
Nesse sentido, a reparação será valorada de acordo com as circunstâncias
do caso e com o tamanho da empresa.
Vale salientar, ainda, que o empregador tem direito de regresso (art.
934, CC) e, posteriormente, pode cobrar judicialmente do efetivo assediador o valor
despendido com ele a título de indenização, acrescido de juros e correção
monetária.” (Silva 2020)
5 A INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS NOS CASOS DE ASSÉDIO SEXUAL
5.1 Conceito de dano moral
O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos bens de ordem
moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua
saúde (mental ou física), à sua imagem. Com a Reforma Trabalhista houve uma
conceituação legislativa acerca do tema. O artigo 223-B da CLT preceitua: “Causa
dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral
ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do
direito à reparação”. E o artigo 223-C da CLT especifica: “A honra, a imagem, a
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intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a
integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física” –
os chamados Direitos da Personalidade. (Silva 2020)
Segundo o especialista Yussef Said Cahali: “tudo aquilo que molesta
gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais
inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está
integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como
enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento,
na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento moral.”
5.2 O dano moral no direito do trabalho
No direito brasileiro prevalece a posição doutrinária que é favorável à
reparação dos danos morais. Ainda, a jurisprudência brasileira também tem
pacificado seu entendimento, aplicando a corrente que defende a obrigação de
indenizar quando alguém causa danos morais a outrem. Confirmando a
legitimidade do ressarcimento por danos morais, o Código Civil Brasileiro, em seu
artigo 927, dispõe que “Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Asseverando que o legislador, igualmente,
concorda com a reparação do dano, quando demonstrado o resultado lesivo.
O dano moral trabalhista advém da relação de emprego, envolvendo
empregado e empregador. Não obstante ocorrerem situações em que o
empregador seja o ofendido, a aplicação da indenização por danos morais verificase com mais intensidade a favor do empregado, seja por dolo ou por culpa do
empregador.” (Tolentino & Braga, 2017).
5.3 Dano extrapatrimonial
O dano existencial consiste em espécie de dano extrapatrimonial cuja
principal característica é a frustração do projeto de vida pessoal do trabalhador,
impedindo a sua efetiva integração à sociedade, limitando a vida do trabalhador
fora do ambiente de trabalho e o seu pleno desenvolvimento como ser humano,
em decorrência da conduta ilícita do empregador.” TST – Recurso de Revista (RR)
nº 10347420145150002 – publicado em 13/11/2015.
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O ‘dano existencial’ reportado pelo próprio artigo 223-B da CLT, enfatiza os
prejuízos causados aos planos e sonhos do empregado, fortalecendo a proteção
dos Direitos da Personalidade. Posto isso, denota-se que o dano moral ou
existencial não tem a finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, daí a
denominação “dano extrapatrimonial”. Essa espécie de dano tem como única
finalidade a compensação de todos os males suportados pelo ofendido.
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Logo, a indenização por danos extrapatrimoniais, seria a que mais faz
sentido para reparação da vítima, além de fazer parte da tentativa de reparação
daquela perturbação psíquica gerada pelo ato ilícito, ela é também uma maneira
de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, como por exemplo a honra
(artigo 223-C da CLT).” (Silva 2020)
6 FIXAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DANO SOFRIDO E SUA
PROBLEMÁTICA
6.1 O método de tabelamento introduzido pela Lei 13.467/2017
A Reforma Trabalhista entrou em vigor com o escopo de adequar a
legislação trabalhista às necessidades dos novos vínculos empregatícios que estão
surgindo no país.
No que tange ao direito de indenização por danos extrapatrimoniais, a Lei
nº 13.467/17 nos trouxe um título específico para a sua aplicação, o Título II-A
da CLT. Sem interferir na cumulação com a indenização por danos materiais
decorrentes do mesmo ato lesivo.” (Silva 2020)
O artigo 223-G, caput, da CLT ampliou os critérios a serem apreciados pelo
aplicador do Direito, vejamos:
Art. 223-G Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
I - a natureza do bem jurídico tutelado;
II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III - a possibilidade de superação física ou psicológica;
IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;
V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;
VII - o grau de dolo ou culpa;
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VIII - a ocorrência de retratação espontânea;
IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
X - o perdão, tácito ou expresso;
XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;
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XII - o grau de publicidade da ofensa.

Adiante, no artigo supracitado em seu parágrafo 1ª e incisos, observa-se um
método de tabelamento para a valoração dos danos suportados pela vítima,
classificando-os de quatro maneiras: ofensa de natureza leve, ofensa de natureza
média, ofensa de natureza grave e ofensa de natureza gravíssima.” (Silva 2020)
6.2 A valoração dos danos morais antes da Lei 13.467/2017
A Justiça do Trabalho é competente para julgar os danos extrapatrimoniais
decorrentes da relação de trabalho, quais sejam, o dano moral e o dano estético.
Atualmente cumuláveis a rigor da Súmula 387 do STJ:
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
Ocorre que, a CLT editada em 1943 não dispunha nada a respeito da
indenização por danos extrapatrimoniais. Assim, tratando-se de um direito
constitucional, a Justiça do Trabalho permitia que os advogados pleiteassem tais
reparações com base no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Magna de 1988.
Com efeito, também passou a ser possível a aplicação dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, adotando-se o preceito de que “aquele
que causa dano a outrem está obrigado a repará-lo”. (Silva 2020) Vejamos o que
diz os respectivos artigos:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
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do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Com uma legislação trabalhista incompleta, o magistrado valorava o dano
moral com fundamento no artigo 944 do Código Civil, o qual determina a análise
dos seguintes critérios: 1) extensão do dano; 2) capacidade financeira do réu; 3) não
enriquecimento sem causa por parte do autor; 4) o caráter pedagógico da
condenação.
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De fato, o magistrado ficava vinculado ao atendimento de cada um dos
parâmetros legais, mas podemos denotar que os referidos critérios não são
tabelados ou tarifados. Eles eram utilizados como pilares, sempre com
proporcionalidade e razoabilidade, ante a grande dificuldade de se mensurar
– quantum satis – os prejuízos psicológicos enfrentados pelo reclamante.”
(Tolentino e Braga 2017)
6.3 A problemática acerca da valoração do dano
A grande questão é que com a Reforma Trabalhista, entende-se que as
indenizações sejam estipuladas de acordo com a classe social das vítimas ao invés de
serem de acordo com o efetivo dano praticado pelo agente. É importante destacar o
foco do presente trabalho que é justamente o assédio sexual, sendo acometidos por
esse imbróglio em sua grande maioria por mulheres, por esta razão, levanta-se a
premissa de como pode o aplicador do Direito estimar a violação da intimidade de
uma mulher com base na posição ocupada por ela.
Há uma preocupante incoerência no fato de que, por exemplo, a dignidade
de uma faxineira está “valendo menos” do que a dignidade de uma gerente ou
diretora. Em outras palavras, é como se a dor do pobre valesse menos do que a dor
do rico, destoando dos Princípios da Isonomia e da Proporcionalidade e
Razoabilidade.” (Silva 2020)
Não obstante, segundo o site notícias do STF: O Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6069, com pedido de liminar, para questionar
alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) referentes à reparação por danos morais decorrentes da
relação de trabalho. (...) Além de ferir o dever constitucional de reparação integral do
dano, as novas regras, segundo a OAB, violam os princípios da isonomia, da
independência funcional dos magistrados, da proteção do trabalho e da dignidade
da pessoa humana.
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Anteriormente a aprovação da Lei 13.467/17, o poder judiciário brasileiro
aplicava o sistema aberto, um dos sistemas oferecidos pelo direito para reparação
do dano moral. Este sistema é caracterizado por conceder ao juiz o poder de aferir,
com o seu livre convencimento e tirocínio, a extensão da lesão e o valor da
reparação correspondente.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O magistrado detém a discricionariedade de arbitrar o “quantum”
indenizatório devido, de acordo com a lesão causada, examinando cada caso.”
(Tolentino & Braga, 2017)
Em razão de não ser possível avaliar matematicamente o quanto deve ser
pago a título de indenização pelo dano, os magistrados devem levar em
consideração alguns critérios, que segundo o autor Enoque dos Santos devem ser
consideradas: “as condições econômicas, sociais e culturais de quem cometeu o
dano e principalmente de quem sofreu; a intensidade do sofrimento do ofendido;
a gravidade da repercussão da ofensa; a posição do ofendido; a intensidade do
dolo ou o grau de culpa do responsável; um possível arrependimento evidenciado
por fatos concretos; a retratação espontânea e cabal; a equidade; as máximas da
experiência e do bom-senso; a situação econômica do país e dos litigantes; o
discernimento de quem sofreu e de quem provocou o dano .”
O autor ainda afirma que “não existe um critério único utilizado pelos
nossos tribunais, as decisões buscam respaldo em cada caso concreto. Tal fato
enseja uma insegurança jurídica, haja vista a subjetividade do valor a ser
indenizado.” (Dos Santos 2015)
Os doutrinadores Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado
reforçam no livro “A Reforma Trabalhista no Brasil”: “Sem as adequações
interpretativas, propiciadas pelas técnicas científicas da Hermenêutica Jurídica, o
resultado atingido pela interpretação literalista será inevitavelmente absurdo, tal
como: a) admitir que a ordem jurídica diferencie as afrontas morais em função da
renda das pessoas envolvidas (art. 223-G, § 1º, I, II, III e IV); b) admitir que a
indenização devida por uma pessoa humana a uma empresa (e vice-versa) se mede
pelos mesmos parâmetros monetários do cálculo de uma indenização devida por
uma empresa (independentemente de ser líder mundial ou continental de mercado,
ou não) a uma pessoa humana (art. 223-G, § 2º); c) admitir que a reincidência
cometida por certa empresa (que é um ser coletivo, relembre-se) somente se
computa se for perpetrada contra a mesma pessoa física (§ 3º do art. 223-G)”.
“Neste diapasão, ressalta-se que a antiga Lei de Imprensa também permitia
limitar as indenizações e acabou sendo revogada por inconstitucionalidade. Assim,
78

www.conteudojuridico.com.br

a Lei nº 13.467/2017 nos proporciona uma verdadeira insegurança jurídica na atual
conjuntura brasileira.
Assim, clama-se que se construa, através de orientações jurisprudenciais,
alternativas que “amenizem” os efeitos dessa tarifação judicial. Em especial nos
casos de assédio sexual, cujas vítimas são tão vulneráveis, sendo um problema que
assola o país durante anos.” (Silva 2020)
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CONCLUSÃO
O presente trabalho preocupou-se em apresentar um panorama acerca do
assédio sexual em ambientes de trabalho, indicando o posicionamento da Justiça
Brasileira diante de situações de assédio, especificamente no que tange aos atuais
critérios de valoração da indenização por danos extrapatrimoniais.
No assédio sexual, as ofensas pessoais são na maioria das vezes, muito
maiores que as patrimoniais e indenizar alguém por ter tido seu direito de liberdade
sexual afetada não é das tarefas mais fáceis. A vítima se vê profundamente
constrangida em sofrer o assédio e muito mais em ter que comunicar a empresa do
fato. A humilhação e problemas que podem decorrer desta violência são às vezes
irreparáveis, a partir disso que surge a importância de se analisar com atenção a
valoração do dano para reparo da vítima, independentemente da posição hierárquica
que ocupa.
Essa “precificação” do assediado com base na posição social da vítima, gera
revolta. Uma vez que a vítima procura o sistema Judiciário Trabalhista em busca de
sanar em eventual problema ocorrido, depara-se com a própria legislação fazendo
diferenciação do valor que lhe é merecido com base na sua posição social, ao invés
de avaliar o efetivo dano, gerando dessa maneira, um insegurança jurídica.
A vítima pobre “custa” mais barato para aquele que deve reparar o dano,
tornando-a mais vulnerável aos riscos dentro do ambiente de trabalho e agrava a
discriminação social de maneira geral. Seria a dignidade e a honra da vítima de
baixa renda de menor valor que a dignidade e honra da vítima bem sucedida?
Assim, podemos concluir que ainda há a necessidade de obtermos medidas
mais eficientes para o combate do assédio sexual no Brasil seja na esfera social,
como na trabalhista.
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explicar o fenômeno.
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ABSTRACT: This article intents to discuss the plea bargain system, insert in the 28-A
article, changed by Nº 13.964 law, from 2019, that is part of former Minister of Justice
Sérgio Moro anticrime pack, it changes several laws of criminal code and criminal
prosecution and it creats a lot of discussion in legal area. The descriptive analytical
was the adopted system, and the most competent by this academical paper in that
the explorative particulars admits. The descreptive system has the purpose of critical
examination, civil register, description of procedural factors, and the analytical system
develops with detailed analysis to justify the phenomenon.
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1.INTRODUÇÃO
O Brasil enfrenta um problema de aumento gradual da população carcerária,
que atualmente está em torno 773,151 pessoas privadas de liberdade em todos os
regimes de acordo com Infopen (2019), esse crescimento descontrolado causa
superlotação em quase todos os presídios brasileiros, violando direitos fundamentais
humanos. A maioria dos presos convive com realidade de torturas, homicídios,
violações sexuais, contato direto com doenças infectocontagiosas, falta de água
potável, e comida estragada, faltando o mínimo de dignidade humana, fazendo com
que seja extremamente difícil a ressocialização de um indivíduo que vive sob essas
condições.
A barganha processual não é novidade, e já vem sendo usado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, levantando divergências de opiniões a respeito do
assunto. O objetivo é fazer uma análise para saber se sua aplicação é realmente
efetiva, e uma observação aprofundada sobre os possíveis riscos que as negociações
processuais penais podem trazer para ordenamento jurídico.
O cenário processual penal brasileiro enfrenta uma série de problemas, como
alto número de processos acumulados, que levam muito tempo para serem
concluídos gerando uma sobrecarga do judiciário. Com objetivo de acelerar esses
processos, surgiu a negociação processual penal como alternativa para resolução
dessas complicações.
A partir deste fato surgiu uma inquietação a respeito deste tema, e como
seriam efeitos e possíveis riscos, que poderiam ocorrer se tratando da realidade
processual brasileira. A adaptação de um padrão processual, sendo usado como
modelo, tem que ser estudado meticulosamente, pois podem surgir incoerências que
levantam questionamentos relevantes.
Sob a ótica acadêmica o assunto é de grande relevância, pois o
aprofundamento científico sobre o assunto é necessário, uma vez que tem impacto
direto na sociedade o objeto de estudo se mostra de extrema importância, para que
seja buscado sempre soluções eficientes mediante os problemas, podendo servir de
base para outros trabalhos científicos.
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Foi introduzido no ordenamento jurídico processual brasileiro o instituto Plea
Bargaining, derivado do common law, que permite ao Ministério Público fazer um
acordo direto com o acusado, contida na Lei 11.394/2019, o famoso pacote anticrime
que adiciona o Art. 28-A ao Código de Processo Penal, incorporando um modelo de
barganha ao ordenamento jurídico processual penal.
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Uma dúvida bastante pertinente se trata de como serão realizados os
controles dos acordos formalizados valendo-se do tipo penal inovador do Art 28-A
do Código de Processo Penal e, se o Ministério Público como órgão garantidor tem
a atribuição de fazer tais acordos, bem como a forma que serão fiscalizados os
mesmos, estas são algumas das indagações delicadas que permeiam a temática
tendo em vista a realidade processual brasileira.
As vindas de um instituto com essas características podem trazer riscos ao
ordenamento processual, podendo surgir confissão feita através de coação, e essa
prática estará infringindo princípios fundamentais como devido processo legal,
direito de defesa e entrando em conflito com a Constituição Federal, esses riscos são
enormes tratando-se do Processo Penal brasileiro.
Outro aspecto relevante acerca do tipo 28-A do Código de Processo Penal
abre caminho para o questionamento de que o mesmo estaria também atribuindo
muito poder ao Ministério Público, o transformando em um super órgão com muitos
poderes. Outra dúvida é se este acordo estaria disponível para todas as pessoas de
classes sociais diferentes ou para pessoas que tenham influência pelo seu poder
econômico, devido a isso faz-se o seguinte questionamento: quais riscos as
negociações processuais penais do artigo 28-A do CPP podem trazer para
ordenamento jurídico processual brasileiro?
2.METODOLOGIA
Primeiramente é importante destacar a pertinência da pesquisa e como ela é
valiosa para o âmbito acadêmico, criando, aperfeiçoando e expandindo
conhecimento. Prodanov e Freitas (2013), conceituam a pesquisa como uma
produção de um estudo devidamente organizado, abordando um problema
caracterizado pela concepção científica de
investigação, com a finalidade de
descobrir através de um método respostas para o problema.
Para Gil (2002), a pesquisa é um procedimento racional ordenado com
objetivo de responder os questionamentos propostos. A pesquisa é necessária
quando não há respostas suficientes para o questionamento e se desenvolve a partir
de um concurso de conhecimentos e da utilização cuidadosa de métodos, técnicas e
outros procedimentos científicos.
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O método adotado é o descritivo-analítico, numa perspectiva exploratória,
permitindo análise, registro, descrição das características dos fatores com relação
com processo, através de um estudo mais pontuado. A abordagem adotada foi a
qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados a revisão da literatura
específica.
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3.SISTEMA DE BARGANHA PROCESSUAL
É importantíssimo definirmos a barganha processual, Schiavone (2019),
explica que o sistema de negociação teve sua origem em países que adota common
law, expressão utilizada para definir um ordenamento jurídico que tem suas
aplicações normativas em regras que não estão escritas, mas estão no costume ou
em jurisprudência.
De acordo com Silva (2019), o Brasil adota o sistema Civil law, que consiste em
aplicação penal com base na legislação, sendo assim sua fonte principal é a lei e o
costume fonte secundária. Os casos são julgados conforme as normas que estão
contidas em lei, código e Constituição Federal.
O objetivo dessa sistemática no Artigo 28-A do CPP, é que aconteça uma
confissão do crime pelo autor e que em troca o Ministério Público negocie a pena,
gerando uma economia processual e rapidez, já que a sequência de persecução penal
normal o tempo é maior, diferenciando da colaboração premiada na qual o acusado
por conta própria entrega seus companheiros para ter o benefício de redução de
pena.
É o benefício que se concede ao réu confesso, reduzindo-lhe
ou até́ isentando-lhe de pena, quando denuncia um ou mais
envolvidos na mesma prática criminosa a que responde. A
matéria é disciplinada difusamente na legislação: a) Lei dos
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, art. 25, § 2.º (Lei
n. 7.492/86); b) Código Penal, art. 159, § 4.º; c) Lei dos Crimes
Hediondos, art. 8o, parágrafo único (Lei n. 8.072/90); d) Lei dos
crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo, art.
16, parágrafo único (Lei n. 8.137/90); e) Lei do Crime
Organizado, arts. 4.º a 7.º da Lei n. 12.850/2013; f) Lei de
Lavagem de Capitais, art. 1.º, § 5.º (Lei n. 9.613/98); g) Lei de
Proteção a Vítimas e Testemunhas, arts. 13 e 14 (Lei n.
9.807/99); h) Lei de Drogas, art. 41 (Lei n. 11.343/2006). 9.
PERGUNTAS AO OFENDIDO (BONFIM, 2016, p. 440)20
20

BONFIM, Edilson. Curso de Processo Penal, 2016, p. 440.
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Na opinião de Avena (2019) a maioria da doutrina entende que a expressão
delação premiada seria sinônimo de colaboração premiada, e que a delação seria um
gênero de colaboração. Segundo esse ponto de vista, há delação quando o agente
(indica/ delata) as pessoas que estão envolvidas no caso. Já no caso da colaboração,
pode ser ou não delatória, vai além, pode indicar os autores e partícipes, e definir as
infrações que cada um fez, e revelar toda a estrutura criminosa explicando a função
dos indivíduos.
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Uma das questões levantadas para a colaboração, é a voluntariedade e a
espontaneidade, a intenção do delator para ser beneficiado. Espontaneidade ocorre
da vontade livre e consciente, sem interferência externa como coação física ou
psicológica.
4.INOVAÇÃO DA LEI N° 13.964/2019, QUE PERMITE O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
A Lei n°13.994/2019 (2019) trouxe uma série de alterações ao Código Penal e
Processual Penal, promovendo uma reestruturação do sistema jurídico penal, dentre
elas o acréscimo do artigo 28-A, CPP, que consiste em uma barganha entre o acusado
e Ministério Público, impondo condições para o enquadramento, como estar contida
no dispositivo.
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as
seguintes
condições
ajustadas
cumulativa
e
alternativamente: (Incluído pela Lei N.º 13.964, de 2019)
I - Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei N.º 13.964, de
2019)
II - Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime; (Incluído pela Lei Nº 13.964, de 2019)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo
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juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei N.º 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei
N.º 13.964, de 2019)
IV - Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei N.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente,
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei N.º
13.964, de 2019)
V - Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada
pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível
com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei N.º 13.964,
de 2019) (BRASIL, 2019)2122
5.PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS PENAIS
O Plea Bargain expressão em inglês que traduzindo para o português significa
delação premiada, usada para definir a negociação processual, vem gerando uma
série de conflitos doutrinários acerca do assunto. Marques (2016), menciona que a
doutrina americana critica o instituto por entender que estaria suprimindo direitos
fundamentais como o direito de não se incriminar ou ser julgado por um júri
imparcial.
A respeito da imparcialidade do juiz Avena (2019), preceitua que juiz é
determinado em lei, e deve julgar com imparcialidade estando no topo da relação
jurídica entre a acusação e defesa, tendo capacidade objetiva e subjetiva para julgar
a demanda, agindo de acordo com a lei e o resultado das provas. Em determinadas
situações o juiz pode ser afastado em casos de impedimentos e suspeição.
5.1 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
Na opinião de Avena (2019), o princípio do contraditório é um dos mais
importantes por se tratar de direito assegurado pelas partes, e que todo ato ou fato
no decorrer do processo, as partes poderão se manifestar ou produzir novas provas
antes que a decisão judicial seja proferida.

21

BRASIL. Código de Processo Penal Lei Nº 13.964,2019.

22
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Para Mirabete (2005), o princípio do contraditório decorre da igualdade
processual, fazendo com que as partes acusadora e acusada se encontrem em um
mesmo plano. A lei processual regula o princípio do contraditório garantindo que
ainda que o acusado seja ausente ou foragido, não pode ser julgado sem defensor.
5.2 PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
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O princípio da ampla defesa também faz parte das garantias processuais, estar
contido no Art 5°., LV Da Constituição Federal (1998). Avena (2019), define o princípio
da ampla defesa é quando o Estado permite que o acusado disponha de todos os
meios de provas possíveis para comprovar sua inocência.
Para um melhor aprofundamento Nicolitt (2016), elucida que contraditório
está associado com a ampla defesa diretamente, e não pode ser deixado de lado
uma vez que até mesmo a natureza não negou aos animais o direito de se defender,
todos os seres do reino animal apresentam mecanismos e instintos de autodefesa, e
não justifica ser negado aos humanos o direito de se defender.
5.3 PRINCÍPIOS DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
O princípio da não autoincriminação também faz parte do rol de garantias
processuais resguardadas pela Constituição Federal, definido por Nicolitt (2016),
como princípio que permite que o acusado não seja obrigado produzir provas contra
si mesmo, e que tenha o direito de ficar calado e decidir cooperar ou não com a
instrução processual, ou investigação, estando alinhado com várias constituições e
tratados internacionais. O princípio se relaciona com presunção de inocência e a do
direito de defesa, esse princípio vem favorecendo a vedação de colaboração
voluntária do sujeito investigado.
O princípio da não autoincriminação também denominado princípio do nemo
tenetur, está contido na Constituição Federal nos artigos 5°, inciso LXIII, (1998), diz
respeito a uma garantia ao cidadão de não produção de provas contra si, o texto
constitucional assim dispõe:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
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LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o
de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da
família e de advogado (BRASIL, 1998).23
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5.4 PRINCÍPIO DO DIREITO A DEFESA TÉCNICA
Na visão de Lopes (2016), a defesa técnica, é uma assistência dada por uma
pessoa com conhecimento técnico em Direito, um profissional atuante como
advogado ou defensor público, com conhecimento técnico jurídico. A defesa técnica
se justifica em um equilíbrio entre a defesa e acusação, e pela presunção de
hipossuficiência da parte passiva, por ela não ter os conhecimentos suficientes para
resistir à pressão estatal, a defesa estabelece a igualdade com o acusador.
6.VANTAGENS E DESVANTAGENS DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO PARA REALIDADE
PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA, E POSICIONAMENTOS DE JURISTAS.
Quanto ao instituto de barganha inserido no Art 28-A do CPP (2019), parte da
doutrina defende a possibilidade de violação dos princípios constitucionais
garantidores apresentados, e por este motivo, seria um perigo muito grande ao
ordenamento jurídico, o uso desse instituto deverá ser analisado minuciosamente ao
caso concreto. Por outro lado, deve ser ressaltado o número crescente de demandas
que o judiciário enfrenta. De acordo com uma pesquisa do CNJ, o número altíssimo
do custo com processos teve um acréscimo de 4% anuais desde 2011, atingindo
em 2017, 90 bilhões. Esse número de justificado pelos 80 milhões de processos que
estão tramitando, desses números, 94% estão em primeira instância, instância que o
acordo pode acontecer (Justiça em Números, 2018, p. 56, 73 e 197).
A enorme quantidade de processos que o judiciário enfrenta não pode ser
ignorado de forma alguma. O CNJ em site oficial publicou em 28 de agosto de (2019),
que o tempo dos processos criminais em 1°Grau é maior que os processos nãocriminais, a taxa de congestionamento criminal é de 73.3% e a dos processos não
criminais ficam com 59.2%, nessa mesma instância.
Tendo em vista o sistema processual congestionado de demandas, e que a
cada ano tem a tendência de aumento, a barganha processual pode ser uma solução
viável. Scandelar (2019), defende que a medida solucionaria grande parte das
demandas que podem ser resolvidas rapidamente e de maneira satisfatória para as
partes.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 02 de maio 2020.
23
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É importante ressaltar o princípio da economia processual. Mirabete (2005),
afirma que os atos processuais em atividades jurisdicionais devem procurar o
máximo de resultados buscando sempre economizar, esforço, tempo e alternativas
menos onerosas, também preceitua que o princípio da economia processual se
justifica no aproveitamento dos atos já praticados, ainda que (foram) conduzidos de
forma diferente do que estava disposto em lei. Então, com intuito de evitar repetições
sem necessidades e se o ato for eficaz nos objetivos pretendidos é razoável que seja
aproveitado, evitando assim o prolongamento sem necessidade dos trâmites do
processo. Portanto, diante, o ponto de vista econômico o acordo processual é uma
saída viável.
Os juristas Giacomolli e Vasconcellos (2015), criticam severamente o uso da
barganha processual, afirmando que este instituto fomenta o desaparecimento do
contraditório e uma supervalorização da confissão incriminadora, podendo surgir
pressões e confissões através de coação, ressaltando um modelo autoritário
tornando a confissão a rainha das provas, gerando uma falta de controle sobre as
ilicitudes das provas.
Na opinião de Furquim e Neto (2019), a falta de preocupação com os sujeitos
marginalizados, torna automatizado a homologação de acordo penal da mesma
forma que ocorre no juízo de admissibilidade da denúncia, materializado
displicentemente a punição e ampliação de forma descontrolada os processos
criminais por seletividade e consequentemente desigualdade.
A desigualdade é um ponto que deve ser analisado com atenção. Ribeiro,
Baiocchi e Toledo, (2020), declaram que a medida favorece a criminalização da
pobreza. O pressuposto para não-persecução penal e condição de assumir a
infração penal. O objetivo e transpasse para sociedade a função de punir, não
importando quem seja.
O Infopen (2016), demonstra que 54% da população carcerária é constituída
por pessoas com até 30 anos, e dessa população 64% são pessoas de pele negra e
51% não completou nem o ensino médio. O ensino precário e a grande desigualdade
social com o racismo contido na sociedade, contribui para falta de defesa técnica
para essas pessoas mais carentes.
Na concepção de Bomfim (2016), na esfera do processo penal, deve ser
garantido as partes as mesmas oportunidades de alegação e demonstrações de
provas, garantindo os mesmos direitos e obrigações, ônus e faculdades, evitando
privilégios e a supremacia de algumas das partes, equilibradas as partes no mesmo
plano, estabelecendo o mesmo nível de força.
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Os autores Lopes e Rosa (2015) salientam que, pelo fato do acusador se
encontrar em uma posição superior, e com poder de fazer negociação, faz com que
possa existir a possibilidade de surgir pressões psicológicas e coações, prática não
muito distante da realidade brasileira, podem surgir aceitação de culpa ainda não
existente. A não aceitação do acordo pode resultar em julgamento pelo modelo
tradicional.
Para Marques (2016), o Ministério Público como executor de políticas criminais
e com toda independência funcional, somado a introdução do Plea Bargain, pode
ocorrer o risco de formar um super órgão com mais poderes sem controles políticos.
A população poderá ficar nas mãos das vontades dos promotores. Onde há muita
desconfiança a respeito dos acordos.
O Fórum Nacional de Juízes Criminais (2019), demonstrou ser a favor das
medidas de negociação, o ente é formado por magistrados federais, estaduais
trabalhistas e militares. Considerando a morosidade da justiça criminal que gera
insegurança jurídica e impunidade, o sistema de negociação adaptado para o Brasil,
seria uma grande ferramenta para o combate ao enorme número de processos.
Na concepção de Melo (2019), não é raro o fato de réus inocentes aceitarem
fazer acordo por medo, o sentimento que o peso do julgamento poderá ser bem
maior do que a proposta, geram um certo “preço da inocência”. Estudos apontam
que, nos Estados Unidos 56% dos réus inocentes aceitam os acordos de plea
bargaining para evitarem ficar distantes dos seus familiares. Como consequência um
sistema que foi feito para fazer criminoso realizar acordo, faz com que pessoas
inocentes façam.
O jurista Schiavon (2019), relata que alguns defensores públicos, criticam o
sistema de barganha, pelo fato que a aceitação desta deve ser acompanhada por
uma orientação jurídica, tornando muito difícil pelo grande número de demandas,
impossibilitando os defensores de acompanhar todos assistidos. As defensorias só
estão presente em 40% das Comarcas, e a falta desses profissionais é um problema
grave. De acordo com a revista Exame.com (2017), o Brasil tem um defensor público
para cada 967,6 mil habitantes, contribuindo para o colapso do sistema prisional.
Portanto, acordos sem o mínimo de orientação jurídica é um ponto que deve ser
considerado.
O professor da FGV e Criminalista em São Paulo-SP Celso Vilardi (2019),
defende que as alternativas a respeito da prisão são sempre interessantes, o jurista
acredita que aumenta o rol de crimes que podem ser alvo de alternativas à prisão
pode ser uma ótima opção para o sistema prisional sobrecarregado. Porém, os
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acordos não poderão servir de sistema de opressão de pessoas mais pobres, sendo
ideal a permissão de acordos até a prolação da sentença.
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Na concepção de Pompeu (2019), a disparidade entre o órgão acusador e o
acusado, é um problema, considerando a nossa sociedade extremamente desigual,
pode ser um risco para ordenamento jurídico processual penal. Para que a barganha
seja efetiva todos os réus devem estar acompanhados, por defensores públicos ou
por advogados, e a barganha deve ser acessível e transparente, para evitar qualquer
abuso, sempre buscando penas alternativas. A barganha deve sempre buscar
celeridade do processo e desaforamento das acumuladas demandas, tendo cautela
aos princípios constitucionais e processuais penais.
O advogado Jorge Nemr (2019), diz que o sistema americano pode não ser
eficiente aqui no Brasil, de acordo com ele, por mais que o sistema diminua o
número de processo, poderá surgir aumento no número de inquéritos. Na opinião
do jurista, delegar mais poder ao Ministério Público, pode ser usado como moeda
de coação por parte dos membros do MP, especialmente em cidade do interior.
7.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não pode ser negado que a barganha processual tem como ponto positivo a
economia e aceleração processual tendo em vista ao sistema sobrecarregado e lento
que temos, mas esse sistema deve ser visto de maneira mais ampla e cautelar, e deve
ser explorado todas suas consequências e sua efetividade ao ser incluído ao sistema
processual penal brasileiro.
Outro ponto que deve ser destacado é que a barganha processual tem sua
origem no sistema common law usado em países de língua inglesa e sua primazia
são os costumes e decisões jurisprudenciais, diferente do sistema usado no Brasil
que é o civil law, priorizando a lei escrita como a Constituição Federal e os
procedimentos judiciais, essas diferenças de sistemas podem gerar conflitos para os
operadores do direito, por se tratar de uma sistemática completamente diferente do
que é usada no Brasil, precisando assim o assunto ser profundamente estudado e
discutido no meio jurídico.
De acordo do Art. 28-A CPP no § 3.º diz que o acordo será formalizado por
escrito pelo membro do Ministério Público e pelo investigado e por seu defensor,
por mais que o acordo seja assistido por um defensor, em uma situação de
hipossuficiência na qual o investigado dependa de defensor público, pode ser mais
difícil, tendo em vista o grande déficit de defensores públicos e grande números de
processos acumulados, o acesso a essa vantagem não pode beneficiar só pessoas
91

www.conteudojuridico.com.br

com mais poder aquisitivo, e sim a todo indivíduo que tenha direito, atendendo os
requisitos exigidos por lei.
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Portanto, se o acordo de persecução penal for acessível a todos pode ser uma
excelente ferramenta processual que ajudará muito, o judiciário com seu grande
volume de processos, porém deve ser observado se esses acordos estão respeitando
as regras legais sem suprimir nem um direito garantido pela Constituição Federal, e
devem sempre buscar economia, celeridade e efetividade processual.
Diante disso percebe-se que o sistema processual penal necessita de mais
estudo em alternativas que ajude a solucionar os inúmeros problemas, os quais o
judiciário enfrenta no seu cotidiano, sempre mantendo o equilíbrio entre a força
estatal sobre o acusado, garantindo os direitos fundamentais, e repudiando toda
forma de abuso que possa acontecer.
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RESUMO: Devido o processo de redemocratização ocorrido após a ditadura militar,
os direitos e garantias se expandiram, sendo estabelecidos novos instrumentos
processuais e concedendo maior ascensão ao Poder Judiciário para garantir a
conquista das liberdades democráticas. No cenário brasileiro, diante da omissão
legislativa e executiva, que por muitas vezes permanecem inertes para realizar normas
e de diretrizes políticas eficazes para com o seu povo, o judiciário é cada vez mais
demandado para a efetivação dos direitos de uma população que sente abandonada.
Neste contexto, o presente trabalho se dedica a abordar a tendência contemporânea
da judicialização da política e o ativismo judicial, dois fenômenos que estão
associados à ascensão da atividade jurisdicional brasileira. Para abordar esses dois
fenômenos de forma mais aprofundada, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e análise
documental, bem como o uso de doutrinas dominantes, artigos e periódicos
científicos.
Palavras-chave: Poder Judiciário. Ativismo Judicial. Judicialização da Política.
ABSTRACT: As a result of the re-democratization process that took place after the
military dictatorship, rights and guarantees were expanded, new procedural
instruments were established and the Judiciary was promoted to guarantee the
conquest of democratic freedoms. In the Brazilian scenario, given the legislative and
executive omission, which often remain inert to comply with effective political norms
and guidelines for its people, the Judiciary is increasingly demanded for the realization
of the rights of a population that feels abandoned. In this context, the present work
is dedicated to addressing the contemporary trend of judicialization of politics and
judicial activism, two phenomena that are associated with the ascension of Brazilian
judicial activity. For a more in-depth approach to these two phenomena, bibliographic
research and document analysis were used, as well as the use of dominant doctrines,
articles and scientific journals.
Key-Words: Judiciary Power. Judicial Activism. Judicialization Of Politics.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. ATIVISMO JUDICIAL; 3. JUDICIALIZAÇÃO DA
POLÍTICA; 4. CONCLUSÃO; 5. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO:
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O processo de redemocratização ocorrido nos anos 80 expandiu os direitos e
garantias, estabeleceu novos instrumentos processuais e concedeu maior ascensão
ao Poder Judiciário para garantir a conquista das liberdades democráticas. Assim,
diante do atual cenário democrático brasileiro, o Judiciário tem sido demandado para
a concretização dos direitos e garantias fundamentais, sendo responsável por
interpretar dispositivos do sistema normativo relacionados a certas questões políticas
e polêmicas.
Nesta seara, dois fenômenos conhecidos como ‘’judicialização da política’’ e
‘’ativismo judicial’’ estão vinculados à ascensão da atividade jurisdicional. Embora os
termos judicialização da política e ativismo judicial estejam relacionados, é
importante estabelecer uma fronteira entre o que se entende por judicialização da
política e por ativismo judicial.
Ao se pronunciar sobre a temática, o ministro Luis Roberto Barroso esclarece
que ‘’a judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma
família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens’’ (BARROSO,
2009, p. 21), e, além disso, ‘’não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas
imediatas’’(BARROSO, 2009, p. 21).
Portanto, esta pesquisa se dedica a abordar a tendência contemporânea da
judicialização da política e o ativismo judicial, explicando conceito, causas e
consequências, além de expor alguns argumentos favoráveis e desfavoráveis desses
dois fenômenos diante da omissão legislativa e o protagonismo do judiciário.
Para abordar esses dois fenômenos de forma mais aprofundada, utilizou-se a
pesquisa bibliográfica e análise documental, bem como o uso de doutrinas
dominantes, artigos e periódicos científicos.
2. ATIVISMO JUDICIAL
A expressão ativismo judicial é abordada pela primeira vez pelo autor
estadunidense Arthur Schlesinger Jr. na publicação do artigo ‘’ The Supreme Court:
1947’’, onde o pesquisador após fazer uma análise a respeito do perfil dos nove juízes
da Suprema Corte da época, classifica alguns juízes como “ativistas” e outros como
adeptos à “autocontenção”.
Schlesinger apresenta o termo “ativismo judicial” exatamente
como o oposto à “autorrestrição judicial”. Para o autor, os juízes
ativistas substituem a vontade do legislador pela própria
porque acreditam que devem atuar ativamente na promoção
das liberdades civis e dos direitos das minorias, dos destituídos
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e dos indefesos, “mesmo que se, para tanto, chegassem
próximo à correção judicial dos erros do legislador”. Ao
contrário, os juízes “campeões da autorrestrição judicial” têm
uma visão muito diferente a respeito das responsabilidades da
Corte e da natureza da função judicial: a Suprema Corte não
deve intervir no campo da política, e sim agir com “deferência à
vontade do legislador”. (CAMPOS, 2014, p. 4070-4071, grifo
nosso).
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Roberto Barroso conceitua ativismo judicial como ‘’uma atitude, a escolha de
um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu
sentido e alcance’’ (BARROSO, 2009, p. 22). Não obstante, segundo o ministro, o
ativismo se manifesta através das seguintes condutas:
(i) a aplicação direta da Constituição a situações não
expressamente
contempladas
em
seu
texto
e
independentemente de manifestação do legislador ordinário;
(ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos
emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a
imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público,
notadamente em matéria de políticas públicas. (BARROSO,
2009, p.22)
O jurista Luis Flávio Gomes (2009) entende que há duas espécies de ativismo
judicial – inovador e revelador. A primeira espécie ocorre quando o juiz inventa uma
nova norma, ou cria um direito ou até mesmo inova no ordenamento jurídico. Já na
segunda espécie, além de criar uma norma, regra ou direito, o juiz baseia-se em
princípios constitucionais ou pela interpretação de uma norma lacunosa. Nas palavras
do autor:
É preciso distinguir duas espécies de ativismo judicial: há o
ativismo judicial inovador (criação, ex novo, pelo juiz de uma
norma, de um direito) e há o ativismo judicial revelador (criação
pelo juiz de uma norma, de uma regra ou de um direito, a partir
dos valores e princípios constitucionais ou a partir de uma regra
lacunosa, como é o caso do art. 71 do CP, que cuida do crime
continuado). Neste último caso o juiz chega a inovar o
ordenamento jurídico, mas não no sentido de criar uma norma
nova, sim, no sentido de complementar o entendimento de um
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princípio ou de um valor constitucional ou de uma regra
lacunosa. (GOMES, 2009, p.1, grifo nosso)
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Lenio Luiz Streck entende que o ativismo judicial é ‘’ruim para a democracia,
porque decorre de comportamentos e visões pessoais de juízes e tribunais’’(STRECK,
2016, p. 724), além disso, ‘’representa um tipo de decisão na qual a vontade do
julgador substitui o debate político (seja para realizar um pretenso “avanço” seja para
manter o status quo)’’ (STRECK, 2016, p. 724).
Destarte, o ativismo judicial pode ser interpretado como uma participação mais
ampla e intensa do Judiciário, valendo-se de valores e fins constitucionais, mas não
deve ser tido como uma solução à crise institucional dos Poderes Políticos.
3. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA
A principal obra sobre judicialização da política, que serve como base para o

estudo sobre a relação do Judiciário e a política, foi realizada pelos cientistas políticos
estadunidenses Chester Neal Tatee e Torbjörn Vallinder (1995), que publicaram “The
Global Expansion of Judicial Power”. Para os autores, a expansão do poder judicial
ocorre, principalmente, devido à queda dos regimes totalitários.
Judicialização da política, para Torbjörn Vallinder (1995 apud GUIMARÃES,
2011, p. 13), pode ser assim definida:
(1) A expansão do campo dos tribunais ou dos juízes em
detrimento dos políticos e/ou dos administradores, isto é, a
transferência de poder de decisão do legislador, do governo, ou
da administração civil para os tribunais ou, pelo menos, (2) A
propagação dos métodos da tomada de decisão judicial para
fora do campo judicial propriamente dito. Em resumo, podemos
dizer que a judicialização envolve essencialmente uma
transformação na direção do processo judicial.
Respectivamente, Chester Neal Tate (1995 apud GUIMARÃES, 2008, p. 13).
conceitua a judicialização da política como sendo:
1. O processo segundo o qual os tribunais e juízes tendem a
dominar cada vez mais a criação de políticas públicas já criadas
(ou, crê-se amplamente, que ao menos deveriam ser criadas)
por outras agências governamentais, especialmente legislativos
e executivos, e 2. O processo pelo qual os fóruns de negociação
e de tomada de decisão não-judiciais tornam-se dominados por
normas e procedimentos quase-judiciais (legalistas).
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No Brasil, o tema judicialização passou a ser introduzido pelo cientista político
Marcus Faro de Castro, autor do artigo ‘’O Supremo Tribunal Federal e a Judicialização
Da Política’’. Do ponto de vista do autor, ‘’a judicialização da política ocorre porque
os tribunais são chamados a se pronunciar onde o funcionamento do legislativo e do
executivo se mostra falho, insuficiente ou insatisfatório’’ (CASTRO, 1996, p. 3). Reforça
ainda que ao ocorrer uma aproximação entre direito e política, torna-se difícil
distinguir entre um ‘’direito’’ e um “interesse político”.
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Judicialização, para o ministro Luis Roberto Barroso, acontece quando
‘’algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por
órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso
Nacional e o Poder Executivo’’ (BARROSO, 2009, p. 19). Atenta-se, ainda que, a
judicialização é ‘’uma transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações
significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da
sociedade’’ (BARROSO, 2009, p. 19).
O ministro Luis Roberto Barroso assume que no contexto brasileiro existem
três causas para a judicialização. ‘’A primeira grande causa da judicialização foi a
redemocratização do país, que teve como ponto culminante a promulgação da
Constituição de 1988’’ (BARROSO, 2009, p. 19). Já a segunda causa é a
‘’constitucionalização abrangente, que trouxe para a Constituição inúmeras matérias
que antes eram deixadas para o processo político majoritário e para a legislação
ordinária’’ (BARROSO, 2009, p. 19-20). E como terceira e ultima causa, o ‘’sistema
brasileiro de constitucionalidade’’ (BARROSO, 2009, p.20).
Loiane Prado Verbicaro entende que com a Constituição Federal de 1988, a
expansão do judiciário juntamente com a crescente expansão do direito ‘’repercute
diretamente nas relações entre Estado e sociedade civil, permitindo uma ampliação
do acesso dos cidadãos às instâncias de poder’’ (VERBICARO 2008, p. 2). Desse modo,
a alteração no quadro político-institucional, proporciona ‘’uma maior inserção do
Poder Judiciário em questões essencialmente políticas, o que se convencionou
denominar judicialização da política (judiciabilidade de questões políticas)’’
(VERBICARO 2008, p. 2). Dentre as condições facilitadoras do processo de
judicialização no contexto brasileiro, a autora cita:
A promulgação da Constituição Federal de 1988; a
universalização do acesso à justiça; a estrutura tripartite de
organização dos poderes do Estado; a existência de uma Carta
Constitucional com textura aberta, normas programáticas e
cláusulas indeterminadas; a crise do paradigma formalista de
interpretação inspirado nas premissas do positivismo jurídico; a
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ampliação do espaço reservado ao Supremo Tribunal Federal; a
permissão por parte da Constituição de 1988 para que o Poder
Executivo edite medidas provisórias; a ampliação do rol dos
legitimados ativos a propor a ação direta de
inconstitucionalidade; a veloz modificação da base econômica
do Brasil; a existência de novas forças sociais representadas por
importantes movimentos, organizações e grupos sociais; o
agravamento da crise econômica nas últimas décadas do século
XX, a ineficácia da política macroeconômica do país e a
consequente explosão da crise social; a hipertrofia legislativa; a
desproporcionalidade da representação política e a crescente
ineficácia do sistema político-decisório. (VERBICARO 2008, p. 2).
Para Matthew M. Taylor e Luciano Da Ros (2008, p. 827) a judicialização ‘’não
resulta apenas da extensão dos canais institucionais existentes para tanto, mas
também do contexto e das estratégias políticas de potenciais atores no campo
judicial’’. Os autores argumentam que a ocorrência da judicialização da política se
deve ao fato de que os partidos políticos se utilizam dos tribunais em benefício
próprio, porque “como as Adins apresentam baixo custo e elevada repercussão, os
atores tendem a utilizá-las para garantir a visibilidade de sua ação política” (TAYLOR;
DA ROS, 2008. p. 831-832), e desse modo garantem visibilidade indireta.
Os autores acima categorizam três hipóteses que justificam as submissões aos
tribunais, são elas: a judicialização como tática de oposição, judicialização como
arbitragem de interesses em conflito e judicialização como instrumento de governo.
A judicialização como tática de oposição ocorre quando ‘’os tribunais são
acionados com o propósito de declarar oposição ou desmerecer políticas públicas
adotadas pelo governo’’ (TAYLOR; DA ROS, 2008, p. 838). No casa da judicialização
como arbitragem de interesses em conflito, não se utiliza os tribunais como
instrumento de oposição ao governo, nesse caso, busca ‘’propor ações nos casos em
que determinados estatutos legais modifiquem procedimentos e atinjam diretamente
interesses de grupos e setores específicos, prejudicando alguns e beneficiando
outros’’ (TAYLOR; DA ROS, 2008, p. 838).
A soma da judicialização como tática de oposição com a judicialização como
arbitragem de interesses em conflito resulta na terceira hipótese, a judicialização
como instrumento de governo. Os autores esclarecem que:
Nesse caso, o órgão de cúpula da magistratura pode ser
buscado tanto para superar situações de paralisia decisória ou
de impasse legislativo (gridlock) que os juízes resolvem
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favoravelmente ao governo quanto, de forma direta, para que
se anulem estatutos legais que os integrantes da administração
governista busquem retirar do ordenamento jurídico. (TAYLOR;
DA ROS, 2008, p. 842).
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Convém consignar, que para o ministro Luis Roberto Barroso (2008, p. 09), há
uma persistente crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito
do Legislativo e isso tem alimentado a expansão do Judiciário devido à prolação de
decisões que suprem omissões e, por vezes, acabam por inovar na ordem jurídica.
Isso significa, portanto, que algumas questões de larga repercussão política ou
social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias
políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo (BARROSO, 2002,
p.03).
Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de
poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na
linguagem, na argumentação e no modo de participação da
sociedade. O fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas
expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente
relacionadas ao modelo institucional brasileiro. (BARROSO,
2010, p. 3)
Ocorre que, o protagonismo exercido pelo Judiciário ‘’implica na crítica da
democracia representativa, considerando que o aumento da confiança nos tribunais
reflete a desconfiança nos poderes políticos’’ (TONELLI, 2016, p. 18). Desse modo, o
processo de judicialização fortalece a ideia de desconfiança na esfera política e seu
sistema representativo.
4. CONCLUSÃO:
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma diferenciação necessária
entre a judicialização da política e o ativismo judicial, explicando que no ativismo
judicial, o judiciário realiza uma conduta mais ativista na interpretação da lei,
enquanto, na judicialização da política ocorre a resolução de conflitos políticos na
esfera judicial.
Ademais, é possível perceber que juntamente com a omissão legislativa, com
o descrédito nas intuições políticas e normas sem efetividades, temos um poder
judiciário que possui cada vez mais mecanismos para exercer um papel de
protagonista na busca da concretização dos deveres dos cidadãos.
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Diante do atual cenário democrático brasileiro e da inércia dos parlamentares,
os cidadãos se encontram na necessidade da atuação do judiciário para a solução de
respostas no que diz respeitos a questões de ordem sociais, econômicas e morais.
Assim, a partir do momento em que o judiciário exerce um papel de protagonista na
busca da concretização dos deveres e interfere no campo de atuação dos demais
órgãos, deixa de ser o garantidor dos direitos fundamentais e passa a ser visto como
homologador das expectativas.
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(IM)POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO EM CASO DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO
IZABELA SEDLMAIER SOUZA: Pósgraduada em Ciências Criminais pela
Faculdade Damásio, pós-graduanda
em Direitos Humanos pela Faculdade
UniAmérica, graduada em Direito
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Minas
Gerais
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advogada.
RESUMO: O tráfico de drogas privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de
Drogas, trata-se de uma redução de pena de 1/6 a 2/3 ao agente que seja primário,
possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa. Aplica-se para o tráfico de drogas (artigo 33, caput), bem
como para as condutas assemelhadas, previstas no artigo 33, §1º. Há embate entre
STF e STJ sobre o afastamento do instituto quando há inquérito ou ação penal em
curso. O STF entende que não se pode afastar, porque violaria a presunção de
inocência. Por outro lado, o STJ sustenta que o afastamento é cabível, já que inquérito
ou ação penal em curso demonstra dedicação à atividade criminosa. Este trabalho,
após conceituar o instituto e trazer as principais interpretações jurisprudenciais,
analisará as posições do STF e do STJ. Em seguida, irá concluir que, por meio de uma
interpretação sistemática que leva em conta a presunção de inocência e de uma
interpretação teleológica que considera a intenção do legislador de abrandar a
sanção penal àquele que traficou pela primeira vez, a posição do STF é a que mais
coaduna com o ordenamento jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: tráfico de drogas privilegiado; afastamento; inquérito ou ação
penal em curso; presunção de inocência.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo discutirá se é possível afastar o tráfico privilegiado quando
há inquérito ou ação penal em curso. Discute-se se isso configura dedicação à
atividade criminosa, um dos elementos que não autoriza o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
Para isso, será apresentado o tráfico privilegiado, com seu conceito legal,
requisitos, entre eles o de não se dedicar à atividade criminosa, e principais
interpretações da jurisprudência a seu respeito.
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Por fim, será trabalhada a possibilidade de afastamento em caso de inquérito
ou ação em curso, contrapondo-se o posicionamento do STF com o do STJ, para
analisar se referido afastamento encontra respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro.
2. TRÁFICO PRIVILEGIADO
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A Lei de Drogas prevê o instituto do tráfico privilegiado em seu artigo 33, §4º.
Trata-se de uma redução de pena de um sexto (1/6) a dois terços (2/3) para o agente
que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa.
Artigo 33 (...).
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada
a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(BRASIL, 2006)
O instituto se aplica para o delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput) e
também para os descritos no artigo 33, §1º, transcritos abaixo, desde preenchidos,
de forma cumulativa, os requisitos acima.
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende,
expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta,
traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
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regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico
destinado à preparação de drogas;
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II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, de
plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação
de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a
propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou
consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou
produto químico destinado à preparação de drogas, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes
elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente.
(BRASIL, 2006).
De acordo com STF, o tráfico privilegiado, diferentente do tráfico de drogas,
não possui caráter hediondo, justamente por sua finalidade, que é a de abrandar a
sanção penal para aquele que praticou o delito pela primeira vez. Não sendo
hediondo, a progressão de regime e o livramento condicional possuem requisitos
mais brandos do que os estabelecidos para o traáfico de drogas.
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ
NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei
n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do
tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33
da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto
do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos
gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento
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ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com
organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico
de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida.
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(HC 118533, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199
DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016, grifos nossos)
Inclusive, o entendimento do STF foi positivado na Lei de Execução Penal (LEP)
pelo Pacote Anticrime, passando a ser previsto, no artigo 112, §5º, que não se
considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de
drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (BRASIL,
1984).
3. (IM)POSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CASO DE
AÇÃO PENAL EM CURSO
Este trabalho irá se ater a um dos requisitos para configuração do tráfico
privilegiado: o de não se dedicar a atividades criminosas. Discute-se se o fato de
haver inquérito policial ou ação penal em curso pode impedir o reconhecimento do
instituto por demonstrar que o agente se dedique à atividade criminosa. O STF e o
STJ possuem entendimentos diferentes em relação a isso.
O STJ entende que inquérito e ação penal em curso configuram dedicação à
atividade criminosa, o que afasta o tráfico privilegiado. Sustenta o Tribunal que há
um mandado constitucional para maior reprimenda ao tráfico, o que deve ser feito,
em atendimento ao princípio da vedação de proteção deficiente.
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4°, DA LEI
11.343/06.
REQUISITOS
CUMULATIVOS.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU
AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I – (...).
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II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com
observância
ao mandamento
constitucional
de
criminalização previsto no artigo 5°, XLIII, da Constituição
Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte
originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim,
ao princípio da vedação de proteção deficiente.
III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou
ações penais em curso para formação da convicção de que o
Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o
beneficio legal previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06
IV
In
casu,
o
Tribunal de Justiça
afastou
a
causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu
ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em
julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa
por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 'assim
que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito'.
Embargos de divergência providos para prevalecer o
entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo
o
acórdão
proferido
pelo
Tribunal de Justiça.
(EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017, grifos
nossos)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
CONFIGURAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO
FUNDAMENTADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
REDUTOR. AGRAVO DESPROVIDO.

E

AFASTAMENTO

DO

1. (...).
2. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento, embora
não possam ser considerados como maus antecedentes para
fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ),
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podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33,
§ 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indicam que o agente se dedica
a atividades criminosas.
3. (...).
4. (...).
5. Agravo regimental desprovido.
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(AgRg no HC 577.807/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe
15/10/2020, grifos nossos)
Por outro lado, o STF entende que inquérito ou ação penal em curso não
podem afastar o tráfico privilegiado. Para o Tribunal, entender que isso se trata de
dedicação à atividade criminosa e que, por isso, deve afastar o privilégio contraria a
presunção de inocência, prevista na Constituição.
PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E
PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA.
O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso
extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a
neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou
processos em tramitação, considerado o princípio
constitucional da não culpabilidade.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº
11.343/2006 – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS.
Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §
4º, da Lei de Drogas
com base em condenações não alcançadas pela preclusão
maior.
(HC 166385, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118
DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)
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Com acerto, é o posicionamento do STF. A Constituição prevê em seu artigo
5º, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória (BRASIL, 1988). Trata-se da presunção da inocência.
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Afastar o privilégio por haver inquérito ou ação penal ainda em andamento
representam violação a essa presunção, fazendo-se necessário que haja uma
interpretação sistemática da norma do tráfico privilegiado, para que seja lida em
conjunto com a regra constitucional.
Ainda, em relação argumento utilizado pelo STJ no sentido de que há
mandamento constitucional para maior reprimenda ao tráfico, não há dúvida da
previsão contida no artigo 5º, inciso XLIII, no sentido de que a lei considerará o tráfico
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
Artigo 5º (...).
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
(BRASIL, 1988)
Ocorre que a norma se dirige ao tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput,
da Lei de Drogas. O tráfico privilegiado está previsto separadamente, justamente por
se diferenciar do tráfico.
Por meio de uma interpretação teleológica, verifica-se que a finalidade do
legislador, ao abrandar a punição no tráfico privilegiado, pretendeu levar em
consideração que aquele que praticou o tráfico pela primeira vez merece uma
punição mais branda, tendo em vista sua condição. Foi nesse sentido que se
reconheceu que a proibição de substituir por restriva de direitoviola a constituição,
por não respoeitar a individualização da pena.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, verifica-se que o tráfico privilegiado se trata de redutor de
pena para o agente que pratique o tráfico de drogas ou as condutas assemelhadas,
previstas no artigo 33, §1, da Lei de Drogas, desde que seja primário, possua bons
antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
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Percebe-se que, em relação ao afastamento do instituto em caso de inquérito
ou ação penal em curso por configurar dedicação à atividade criminosa, a posição
do STF de não aceitar tal entendimento, contrário ao do STJ, é a que mais se adequa
ao ordenamento jurídico brasileiro.
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Conclui-se, conforme posicionamento do STF, que referido afastamento viola
a regra constitucional da presunção de inocência, além de ir ao encontro da vontade
do legislador que foi a de conferir um tratamento penal mais brando àquele que
praticou o tráfico de drogas pela primeira vez.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a aplicação do princípio do
contraditório durante a fase de inquérito policial. A pesquisa é de natureza
bibliográfica e documental, utilizando-se de: artigos científicos, leis vigentes e
passadas, interpretações doutrinárias sobre o assunto, porquanto preexistir, dentro
da ciência do direito, a necessidade de buscar entendimentos. Quanto aos objetivos
da pesquisa, é exploratória, o qual estabelece critérios, métodos e técnicas. O
inquérito policial é um procedimento administrativo que possui algumas
características como: escrito, dispensável, sigiloso, oficial, oficioso, indisponível e
inquisitivo. O princípio do contraditório, por sua vez, trata-se de um direito
fundamental, que está previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e sua
aplicação em todas as fases da investigação firma-se no entendimento majoritário.
Palavras-chave: Inquérito; Policial; Princípio; Contraditório.
ABSTRACT: This article aims to analyze the application of the adversarial principle
during the police investigation phase. The research is bibliographic and documentary
in nature, using: scientific articles, current and past laws, doctrinal interpretations on
the subject, since there is a need, within the science of law, to seek understandings.
As for the research objectives, it is exploratory, which establishes criteria, methods
and techniques. The police investigation is an administrative procedure that has some
characteristics such as: written, expendable, confidential, official, unofficial,
unavailable and inquisitive. The contradictory principle, in turn, is a fundamental right,
which is provided for in art. 5, item LV, of the Federal Constitution, and its application
in all phases of the investigation is established in the majority understanding.
Keywords: Inquiry; Cop; Principle; Contradictory.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. INQUÉRITO POLICIAL. 1.1 Breve Histórico. 1.2
Características. 2. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 3. CONTRADITÓRIO NO
INQUÉRITO POLICIAL. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
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INTRODUÇÃO
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O inquérito policial possui um valor probatório relevante na fase de
investigação criminal, em que reúne elementos para informar e aprovar sobre a
autoria do delito e materialidade dos atos ilícitos.
No entanto, questiona-se acerca da utilização do princípio do contraditório
durante essa fase. Assim sendo, encontra-se na doutrina brasileira, diversos
posicionamentos sobre o assunto, porém, deve-se observar que os direitos e
garantias individuais previstas na Carta Magna tratam-se de direitos fundamentais
que devem englobar todo o ordenamento jurídico brasileiro, de maneira que não
haja por parte do Estado a inobservância de tais direitos, trazendo prejuízos e
injustiças para o cidadão.
O inquérito policial trata-se, portanto, de um procedimento administrativo
que possui algumas características como: escrito, dispensável, sigiloso, oficial,
oficioso, indisponível e inquisitivo.
O princípio do contraditório, por sua vez, é um direito de defesa que deve
ser utilizado por todas as partes do processo, como direito de resposta e de defesa,
e que sua violação acarretará prejuízos ferindo o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Dessa forma, a pesquisa torna-se relevante por trazer a discussão acerca do
princípio do contraditório durante a fase de inquérito policial, assunto que trouxe
diversos posicionamentos na doutrina brasileira.
1. INQUÉRITO POLICIAL
1.1 Breve Histórico
Com o aumento da população e seu desenvolvimento, aumentou a prática
de atos ilícitos, que foram denominados como crimes. Dessa maneira, foi necessário
a criação de procedimentos que possibilitassem ao Estado à administração dos
direitos coletivos e individuais, surgindo assim o inquérito policial, o qual trata-se de
uma das fases da investigação criminal, que se analisa a autoria e a materialidade
sobre a ocorrência de determinado crime.
De acordo com estudos, há doutrinadores como Mehmeri (1992, p. 3) que
afirmam que a história do Inquérito Policial decorre de muitos anos, pautando-se à
época dos gregos e romanos. Em Atenas, o responsável pela investigação criminal,
era denominado de Estinolo, que era instituído de poderes de polícia por meio dos
40 governantes da época. Desempenha um tipo específico de inquérito que se
chamava inquérito individual, nesse procedimento analisava-se os antecedentes
sociais e familiares dos concorrentes ao cargo.
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Portanto, tanto em Roma quanto na Grécia antiga já havia a figura pelo
responsável pelo Inquérito Policial, em que o profissional responsável por estas
atividades denominado de Temósteta ou Tesmoteta. De acordo com Tornagui
apud Santin (2001, p. 22-23), “o órgão informado da prática delituosa designava
um cidadão para promover a Ação penal”.
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Quanto a origem do inquérito policial no Brasil, destaca-se a criação de
um alvará que instituiu a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Brasil em 10
de maio de 1808, que foi modificado após a chegada da família real portuguesa
no Brasil, sendo seu descobrimento relevante para o contexto, pois neste
documento utilizou-se pela primeira vez a expressão Delegado para indicar a
autoridade policial da Província, que simbolizava o Intendente Geral (SOUZA,
2008, p. 16).
Posteriormente, ocorreu a proclamação da Independência do Brasil e a
por conseguinte a promulgação da Constituição de 1824, em que nessa época
organizou-se a construção de um Código Civil e de um Código Criminal.
Foi apenas com o Decreto n. 4.824, de 22.11.1981 que se definiu o que
seria inquérito policial, previsto em seu artigo 42, que previa: “O inquérito policial
consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento do fato
criminoso, de suas circunstâncias e dos seus autores e cúmplices” (BOSCHI, 1987,
p. 32).
Portanto, verifica-se que o inquérito é um procedimento que é ainda
utilizado para esclarecer fatos delituosos, para que a investigação tenha
prosseguimento ou seja arquivada.
O que fora previsto no referido Decreto, foi sendo vigente até meados de
1930, quando diversos juristas criaram o Juizado de Instrução, em que tornou-se
um marco na história, por iniciar as primeiras mudanças na antiga concepção do
Inquérito Policial anteriormente conhecido e amplamente utilizado no país.
Contudo, foi somente com a promulgação do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 que implantou no Código de Processo Penal brasileiro, as
modificações que foram consagradas e divulgadas em caráter universal (CASTRO,
2010, p. 42).
O fundamento para a existência prévia do inquérito policial é a busca pela
resolução de um fato que até netão seja oculto, em que são investigados
elementos que apontem autoria e materialidade da (fumus comissi delicti) para
então, com fundamentação, haver o oferecimento da acusação ou mesmo a
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justificativa para o pedido de arquivamento podendo ser feito pelo juiz ou
promotor de justiça (LOPES JR, 2016, p. 65).
O surgimento do Inquérito Policial foi uma das formas criadas para
combater a criminalidade e a ocorrência de arbitrariedades contra o direito dos
cidadãos.
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1.2 Características
O inquérito policial possui diversas características, os quais podemos
destacar como sendo um procedimento: escrito, dispensável, sigiloso, oficial,
oficioso, indisponível e inquisitivo.
O artigo 9º do Código de Processo Penal (CPP), prevê que o inquérito deve
ser escrito: “Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado,
reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade”
(BRASIL, 1941).
Quanto a essa característica, pode-se destacar que trata-se de um
procedimento administrativo, que busca informações que fundamentem uma ação
penal, sendo necessário fazer registro de tudo o que é realizado.
O artigo 405, do CPP, parágrafo 1º, ainda prevê que pode ainda utilizar-se
de outros meios de documentação, como prova complementar à prova documental,
como por exemplo, registros audiovisuais (BRASIL, 1941).
Trata-se de um procedimento dispensável, com base na fundamentação
prevista no artigo 39, § 5o, do CPP, ao dispor: “O órgão do Ministério Público
dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o
habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de
quinze dias”, e também, artigo 46, § 1o , ao prevê: “Quando o Ministério Público
dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á
da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação” (BRASIL,
1941).
A sua dispensabilidade refere-se portanto, por não ser considerado como
peça obrigatória para haver o oferecimento da denúncia.
No entanto, quando o inquérito servir de base para a propositura da ação
penal, este deverá acompanhar a denúncia ou queixa, conforme dispõe o artigo 12
do CPP.
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Quanto a característica de ser sigiloso, refere-se ao fato de conter a
descoberta de um ato ilícito, em que busca-se reunir o maior número de elementos
afim de descobrir o autor do crime. De acordo com o artigo 20 do CPP (BRASIL, 1941):
“A autoridade assegurará no inquérito sigilo necessário à elucidação do fato ou
exigido pelo interesse da sociedade”.
O sigilo contribuirá para que não ocorra corrupção dos policiais, ou de
qualquer outro problema que atrapalhe a execução da investigação.
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Caracteriza-se como procedimento oficioso pelo fato de que não precisa ser
provocado para que a autoridade policial instaure. Sua instauração torna-se
obrigatória quando houver uma notícia de uma infração penal, com exceção de ação
penal pública condicionada e ação penal privada.
De acordo com o artigo 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, o
“inquérito policial deverá ser presidido por uma autoridade pública” (BRASIL,1988),
que no caso é a autoridade policial.
O inquérito é indisponível, assim como a ação penal pública, em que o
promotor não pode desistir, conforme o artigo 42 do CPP.
Dessa forma, segundo o artigo 17 do CPP: “A autoridade policial não poderá
mandar arquivar autos de inquérito”. Assim, ao se tratar de uma persecução criminal
de ordem pública, o delegado não poderá dispor de um inquérito que fora
inicializado.
Caso contemple o arquivamento da investigação, deverá observar o que
dispõe o artigo 28 do CPP, ao prevê que:
Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de
quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão
do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à
autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de
revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.
Sobre ser ainda caracterizado como inquisitivo, tem-se como autoridade, o
delegado de polícia, sendo visto apenas a figura do investigado e investigador.
Com o entendimento de que o inquérito é um processo inquisitivo, Távora
(2010, p. 94) cita que:
O inquérito é inquisitivo: as atividades persecutórias ficam
concentradas nas mãos de uma única autoridade e não há
117

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

oportunidade para o exercício do contraditório ou da ampla
defesa. Na fase pré-processual não existem partes, apenas uma
autoridade investigando e o suposto autor da infração
normalmente na condição de indiciado. A inquisitoriedade
permite agilidade nas investigações, otimizando a atuação da
autoridade policial.
No entanto, por sua vez, existem ainda no ordenamento jurídico brasileiro,
de forma minoritária, aqueles que defendem que o inquérito seria um procedimento
acusatório.
2. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
O princípio do contraditório trata-se de um direito fundamental, que está
previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual estabelece: “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(BRASIL, 19880.
Este princípio tem então a finalidade de proporcionar ao indivíduo que está
sendo acusado por uma infração penal, o direito de se defender, apresentando
respostas às imputações.
Além da previsão na CF/88, destaca-se que este princípio encontra-se ainda
fundamentado na Súmula nº 707 do STF, que dispõe: “Constitui nulidade a falta de
intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da
rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo” (BRASIL, 2003).
Uma das relevantes mudanças que houve no ordenamento jurídico nos
últimos anos, foi a aprovação da lei n. 13.245 de 12 de janeiro de 2016, trouxe
alterações ao artigo 7º da lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, o Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, modificando dispositivos e criando novas regras.
Uma das mudanças significativas que houve foi sobre os direitos dos
advogados que de acordo com a nova redação do inciso XIV, do artigo 7º, da Lei n.
nº 8.906/1994, trata-se de que os advogados possuem “o direito de examinar, em
qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração,
autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar
apontamentos, em meio físico ou digital, sendo que anteriormente o direito do
defensor era tão somente examinar o Inquérito Policial ou o Termo Circunstanciado”
(BRASIL, 1994).
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De acordo com o inciso XXI, deste mesmo artigo, ainda evidencia outra nova
regra: “Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena
de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e,
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele
decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da
respectiva apuração [...] (BRASIL, 1994)”.
Nucci (2011, p. 88) ao lecionar apresenta que:
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Quer dizer que a toda alegação fática ou apresentação de
prova, feito no processo por uma das partes, tem o adversário
o direito de se manifestar, havendo um perfeito equilíbrio na
relação estabelecida entre a pretensão punitiva do Estado e o
direito à liberdade e a manutenção do estado de inocência do
acusado.
Há doutrinadores que relaciona este princípio com o princípio da ampla
defesa, o qual vincula-se “ao princípio maior da igualdade substancial e, assim, todo
o ato ou fato que será produzido ou reproduzido durante o processo por qualquer
uma das partes, deverá ensejar no direito da outra se opor, debater, produzir provas
ou fornecer a sua versão, interpretação ou experiência sobre o ato ou fato
apresentado” (TAVARES, 2017, p. 638).
Se acordo com Sarlet (2017, p. 894):
Previsto conjuntamente com o direito à ampla defesa (art. 5.º,
LV, da CF), o direito ao contraditório constitui a mais óbvia
condição do processo justo e é inseparável de qualquer ideia
de administração organizada de Justiça, funcionando como
verdadeiro “cardine della ricerca dialettica” pela justiça do caso
concreto. Tamanha a sua importância que o próprio conceito
de processo no Estado Constitucional está construído sobre
sua base. O direito de ação, como direito ao processo justo,
tem o seu exercício balizado pela observância do direito ao
contraditório ao longo de todo o arco procedimental. É fácil
compreender, portanto, a razão pela qual a doutrina nele
enxerga uma verdadeira Magna Charta do processo judicial
(Magna Charta des gerichtlichen Verfahrens).
Este princípio deve ser assegurado a todos, tanto à acusação, quanto à
defesa, caso não seja estabelecido este direito, restará configurado a afronta ao
estabelecido na Carta Magna.
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Nesse contexto, ocorreria, “além de ofensa ao Princípio Constitucional do
Contraditório, a não observância do mesmo, durante o transcurso da ação penal,
acarretaria em prejuízo ao Princípio da Dignidade Humana” (PACELLI, apud BENDO,
2012, p. 29).
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Segundo Moraes (2001) menciona que o referido princípio trata-se por sua
vez de “[...] um instrumento utilizado pelas partes, que visa garantir o efetivo exercício
do direito de igualdade de condições dentro de uma relação jurídica litigiosa, lhes
proporcionado para cada ato praticado, uma reação instantânea
Portanto, o princípio do contraditório, trata-se de “um dos princípios mais
caros ao processo penal, constituindo verdadeiro requisito de validade do processo,
na medida em que a sua não observância é passível de nulidade absoluta, quando
em prejuízo do acusado” (MIRABETTE, 2003).
3.CONTRADITÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL
Preliminarmente, destaca-se que segundo Barbosa (1993, p. 68), desde a
Constituição de 1967/1969, reconhecia-se a aplicação do princípio da ampla defesa
no inquérito policial, como consequência lógica do § 15 do art. 153, no qual se
afirmava que “a lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela
inerentes”.
Quanto a presença do princípio do contraditório no inquérito policial, existe
na doutrina uma divergência entre a CF/88 e o CPP, para aqueles que discordam da
presença deste princípio no inquérito.
Enquanto a CF/88 possui princípios democráticos, que tem como finalidade
limitar o poder do Estado na sociedade, o CPP trata-se de uma legislação que fora
elaborada nos anos 40, numa época em que se buscava a resolução dos crimes, para
que nenhum ato ilícito ficasse sem ser solucionado, trazendo dispositivos repressivos
com o intuito de prevenir crimes. Portanto, tratam-se de institutos que são
indispensáveis para o ordenamento jurídico brasileiro (NUCCI, 2011).
Sobre o princípio do contraditório, Marioni (2006, p. 82) dispõe que:
O princípio do contraditório, na atualidade, deve ser
desenhado com base no princípio da igualdade substancial, já
que não pode se desligar das diferenças sociais e econômicas
que impedem a todos de participar efetivamente do processo.
Portanto, deve ser garantido tanto ao autor quanto ao réu a garantia do
contraditório, tratando-se dessa maneira, de uma ciência bilateral dos atos e termos
do processo, possibilitando aos dois polos do processo que se manifestem com suas
fundamentações afim de contribuir para a formação da convicção do juiz (MIRABETE,
2003).
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Existem doutrinadores que são favoráveis quanto a presença do princípio
do contraditório no inquérito policial, como por exemplo, Tucci (1993, p. 205),
com base na Constituição Federal, citava que:
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[...] à evidência que se deverá conceder ao ser humano
enredado numa persecutio criminis todas as possibilidade
de efetivação de ampla defesa, de sorte que ela se concretize
em sua plenitude, com a participação ativa, e marcada pela
contrariedade, em todos os atos do respectivo
procedimento, desde a fase dos atos do respectivo
procedimento, desde a fase pré- processual da investigação
criminal, até o final do processo de conhecimento, ou do de
execução, seja absolutório ou condenatória a sentença
proferida naquele.
Nesse contexto, entende-se que se tata de um conflito de interesses, e por
isso, deve-se garantir o princípio fundamental do contraditório.
Contudo, verifica-se que as garantias e direitos individuais possuem
aplicabilidade imediata, e com isso, desde que entraram em vigor relaciona-se com
todo o sistema jurídico.
Por outro lado, há doutrinadores que não defendem a existência do
contraditório na fase de inquérito, por entender como Scarance Fernandes (2002, p.
64), que “Só exige a observância do contraditório, no processo penal, na fase
processual, não na fase investigatória”.
Isso se deve ao fato de que Fernandes entende que “não parece condizente
é a participação em contraditório pleno em todos os atos de investigação, haja vista
que o sucesso de certas diligências está exatamente na surpresa de sua realização”
(2002, p. 119).
Contudo, existem posicionamentos totalmente desfavoráveis sobre a
questão de contraditório no inquérito policial. De acordo com Bastos (1998, p. 288)
defende a inaplicabilidade das garantias já citadas no inquérito policial, arguindo que
nas investigações preliminares não existe acusação formada.
Por isso, defende-se que pelo fato não haver um acusado na fase de
inquérito policial e sim de um indiciado, não existindo dessa maneira um autor de
fato.
Neste sentido, Rangel (2012, p. 110) menciona que:
Desta forma, o operador do direito percebe, nitidamente, que,
tratando-se de um procedimento (e não processo)
administrativo com o escopo de apurar a prática de um fato,
em tese, dito como infração penal, não há que se falar ou
aplicar o princípio do contraditório, pois o indiciado não está
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sendo acusado de nada, mas sendo objeto de investigação com
todos os direitos previstos na Constituição.
O posicionamento majoritário entende, por sua vez, que não há a presença
do contraditório na fase de inquérito policial, apenas presente na fase do processo
penal, assim como dispõe a seguinte jurisprudência, sejamos: no julgamento do
Habeas Corpus nº 326170-BA (2015/0133660-4), pela Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, o Relator Ministro Nefi Cordeiro, em parte do seu voto, aduziu
que no “procedimento investigatório criminal, não há direito de defesa (como direito
de arrazoar e provar) ou de contraditório. Desnecessária, pois, a pretendida
notificação ao investigado” (BRASIL, 2015, p. 9).
Por fim, verifica-se que existem dois posicionamentos, um se respaldando no
modelo inquisitivo do inquérito e outro defendendo um sistema acusatório, com o
objetivo claro de garantir ao indiciado, um devido processo legal.
No entanto, o entendimento quanto ao inquérito policial e o princípio do
contraditório deve ser revisto, de forma a enquadrar plenamente o mesmo nesse
procedimento, afim de evitar arbitrariedades e abuso de poder da autoridade
judiciais.
CONCLUSÃO
O inquérito policial trata-se de um procedimento administrativo que busca
encontrar indícios de autoria e prova de materialidade, sendo desempregado pela
Administração Pública, na figura de Delegados de polícia.
Como as garantias e direitos individuais previstos na legislação englobam
todo o ordenamento jurídico, questiona-se acerca da aplicação do princípio do
contraditório no inquérito policial.
No entanto, há diversos posicionamentos quanto a utilização deste princípio,
existem os que defendem sua presença e aqueles que defendem a sua inexistência
nessa fase de inquérito.
Este possui uma relevância significativa por ser uma investigação criminal em
que pode influenciar o entendimento do juiz, período em que se reúne diversos
elementos de provas em busca da verdade real sobre os fatos. Dessa maneira,
necessário a defesa do referido princípio na fase de inquérito policial, como uma
forma de proteção a sociedade quanto a realização de injustiças e abuso de poder.
Portanto, o investigado por ser um portador de direitos e garantias
fundamentais, se torna necessário que o Estado proteja o cidadão, aprimorando-se
o inquérito policial para resguardar tais direitos.
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RESUMO: A temática sobre as células-tronco não é recente, durante décadas, foram
realizadas inúmeras pesquisas que concluíram que o uso de células-tronco pode
ajudar a descobrir a cura para diversas doenças degenerativas e principalmente, pode
salvar vidas. Com base nisso, foi editada a Lei nº 11.105/2005 denominada de Lei de
Biossegurança, que regulamenta o uso de embriões congelados para pesquisas com
células-tronco. A lei visa regulamentar os incisos II e V do § 1º do artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, fixando regras para o uso de técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados.
Com isso, o presente estudo tem como objetivo central discutir a relação que o
Direito Brasileiro possui em relação ao uso de células-tronco. Na metodologia, foi
realizada a técnica de revisão de literatura com base em livros, artigos científicos e
na própria legislação pátria. Nos resultados encontrados, ficou firmado com base na
decisão de constitucionalidade ADI 3510, que a Lei de Biossegurança não fere o
direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana haja vista trazer normas
de controle a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida e a qualidade de vidae assim os estudos
com células tronco embrionárias devem pautar-se e assentir com a legislação pátria
privilegiando a manutenção e o salvamento de vidas.
Palavras-chave: Células-tronco. Biossegurança. Meio Ambiente. Direito Brasileiro.
ABSTRACT: The theme about stem cells is not new. For decades, numerous
researches were carried out that in the end made it clear that the use of stem cells
could help discover a cure for various degenerative diseases and, above all, could
save lives. Based on this, Law nº. 11.105/2005, called the Biosafety Law, was issued,
which regulates the use of frozen embryos for stem cell research. The law aims to
regulate items II and V of paragraph 1 of article 225 of the Federal Constitution of
1988, establishing rules for the use of genetic engineering techniques and the release
of genetically modified organisms into the environment. With this, the present study
has as main objective to discuss the relationship that Brazilian Law has in relation to
24 Professora Orientadora do curso de Direito da Universidade de Gurupi – UnirG.
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the use of stem cells. In the methodology, a bibliographic review was carried out
based on books, scientific articles and on the native legislation itself. In the results
found, it was signed based on the constitutionality decision ADI 3510, that the
Biosafety Law does not violate the right to life and the principle of human dignity.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Keywords: Stem cells. Biosafety. Environment. Brazilian Law.
Sumário: 1. Introdução. 2. Metodologia. 3. Das células-tronco: aspectos gerais. 3.1
Tipos de células-tronco. 4. As células-tronco e o direito brasileiro. 4.1 Leading CASE
com ADI 3510. 5. Considerações Finais. 6. Referências Bibliográficas.
1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas foi observado um enorme avanço em várias áreas da
Medicina. Muitas pesquisas foram realizadas nesses últimos anos, com a finalidade
de auxiliar os indivíduos que sofrem com doenças graves, auto-imunes, disfunções
neurológicas, distúrbios hepáticos e renais, osteoporose e traumas da medula
espinhal. Os estudos elaborados com base nesses casos são feios e desenvolvidos
por meio das denominadas “Células-tronco” ou “Stem-cells” (CAMARGO, 2016).
Em um conceito abstrato, conforme explica Catana (2016) as células-tronco
possuem essa denominação por ser representada por um tronco, de onde nascem
outras células. Ainda dentro desse fato, cita-se que essas células possuem dois tipos:
as adultas, que são encontradas no cordão umbilical, placenta, tecidos e na medula
óssea e o outro tipo – células-tronco embrionárias – encontradas nos embriões
(CATANA, 2016).
Dentre esses dois tipos, a mais estudada é as células-tronco embrionárias. De
acordo com Naves (2015), isso se explica pelo fato de elas poderem converter-se em
qualquer um dos tecidos do organismo. Desse modo, elas poderiam ser utilizadas
nos tratamentos de doenças neuromusculares degenerativas, doenças estas que
atingem um número significativo de pessoas, principalmente no Brasil.
Frente a essas descrições preliminares, o presente estudo possui como foco a
análise das células-tronco e sua inserção no Direito Brasileiro. Assim, encontra-se a
seguinte problemática: de que modo o Direito Brasileiro normatiza e regula a matéria
relacionada às células-tronco?
Para responder essa indagação, a respectiva pesquisa se divide em tópicos
que apresentam o conceito e as características das células-tronco, em seguida
relaciona os seus benefícios e possíveis malefícios na saúde humana e por fim,
discorre-se sobre a sua regulamentação em solo pátrio.
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2. METODOLOGIA
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No que tange a metodologia utilizada, esse trabalho é uma revisão de
literatura, onde “esse tipo de artigo caracteriza-se por avaliações críticas de materiais
que já foram publicados, considerando o progresso das pesquisas na temática
abordada” (KOLLER et al, 2014, p. 40), pois trata-se de avaliações críticas sobre as
células-tronco no Direito Brasileiro.
Tratando-se de um artigo de revisão de literatura, a coleta de dados realizouse no período entre os dias 01 de agosto a 11 de setembro de 2020, mediante análise
de documentos por meio de pesquisa doutrinaria e artigos já publicados sobre o
tema. Além disso, esse estudo se baseia no julgamento da ADI 3510.In casu, verificase a constitucionalidade da Lei n° 11.105/2005 que fora discutida e julgada nessa ADI
pelo Supremo Tribunal Federal.
3. DAS CÉLULAS-TRONCO: ASPECTOS GERAIS
Antes de se adentrar no tema por ora proposto, se faz necessário discorrer
sobre o objeto desse estudo: células-tronco. Assim, nos parágrafos seguintes irão se
apresentar os principais aspectos envolvendo essa temática, para somente após isso,
discorrer sobre sua relação com o Direito Brasileiro.
O início da vida é um tema que causa diversos debates, sendo todos eles
finalizados de modo não conclusivo. Ao longo da história da humanidade, muitos
filósofos, religiosos, médicos, legisladores e juristas se debruçaram em estudos em
que defendiam os seus pontos de vista a respeito do início da vida, em especial a
humana (BARRETTO, 2013).
Historicamente, já no século IV a.C., o grego Platão defendera em sua obra A
República que “a vida iniciava-se no exato momento do nascimento, quando a alma
adentraria o corpo humano” (COÊLHO, 2017, p. 01). Por outro lado, Aristóteles
entendia que a origem da vida era considerada ainda no primeiro movimento do feto
no útero (COÊLHO, 2017).
Já as religiões, especialmente a Igreja Cristã defendia o entendimento de que
a vida se inicia na junção do óvulo e do espermatozóide. Essa corrente inclusive, é a
compartilhada pela genética. Seguindo, de acordo com a embriologia, essa junção
acontece na terceira semana de gravidez, quando gerado um indivíduo único e
exclusivo (COÊLHO, 2017).
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Já o critério segundo o qual o marco inicial da vida ocorre na concepção é
compartilhado pelo Budismo Tibetano, o Catolicismo Romano, o Espiritismo, o ZenBudismo, o Islamismo, o Judaísmo, as Testemunhas de Jeová e religiões afrobrasileiras – Candomblé e Umbanda (BARRETTO; LAUXEN, 2017).
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Ainda se encontra a neurologia, ao qual entende esse primeiro passo da vida
no momento em que o feto apresenta atividade cerebral semelhante à de uma
pessoa em vida extrauterina (COÊLHO, 2017).
No cenário jurídico brasileiro, não há uma linha de concordância no que se
refere à natureza jurídica do nascituro e ao momento a partir do qual lhe é atribuída
personalidade civil. Nos numerosos debates sobre essa temática, algumas teorias se
sobressaem: natalista, concepcionista e da personalidade condicional (BARRETO,
2013).
Na teoria natalista, basicamente se entende que a personalidade tem início a
partir do nascimento com vida e, portanto, há mera expectativa de direitos
titularizada ao nascituro. Segundo entende Tartuce (2014, p. 79) “a teoria natalista
nega ao nascituro até mesmo os seus direitos fundamentais, relacionados com a sua
personalidade, caso do direito à vida, à investigação de paternidade, aos alimentos,
ao nome e até à imagem”.
A segunda teoria, chamada de concepcionista, entende que a personalidade
jurídica inicia com a concepção, de modo que sustenta que o nascituro é pessoa e,
portanto, sujeito de direitos, embora alguns direitos só possam ser plenamente
exercidos a partir do nascimento (CAMARGO, 2016).
Nos últimos anos algumas cortes brasileiras têm adotadoa teoria
concepcionista. No Informativo 547/2014do Superior Tribunal de Justiça, essa teoria
serviu como base em um julgamento onde se decidiu se uma mãe tinha direito (ou
não) de receber o seguro DPVAT (pago, entre outras hipóteses, aos herdeiros do
falecido em caso de morte em acidente de trânsito), em razão do aborto sofrido por
ela em um acidente de trânsito. O benefício foi deferido a ela, sendo que o Ministro
Relator afirmou o seguinte:
[...] o ordenamento jurídico como um todo – e não apenas o
Código Civil de 2002 – alinhou-se mais à teoria concepcionista
para a construção da situação jurídica do nascituro, conclusão
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enfaticamente
sufragada
contemporânea.25

pela

majoritária

doutrina

Por fim, encontra-se a teoria da personalidade condicional, que defende o
entendimento de que “o nascituro tem determinados direitos, mas que estes estão
sujeitos a uma condição suspensiva, qual seja, o nascimento deste com vida”
(MEIADO, 2016, p. 01).
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Como frisado, por ser a mais adotada pelo direito brasileiro, Gomes (2013)
acentua que a teoria concepcionalista é a majoritária. Nela se entende que o
nascituro é pessoa humana desde a concepção e tem seus direitos resguardados
pela lei
Frente a esses debates, o fato é que a Medicina ao longo das últimas décadas
apresentou significativo avanço em várias áreas, em especial no que diz respeito
sobre a origem da vida humana. E dentro desse cenário, encontra-se o estudo sobre
as células-tronco (BRANT, 2019).
Em sua terminologia, a células-tronco são derivadas do termo Stem em inglês
significa caule, haste; o verbo to stem, por sua vez significa originar. Portanto, as
células-tronco possuem esta denominação em razão de estar diretamente ligada a
um tronco comum, do qual se originam outras células (CATANA, 2016).
Historicamente, o primeiro ensaio clínico sobre esse tema se deu no ano de
1963, onde o cientista canadense Edgar Till, descobriu o poder de auto-replicação
das células transplantadas da medula óssea no baço de ratos. Por ser o pioneiro nas
pesquisas relacionadas às células estaminais, Edgar Till recebeu a alcunha de “pai das
células-tronco” (SILVA, 2018).
Por meio desse estudo, como já citado anteriormente, a Medicina foi se
ampliando no estudo das células-tronco. Assim, cientistas viram nas células-tronco a
autonomia de suprir todas as necessidades humanas, ou seja, observava-se nelas
uma capacidade de prolongamento de vidas, pelo fato do seu poder de autoreplicação (SILVA, 2018).
Nos dizeres de Grinfeld; Gomes (2004, p. 03) a célula-tronco é “uma célula que
pode se diferenciar e constituir diferentes tecidos no organismo, bem como se auto-

25BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.415.727-SC. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado
em
4/9/2014.
Disponível
em:<http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270547%27>. Acesso
em: 09 set. 2020.
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replicar. Devido a essas características elas funcionam como células coringa, podendo
substituir tecidos lesionados e/ou doentes”.
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Algumas controvérsias giram em torno, também, da forma de utilização das
células-tronco. Antes, via-se a possibilidade da decodificação do gene humano e até
mesmo a clonagem, por mero deleite ou curiosidade dos resultados. Atualmente,
encara-se a pesquisa em prol do salvamento de vidas. E nesse sentido, buscam-se
tratamentos para pessoas com doenças degenerativas na maioria dos casos
(CAMARGO, 2016).
Para melhor entender o que sejam as células-tronco, apresenta-se abaixo a
Figura 1:
Figura 1 – Entendendo as células-tronco

Fonte: Silva (2018).
No que concerne ao conceito, as células-tronco são células com capacidade
de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células
(Figura 1). Ou seja, “as células-tronco têm capacidade de se dividir e se transformar
em outros tipos de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções
específicas, uma vez que se encontram em um estágio em que ainda não estão
totalmente especializadas” (RNTC, 2019, p. 01). Sobre esse assunto, apresenta-se o
tópico abaixo.
3.1 TIPOS DE CÉLULAS-TRONCO
No que tange aos tipos, encontram-se num total de três, que são: as célulastronco embrionárias e as adultas (encontradas principalmente na medula óssea e no
cordão umbilical), que têm fontes naturais; e as células pluripotentes induzidas, que
foram obtidas por cientistas em laboratório em 2007 (RNTC, 2019).
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As chamadas células-tronco embrionárias são as células chamadas de
pluripotentes, pois têm “a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula
adulta. São encontradas no interior do embrião, quando ele está no estágio
conhecido como blastocisto (4 a 5 dias após a fecundação)” (RNTC, 2019, p. 02).
Gargett (2004 apud GRINFELD; GOMES, 2004, p. 03) acrescentam que as
células-tronco pluripotentes podem se diferenciar em todos os tipos celulares das
três camadas germinais do embrião: ectoderma, mesoderma e endoderma.
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Embora o estágio embrionário tenha duração de várias semanas, só são
consideradas células-tronco embrionárias estas com 4 a 5 dias de gestação. Já as
células-tronco adultas são:
[...] células obtidas, principalmente, na medula óssea e no
sangue do cordão umbilical, mas cada órgão do nosso corpo
possui uma quantidade de células-tronco que é responsável
pela renovação das nossas células ao longo da vida. Elas têm
capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica
e com o mesmo potencial, como outra diferenciada. São
chamadas de multipotentes por serem menos versáteis que as
células-tronco embrionárias (RNTC, 2019, p. 02).
Ademais, encontram-se as células-tronco induzidas, que foram desenvolvidas
primeiramente em laboratório em 2006 pelo pesquisador japonês Shynia Yamanaka.
Sobre a sua criação e crescimento, cabe citar:
[...] a priori, foram reprogramadas células da cauda de um
camundongo e estas voltaram a se comportar como célulastronco embrionárias. Posteriormente, em 2007, foram
produzidas as primeiras células induzidas humanas, a partir da
pele. Esta tem sido até então a principal fonte de células para
reprogramação, mas teoricamente, qualquer tecido do corpo
pode ser reprogramado.O processo de reprogramação se dá
através da inserção de vírus contendo 4 genes (oct-4, sox-2, Klf4 e c-Myc). Estes genes se inserem no DNA da célula adulta (ex.:
pele) e reprogramam o código genético. Como este novo
programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco
embrionária e possuem características de autorrenovação e a
capacidade de se diferenciarem em qualquer tecido (RNTC,
2019, p. 03).
Numa melhor demonstração desse processo, expõe-se abaixo a figura 2:
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Figura 2 – Desenvolvimento embrionário desde o zigoto até o indivíduo adulto

Fonte: Silva (2018).
Com base na Figura 2 é possível detectar que o embrião, em uma fase
posterior ao embrião de 5 dias, já apresenta estruturas mais complexas como coração
e sistema nervoso em desenvolvimento, ou seja, as suas células já se especializaram.
Assim, fica claro informar que o corpo humano possui, aproximadamente, 216 tipos
diferentes de células e as células-tronco embrionárias podem se transformar em
todas elas (RNTC, 2019).
Depois dessas informações gerais, esse tema não poderia estar ausente na
discussão jurídica, uma vez não se pode esquecer que apesar do objetivo das
pesquisas serem notáveis e mostrarem resultados satisfatórios, necessário se faz uma
melhor regulamentação por parte do poder legislativo, para que não ocorra nenhum
tipo de abuso, infringindo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana e o
direito à vida. A esse respeito, a seguir passa-se à discussão jurídica e central deste
trabalho.
4 AS CÉLULAS-TRONCO E O DIREITO BRASILEIRO
O direito e a medicina devem caminhar no mesmo compasso. Aquele depende
das relações interpessoais para a formulação de normas jurídicas que visem o bem
comum e a organização da sociedade. Já esta evolui de forma mais dinâmica,
demonstrando frequentemente os avanços obtidos pelas pesquisas (COÊLHO, 2017).
Sobre esse aspecto, cita-se:
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O judiciário não pode funcionar num vazio jurídico, e o vácuo
aumentará à medida que a ciência evoluir aceleradamente,
porque, a feitura da lei é, por necessidade, fruto de longa
reflexão. O judiciário haverá de guiar-se, sempre, por normas
legais e, não as tendo, haverá de se socorrer à analogia, aos
costumes e aos princípios gerais do direito, levando em conta,
sempre, as exigências do bem comum e o papel criador da
jurisprudência (NAVES, 2015, p. 24).
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Em razão disso, o estudo sobre a aplicabilidade das células-tronco com
amparo no Direito se faz pertinente, pois irá trazer a harmonia entre esses dois
institutos. O Direito enquanto ciência social, não pode se afastar da evolução médica
e dos avanços dessa área, uma vez que essas mudanças afetarão a toda a sociedade
(BARRETTO, 2013).
No que tange ao tema em destaque, inicia-se abordando sobre a
biotecnologia, pois é por meio desta que se busca uma melhoria na qualidade de
vida dos seres humanos.
Foi a partir dos avanços e inovações da Medicina e da Biotecnologia que
surgiu a necessidade de regulamentação jurídica para a manipulação de organismos
geneticamente modificados e embriões produzidos em laboratório. A Lei n° 11.105,
de 24 de março de 2005, foi criada para regularizar os incisos II e V do §1º do artigo
225 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público preservar a diversidade e a
integridade do patrimônio genético do país, além de fiscalizar as entidades
dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético (CAMARGO, 2016).
Historicamente, a presente lei foi fruto de um intenso debate. Em 1998, a
CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) analisou o pedido de
liberação da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) da empresa Monsanto –
resistente ao glifosato, um herbicida, conhecido como “Roundup”- e autorizou sua
comercialização no país. Alguns órgãos ligados à área da agricultura, ajuizaram uma
Medida Cautelar Inominada contra a União Federal visando impedir o plantio da soja
RR sem a prévia apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). (PEDROSO;
COLLI, 2019).
Desde então, houve numerosas audiências públicas em Brasília e no Rio
Grande do Sul, promovidas pela Câmara dos Deputados, com a presença de
agricultores e representantes de ONGs contrárias aos transgênicos, para discutir
diversos aspectos ligados ao caso da soja transgênica e dos transgênicos como um
todo (PEDROSO; COLLI, 2019).
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Nesse período de debate, outro grupo de cientistas, ligados à área de saúde,
e vários pais de adultos e crianças portadores de doenças degenerativas, procuraram
o Poder Legislativo para que ele incluísse um dispositivo em lei, que autorizasse a
pesquisa com células-tronco embrionárias, tendo em vista que essas células têm o
potencial de gerar todos os tipos celulares e seus respectivos tecidos. Assim, a
autorização para a pesquisa era vista como uma pequena esperança para aqueles
portadores de doenças degenerativas (PEDROSO; COLLI, 2019).
Foi a partir desse embate, e por meio do Projeto de Lei 2401/2003,que surgiu
a Lei de Biossegurança. Com esta lei, foi aplicado normas de controle a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida e a qualidade de vida. No artigo 5º desta norma é permitida, para
fins de pesquisas e terapia, a utilização de células-troncos embrionárias (BRASIL,
2005).
A Lei de Biossegurança autoriza a utilização de células estaminais
embrionárias, gerando, assim, uma grande polêmica. De acordo com Silva (2018, p.
03) isso é explicado porque, “o início da vida humana se dá através da fecundação
do óvulo pelo espermatozóide, originando a primeira célula do indivíduo, o zigoto”.
Cabe destacar, que outras nacionalidades já têm em seus ordenamentos
jurídicos, uma legislação específica sobre a biossegurança com fulcro na pesquisa
com células-tronco, como por exemplo, o Japão, os Estados Unidos, a Grécia, dentre
outros (SANTANA, 2019).
No Brasil, também é importante mencionar que no texto Constitucional, na
parte que trata sobre os direitos, garantias e princípios fundamentais aduz que a
existência da vida deve ter como foco a dignidade como condição elementar a
quaisquer relações humanas (BRASIL, 1988).
Dito isto, fica evidente que os princípios constitucionais referentes ao respeito
à vida, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, ao planejamento familiar,
além de outros, serve a esse caso como uma analogia a legislação de biossegurança
(SANTANA, 2019).
A presente norma mostra claramente a intenção do legislador em ampliar o
maior número de possibilidades no que se refere ao uso de organismos
normatizados no texto jurídico. Importante destacar que as pesquisas com células
tronco devem ter com base uma prévia inspeção e aprovação da (CNTBio) Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança(BRANT, 2019).
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Contudo, na época de seu lançamento, a presente lei não deixou de sofrer
severas críticas. No artigo intitulado “Lei de Biossegurança – Medusa Legislativa?” os
autores Martins-Costa; Fernandes; Goldim (2005) se posicionaram no sentido de que
essa lei deixou várias lacunas, que ainda hoje não foram preenchidas. No trabalho
em questão, por exemplo, os autores fizeram as seguintes indagações:
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O parágrafo primeiro do art. 5º denota o descuido e o modo
tecnicamente impreciso de tratar questões sérias que permeia
toda a Lei. Aí se diz que “é necessário o consentimento dos
genitores” para a pesquisa com células-tronco embrionárias.
Ao se supor que os embriões têm genitores se poderia
ingressar num intrincado campo jurídico, que é o de
estabelecer se os embriões são “pessoas”, tendo, portanto,
ascendentes, pai e mãe. Abre-se campo, igualmente, para
complicadas questões práticas: se os embriões não tiverem os
seus “genitores” a descoberto (como ocorre nos casos de
doação de gametas), ou mesmo se estes tiverem desaparecido,
dissolvido o vínculo conjugal ou simplesmente abandonado os
embriões, como se resolverá a questão do consentimento?
Deverá ser criada uma presunção de consentimento? [...] Outra
relevante questão diz respeito à garantia da privacidade das
pessoas que demandam técnicas de reprodução assistida.
Porém, essa questão sequer foi contemplada, de modo a
restarem em aberto várias indagações: como os pesquisadores
interessados em utilizar embriões terão acesso aos dados de
suposta inviabilidade? Poderão invadir a privacidade dos
“genitores” para conferir o estado ou o tempo de
congelamento, de 3 (três) anos, exigido por Lei? Quem será o
responsável pela obtenção do consentimento informado - o
próprio pesquisador ou o médico assistente responsável pelos
procedimentos de reprodução assistida? Poderíamos, ainda,
mencionar uma outra situação que poderá ocorrer e que a Lei
não prevê. Nos casos de doação, todos os embriões
congelados de um mesmo casal, ainda em idade reprodutiva,
poderão ser destinados à pesquisa e para a produção de
material biológico? Existirá a possibilidade de ressarcir os
gastos já realizados por este casal no tratamento de
reprodução assistida, conforme previsto na Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde? (MARTINS-COSTA;
FERNANDES; GOLDIM, 2005, p. 22).
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A par dessas indagações feitas pelos autores supracitados, dentro dessa
temática é importante mencionar que ela está diretamente interligada a Bioética e o
Biodireito. No primeiro, entende-se que seja um conjunto de pesquisas e práticas
pluridisciplinares, objetivando “elucidar e solucionar questões éticas provocadas pelo
avanço das tecnociências biomédicas. Desta forma, seu estudo iria além da área
médica, abarcando psicologia, direito, etc., observando as diversas culturas e valores”
(VIEIRA, 1999 apud SILVEIRA, 2017, p. 03).
Dentro desse contexto, surge o Biodireito, ao qual vêm regulamentar as
matérias propostas pela Bioética. Ao tratar de assuntos complexos como a vida e a
morte do ser humano, eis que, se tem a presença forte, no qual se faz presente dentro
do Biodireito. Deve-se, portanto, compreender o quão necessário se faz acerca a da
judicialização não é, propriamente, da Bioética, mas do valor à vida e à morte a
precipuamente no que tange a pesquisa e manipulação de materiais genéticos
primários, como as células-tronco embrionárias (SILVEIRA, 2017).
Dentro da área do Biodireito é importante mencionar o princípio da
autonomia do paciente que determina que o mesmo possua direito de manifestar
sob a sua vontade de procedimentos ou tratamentos que diz respeito a sua vida e
saúde, uma vez que, essa vontade não é absoluta em alguns casos (SILVEIRA, 2017).
Nesse sentido, relacionando ao tema em estudo, frisa-se que com base no
princípio da autonomia, o que se invoca é o respeito da escolha do paciente ao
tratamento com células-tronco, respeitando em certa medida seus princípios morais
e crenças religiosas. É, em outras palavras, o reconhecimento sobre o domínio que o
paciente tem sobre a própria vida (corpo e mente) e o respeito à sua intimidade,
restringindo, com isso, a intromissão alheia no mundo daquele que está sendo
submetido a um tratamento (DINIZ, 2009 apud SILVEIRA, 2017, p. 03).
Com isso, encontra-se que o Biodireito é a positivação – ou a tentativa de
positivação – das normas bioéticas. Seria, portanto, a positivação jurídica de
permissões de comportamentos médico-científicos, e de sanções pelo
descumprimento destas normas (JÚNIOR, 2004 apud SILVEIRA, 2017, p. 03).
É nos dizeres de Silveira (2017, p. 04) “a ciência jurídica que estuda as normas
jurídicas aplicáveis à bioética e à biogenética, tendo a vida como objeto principal,
não podendo a verdade científica sobrepor-se à ética e ao direito nem sequer
acobertar, a pretexto do progresso científico, crimes contra a dignidade humana nem
estabelecer os destinos da humanidade”.
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De todo modo, dando prosseguimento a principal questão discutida nessa
revisão, no tópico seguinte irá analisara constitucionalidade do uso de células-tronco
no Direito brasileiro.
4.1 LEADING CASE COM ADI 3510
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Uma vez que adentrou no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei de
Biossegurança foi pauta nos tribunais jurídicos pátrios a respeito da sua
constitucionalidade. Com isso, surgiu a discussão da ADI 3510 que veio discorrer
sobre a constitucionalidade da lei de biossegurança e da pesquisa com célulastronco embrionárias no Brasil, cuja ementa é a seguinte:
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
DE
BIOSSEGURANCA.
IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.105, DE 24
DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANCA). PESQUISAS
COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO
USO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS
CIENTÍFICAS
PARA
FINS
TERAPÊUTICOS.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
ABORTO.
NORMAS
CONSTITUCIONAIS
CONFORMADORAS
DO
DIREITO
FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO
DIREITO À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR.
DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE
INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA ADITAR À LEI DE
BIOSSEGURANCACONTROLES
DESNECESSÁRIOS
QUE
IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA
VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. (DJe-096 DIVULG
27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01PP00134).
O presente processo surgiu ainda no ano de 2005 pelo Procurador Geral da
República, tendo como apoio a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil),
além de grupos religiosos. Em 2008 teve seu julgamento, sendo tramitado pelo
Supremo Tribunal Federal por mais 3 (três) anos. Isso ocorreu pelo fato de que devido
ser um tema polêmico e que gera consequências diversas na ciência e na sociedade,
foi realizada audiências públicas a fim de ajudar na tomada de decisão dos juízes
(SANTANA, 2019).
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Além dos já citados, no julgamento da ADI 3510 também participaram a
Conectas Direitos Humanos, o Centro de Direitos Humanos, o Movimento em Prol
da Vida, o Instituto de Bioética e Direitos Humanos e Gênero e outros.
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A Conectas e o Centro de Direitos Humanos (CDH) firmaram entendimento de
que a presente norma é plenamente constitucional. Esse agrupamento apontou que
a ciência médica ou o texto constitucional não trouxeram um conceito único sobre o
surgimento da vida.
Para esses grupos, a tutela jurídica desse tema é inferior a proteção
dispensada à vida intrauterina e à pessoa nascida. O Movitae 26, por sua vez, arguiu
no sentido de que essas pesquisas com células-tronco embrionárias devem ser
realizadas pelo fato de à “capacidade das células pluripotentes em diferenciarem-se
e converterem-se nos mais distintos tecidos humanos, assim como de se
autorreplicarem” (COÊLHO, 2017, p. 07).
Sobre a discussão acerca da legitimidade da pesquisa com células
embrionárias e seu amparo constitucional, a Corte Máxima do Brasil (STF) debateu
sobre esse feito.
Em sua decisão, a presente corte decidiu positivamente pela
constitucionalidade de eventuais pesquisas com células-tronco embrionárias. Isso vai
a desacordo com o proposto pela ADI 3510, que entendia que o direito à vida estava
acima dessas pesquisas, sendo, portanto, inconstitucionais.
A decisão do STF teve como entendimento que as pesquisas com célulastronco não violam diretamente nem direito à vida e nem a dignidade da pessoa
humana. Da mesma forma, entende a decisão do Supremo que a pesquisa visa ajudar
a determinada demanda e que isso também não fere outros direitos fundamentais
(saúde, etc.). (SANTANA, 2019).
O julgamento da ADI 3510 veio em consonância com vários setores da
sociedade e inclusive do próprio corpo de julgadores, que se dividiram no
entendimento sobre a improcedência da respectiva ADI, posicionando-se nesse
sentido os ministros Celso de Mello, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio
e Carmen Lúcia Antunes Rocha, como bem expõe o voto do ministro Carlos Ayres
Britto, relator da matéria:
[...] assim ao influxo desse olhar pós-positivista sobre o Direito
brasileiro, olhar conciliatório do nosso Ordenamento com os
26 O Movitae – Movimento em Prol da Vida é uma organização brasileira que apóia e promove esclarecimentos
sobre as pesquisas com células-tronco. É uma associação civil sem fins lucrativos.
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imperativos de ética humanista e justiça material, que chego à
fase da definitiva prolação do meu voto. Fazendo-o, acresço às
três sínteses anteriores estes dois outros fundamentos
constitucionais do direito à saúde e à livre expressão da
atividade científica para julgar, como de fato julgo, totalmente
improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade
[...]. (BRASIL, 2008).
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No julgamento, foram acatados parcialmente alguns pontos, bem como
houve restrições às pesquisas. Nesse ponto, destacaram-se os votos dos ministros
Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Eros Grau e Carlos Alberto
Menezes Direito. A título de exemplo, expõe-se o voto do ministro Menezes ao qual
entende que esta lei deve ser considerada inconstitucional, pelo fato de que:
[...] os embriões congelados seriam embriões com vida, de
forma que sua destruição para a extração de células-tronco
violaria, sim, o direito à vida. Não se poderia defender a
utilização das células-tronco a pretexto de permitir a cura das
mais diversas doenças porque ainda careceria dados científicos
que autorizassem tal conclusão. Assim, defende-se a
declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto para
determinar às instituições de pesquisa e serviços que
submetessem previamente seus projetos também à aprovação
do Ministério da Saúde (COÊLHO, 2017, p. 10).
Há de se mencionar o voto do ministro Gilmar Mendes que concorda com a
corrente que defende que se devem realizar as pesquisas mediante determinadas
ações que visem à proteção e a proporcionalidade.
Assim, julgo improcedente a ação, para declarar a
constitucionalidade do art. 5º, seus incisos e parágrafos, da Lei
n° 11.105/2005, desde que seja interpretado no sentido de que
a permissão da pesquisa e terapia com células-tronco
embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por
fertilização in vitro, deve ser condicionada à prévia autorização
e aprovação por Comitê (Órgão) Central de Ética e Pesquisa,
vinculado ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2008).
Na mesma decisão, os magistrados frisaram a importância de não se utilizar
tais pesquisas como forma mercadológica, ou seja, não fazer uso de pesquisas com
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células-tronco como um projeto que as considera como mercadoria. Caso isso ocorra
poderia diminuir a sua importância científica e social.
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Frente a isso, apesar do embate ocorrido entre os magistrados sobre essa
temática, no fim ficou evidenciado que essas pesquisas fossem permitidas, pois traria
mais dignidade e proteção aos indivíduos. Entendeu-se que a lei é medida
importante na garantia desses direitos a um número cada vez maior de pessoas em
razão das pesquisas com células-tronco embrionárias na busca pela cura de doenças.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo inicial desse estudo se referia à constitucionalidade das pesquisas
de células-tronco. Esse tema é importante ser discutido devido ao fato de que
inúmeras pesquisas já terem apontado os benefícios que essas células possuem na
cura e no combate a várias doenças, dentre elas o câncer.
Em sentido limitativo, abordaram-se basicamente as células-tronco
embrionárias, pelo fato de que elas poderem converter-se em qualquer um dos
tecidos do organismo. Com isso, essas células poderiam ser utilizadas nos
tratamentos de doenças neuromusculares degenerativas, por exemplo.
Diante da sua regulamentação e dos debates doutrinários e jurídicos sobre a
sua constitucionalidade, ficou entendido que motivado pelos avanços e inovações da
Medicina e da Biotecnologia, esse tema possui regulamentação firmada através da
Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005, que regula os incisos II e V do §1º do artigo
225 da Constituição Federal. Nesta norma, encontra-se a competência do Poder
Público em preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, bem
como fiscalizar as entidades que se objetivam na pesquisa e manipulação de material
genético.
Desde a sua entrada, se discutiu sobre a constitucionalidade dessa lei, destaca
pela ADI 3510. Conforme fora expresso no decorrer desse estudo, o Supremo
Tribunal Federal ao julgar a presente ADI, entendeu que a Lei é plenamente
constitucional, pois não viola o direito à vida e nem a dignidade da pessoa humana,
como defendia a corrente contrária.
Uma vez decidido pela sua constitucionalidade resta claro entender que esse
tema é importante para a sociedade, haja vista que as pesquisas com a células-tronco
trazem importantes benefícios para a saúde humana, como por exemplo, na
constituição de tecidos, tecidos, órgãos e células, que são necessárias para a
manutenção da vida humana.
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RESUMO: A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro é uma das principais
regulamentações do ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que ela disciplina a
aplicação das leis brasileiras de uma maneira geral, sendo considerada uma norma
sobre normas. É uma lei de introdução às leis, por conter princípios gerais sobre as
normas sem qualquer discriminação. É, pois, aplicável a todos os ramos do direito.
Em seu texto, encontra-se o art. 3º que basicamente adverte que ninguém deve expor
desconhecer a lei em face ao seu não cumprimento. Desse modo, é de extrema
importância que se tenha conhecimento sobre o seu texto e suas regras, a fim de se
ter noção do que ela prevê. Frente a isso, o objetivo central desse estudo é discorrer
sobre a importância que a sociedade deve ter sobre o ordenamento jurídico
brasileiro para que com isso se tenha conscientização de sua própria cidadania. Para
apresentar esse trabalho, utilizou-se uma revisão da literatura baseada em livros,
artigos científicos e o texto da própria Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro. Nos resultados, ficou evidenciado o quanto é importante implantar
medidas que abordem conhecimentos jurídicos nas escolas a fim de formar cidadãos
conscientes de seus deveres e direitos.
Palavras-chave: Conhecimento jurídico. Relevância. Cidadania. Direito.
ABSTRACT: The Law of Introduction to the rules of Brazilian Law is one of the main
rules in the Brazilian legal system, given that it disciplines the application of Brazilian
legal rules in general, being considered a rule on norms. It is an introductory law,
since it contains general principles about standards without any discrimination. It is
therefore applicable to all branches of law. In its text, art. 3rd that basically warns that
no one should expose not knowing the law due to its non-compliance. Thus, it is
extremely important to have knowledge about its text and its rules, in order to be
aware of what it provides. In view of this, the main objective of this study is to discuss
the importance that society must have on the Brazilian legal system so that with that
it becomes aware of its own citizenship. To present this work, a literature review based
on books, scientific articles and the text of the Law of Introduction to the rules of
Brazilian Law was used. The results showed how important it is to implement
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measures that address legal knowledge in schools in order to form citizens aware of
their duties and rights.
Keywords: Legal knowledge. Relevance. Citizenship. Right.
INTRODUÇÃO
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Nos últimos anos muito se tem detectado um crescente número de analfabetos
funcionais, ou seja, que sabem ler e escrever, mas que não conseguem, por exemplo,
interpretar um texto ou criar uma resenha crítica sobre determinado assunto. Esse
quadro real mostra o quão importante é a educação e o quanto ela está distante da
sua efetividade.
Esse cenário ainda respinga sobre um dos assuntos mais discutidos pela
população, mas que ao mesmo tempo pouco se conhece a fundo: a legislação
brasileira e seus aspectos. Nesse sentido, há uma enorme lacuna no entendimento
dos indivíduos sobre os conhecimentos básicos do ramo jurídico. E isso acaba
refletindo na própria identificação do indivíduo frente a si mesmo e para a sociedade.
Diante desses fatos, o presente trabalho busca analisar o quão importante é o
conhecimento jurídico para a formação do indivíduo e seu exercício da cidadania.
Para melhor discorrer sobre essa temática, tem-se como base o normatizado pelo
art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ao qual afirma que
ninguém deve alegar desconhecer a lei em face ao seu não cumprimento.
Em razão disso é de suma importância que se conheça os valores, os princípios,
as limitações e direitos encontrados no texto jurídico brasileiro. Dessa maneira,
entende-se ser fundamental a discussão sobre esse assunto, haja vista que é de
interesse de todo cidadão o conhecimento sobre seus direitos e deveres.
O que se pretende com esse estudo é enfatizar a importância que a educação
possui no sentido de ensinar as pessoas a terem maior conhecimento sobre suas
normas, ajudando-os a se tornarem cidadãos mais conscientes. De nada adianta
exigir o cumprimento da lei se grande parte das pessoas não a conhece, e que em
muitas situações, não poderia conhecer.
Portanto, no decorrer desse estudo, procura-se responder: quais as medidas
educativas podem ser realizadas para que a sociedade possa ter maior conhecimento
jurídico para o exercício da cidadania?
Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão de literatura, constituído de
estudo bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de
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leituras das leis, em especial a Lei nº 12.376/2010, da Constituição Federal, de revistas
jurídicas, de livros e artigos vinculados ao tema proposto.
A presente pesquisa foi realizada mediante o levantamento de documentos.
Assim, a coleta de dados é resultado de uma busca feita em bases de dados, tais
como: Scielo; Google, dentre outros, entre os dias 01 a 12 de outubro de 2020.
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1. A LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO
Antes de se adentrar ao tema específico desse trabalho, cabe inicialmente
discorrer a respeito da lei ao qual se baseia: Introdução às normas do direito
brasileiro. Nesse tópico serão apresentados os aspectos gerais a respeito dessa lei e
em especial o seu art. 3º.
Nos dizeres de Beviláqua (1927), uma lei de introdução é uma lei anexa que
juntamente com o código é exposta como forma de interpretação da mesma,
buscando com isso uma maior facilidade de compreensão por parte dos operadores
do direito e da sociedade. Ela traz disposições gerais sobre interpretação, aplicação
e integração da norma no tempo e espaço.
No Brasil, primeiramente encontra-se a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC)
de 1942, que orientada com base nas normas civilistas franceses, trouxe 19 artigos
que se encontrava no próprio Código Civil de 1916.
Como explica Silveira (2018) a LICC surgiu num período complicado para o
Brasil: o regime militar. Nesse período, caracterizado pela violência física e supressão
de vários direitos do cidadão, a LICC nasceu pela precisão em implantar o critério do
domicílio da pessoa em detrimento da lei da nacionalidade, dada a inviabilidade
fática do conhecimento das leis alienígenas pelos magistrados à época, com o Art.
9º determinando a aplicação apenas subsidiária da lei do domicílio.
Após décadas, com o fim do regime militar, redemocratização do país e com o
avanço social, em 2010 a nomenclatura foi alterada para Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro. Para Batalha (1959, p. 5) “a Lei de Introdução ao Código Civil é
um conjunto de normas sobre normas”. Ou seja, a LICC não trata do direito material,
mas disciplina as normas aplicáveis com outras normas.
Diniz (2010, p. 57) explica que a LICC “disciplina as próprias normas jurídicas,
assinalando-lhes a maneira de aplicação e entendimento, predeterminando as fontes
de direito positivo, indicando-lhes as dimensões espaço-temporais”.
Por tais razões é que não se encontrava motivos à permanência da
nomenclatura do referido documento como sendo Lei de Introdução ao Direito Civil,
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posto que a sobredita Lei não trata exclusivamente das normas concernentes ao
Código Civil, mas a todo o ordenamento jurídico brasileiro, o que acarretou na
mudança de seu nome por meio da Lei n. 12.376/2010, passando a chamar-se,
doravante, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), conforme se
extrai da leitura do art. 2º, bem reconheceu a ampliação do seu campo de aplicação,
conforme art. 1º. A presente lei foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988
como lei ordinária.
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Sobre essa mudança e opinando sobre a Lei de Introdução, cabe citar as
seguintes palavras:
A Lei de Introdução é uma lex legum, ou seja, um conjunto de
normas, constituindo um direito sobre direito ‘ein Recht der
Rechtsordenung, Recht ueber Recht, surdroit, jus supra jura’,
um superdireito, um direito coordenador de direito. Não rege
as relações de vida, mas sim as normas, uma vez que indica
como interpretá-las ou aplicá-las, determinando-lhes a
vigência e eficácia, suas dimensões espácio-temporais,
assinalando suas projeções nas situações conflitivas de
ordenamentos jurídicos nacionais e alienígenas, evidenciando
os respectivos elementos de conexão. Como se vê, engloba não
só o direito civil, mas também os diversos ramos do direito
privado e público, notadamente a seara do direito internacional
privado. A Lei de Introdução é o Estatuto de Direito
Internacional Privado; é uma norma cogente brasileira, por
determinação legislativa da soberania nacional, aplicável a
todas as leis (DINIZ, 2011, p. 34).
Com isso, a LINDB disciplina a aplicação das normas jurídicas brasileiras de uma
maneira geral, sendo considerada uma norma sobre normas. Ela regula os direitos e
obrigações de ordem privada, ao passo que a Lei de Introdução disciplina o âmbito
de aplicação das normas jurídicas (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012).
Para Carvalho (2013, p. 22) “o artigo 3° da LINDB é de fundamental importância
para os sistemas jurídicos modernos, garante, por meio de uma presunção, a eficácia
global do ordenamento”.
Para fins desse estudo, o principal artigo dessa lei é o art. 3º, que em seu texto
aduz que ‘ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece’. O
respectivo artigo trata sobre o princípio da publicidade.
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A respeito desse princípio, Amaral (2017, p. 48) aduz que “a publicidade passou
a ser um dos elementos essenciais dos atos jurídicos, tendo o condão de atribuir
eficácia perante terceiros, além de manter o controle público pela comunidade”.
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No Brasil o princípio da publicidade se encontra acolhido no texto
constitucional por meio do caput do art. 37, exatamente para permitir que a
sociedade fiscalize a transparência e retidão dos atos públicos (BRASIL, 1988).
Assim, transformou-se o princípio da publicidade como norma fundamental do
“procedimento moderno, oposto ao segredo inquisitorial que estabelece como
suprema garantia da sociedade em geral, de averiguação da razoabilidade dos atos
jurídicos praticados” (DI PIETRO, 2014, p. 53).
Portanto, o indivíduo não pode atribuir o ato de praticar um ilícito, por exemplo,
com base no desconhecimento da norma. Corroborando com esse entendimento,
Lisboa (2004, p. 20) acrescenta que o art. 3º traduz o princípio da inescusabilidade,
pelo qual “não se admite a qualquer pessoa a alegação de desconhecimento do
conteúdo da lei para justificar o seu descumprimento”. Para esse autor, a lei obriga a
todos os seus destinatários, mesmos aqueles que ignoram a sua existência, ninguém
pode alegar ignorância sobre a existência de uma lei com o pretexto de fundamentar
a sua não observância.
Venosa (2010, p. 15) também afirma que “ninguém pode eximir-se de cumprir
a lei por não conhecê-la (nemo ius ignorare censetur)”. Desta feita, fica evidente
observar que a finalidade do art. 3º da LINDB é garantir a obrigatoriedade da norma.
Uma vez publicada e tendo entrado em vigor, torna-se obrigatória para todos.
É nesse momento que a publicidade da lei se mostra absolutamente
imprescindível, já que não é plausível se exigir o cumprimento de lei de pessoa que
não a conhece e que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não poderia conhecer.
Se a princípio é óbvio recusar o desconhecimento de lei como causa para descumprila, em outro instante é intrigante aceitar que todo destinatário tem ao menos acesso
fácil e imediato ao seu conteúdo (SILVEIRA, 2018).
O impasse vai além da barreira da publicidade da norma, já que não se encontra
na sociedade brasileira a própria cultura do interesse pelo conhecimento do
ordenamento. As pessoas costumam fazer negócios jurídicos baseando-se nos usos
e costumes do local, difícil notar a curiosidade pelo direito positivado longe da seara
jurídica.
Por conta disso, buscando uma adaptação e entendimento da norma, há a sua
publicidade. A “publicação oficial da lei tem por finalidade torná-la conhecida, mas
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visa precipuamente neutralizar a ignorância – fazer com que ela não seja levada em
conta, não obstante possa existir – sem, contudo, eliminá-la” (JUNIOR, 1988 apud
SILVEIRA, 2018, p. 30).
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A obrigatoriedade da lei vem com a publicação no Diário Oficial da União (DOU)
ou do Estado (DOE) ou Distrito Federal (DODF), observado o disposto sobre a vacatio
legis. As formas de acesso ao DOU são as assinaturas eletrônica e impressa, sendo a
primeira com acesso gratuito (SILVEIRA, 2018). Ocorre existem milhares de pessoas
que não averigua as publicações de leis e que também não possuem acesso à meios
eletrônicos (no caso aqui da internet).
Essas pessoas acima descritas fazem parte de uma exceção na sociedade, que
cada vez mais está conectada pelos meios virtuais, vide as mídias sociais e portais de
notícias. Porém, não existe exceção no texto do art. 3º da LINDB. Para essa norma,
nenhuma dessas pessoas que fazem parte da exceção poderá alegar que não tinha
condições de acesso à lei, por isso não a conhece, por isso não a cumpre (SILVEIRA,
2018).
A situação acima imposta mostra que a discussão sobre o conhecimento
jurídico deve sempre ser levada em consideração pelo Poder Público e pela
sociedade. A respeito dessa relevância, apresenta-se o tópico seguinte.
2 RELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO JURÍDICO FORMANDO CIDADÃOS
No tópico anterior, expôs-se que pelo art. 3º da LINDB nenhum brasileiro pode
alegar desconhecimento da lei. Na prática, o que tem se verificado é ineficácia desse
regramento jurídico. Isso se explica pelo fato, como citado anteriormente, muitos
brasileiros ainda não possuírem acesso às formas de publicação das normas
existentes e as que estão sendo realizadas. Isso acaba por dificultar o conhecimento
jurídico desses indivíduos.
A título de exemplo, encontra-se o conhecimento sobre o texto constitucional.
Sendo a norma que regula os direitos civis, individuais e coletivos da sociedade
brasileira, a Constituição Federal de 1988 deve ser amplamente estudada.
O conhecimento sobre o texto constitucional é de suma importância, pois para
que haja uma sociedade ciente de seus direitos e deveres é preciso que se tenha total
entendimento dos objetivos e limites impostos pela considerada carta cidadã. A
norma constitucional é a base para qualquer outra norma e sobre ela recai a
obrigação de conceder a garantia da ordem nacional. Desse modo, estudar os artigos
e emendas constitucionais é primeiro passo para que se forme uma consciência
política, social e individual.
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Nesse sentido, cabe destacar as seguintes palavras:
O Brasil nos últimos tempos vem vivenciando uma agitação, a
população está acompanhando e exigindo transformações no
sistema político. A reforma política tanto citada pelos eleitos e
eleitores primordialmente passa pela Constituição, logo o
cidadão que quer modificações tem que, antes de tudo,
entender como as regras são, e quais as externalidades
positivas ou negativas que elas impõem na sociedade, para
então ter uma crítica a par de influencias de senso comum,
preconceitos, discriminações, que são frutos da ausência de um
ensino de qualidade (LEITE, 2015, p. 05).
Assim, “para o cidadão a importância do conhecimento da Constituição,
permite ter uma visão mais crítica e ao mesmo tempo quebra a verticalização, o
governo passa a funcionar em conjunto com o povo e não para o povo, as tomadas
de decisões passam pelo senso crítico do cidadão” (LEITE, 2015, p. 06).
Dessa maneira, ao se ter conhecimento sobre os seus direitos e deveres, o
cidadão se torna parte ativa da sociedade. É preciso que este cidadão tenha noção
teórica de como funciona o Estado e quais os direitos e garantias que a norma
constitucional prevê para os indivíduos e para a sociedade.
Nesse ponto, ter conhecimento sobre as normas e o sistema jurídico se faz
pertinente e necessário, principalmente na construção do ‘ser’ cidadão. Mas o que é
ser cidadão? Nos dizeres de Silva (2017, p. 01) “ser cidadão é possuir valores éticos,
morais, é exercer atitudes responsáveis, ser honesto, humilde, etc.”.
Isso mostra que o conhecimento jurídico é um mecanismo eficaz na formação
de um cidadão. Um indivíduo que tenha em si mesmo valores morais, éticos e que
saiba exercer atividades responsáveis dentro da margem da norma. Desse modo,
trazendo essa condição para o tema desse trabalho, o conhecimento sobre os
aspectos jurídicos ajuda o indivíduo a ter a consciência sobre a importância da
cidadania e de sua função dentro de uma comunidade (SILVA, 2017).
Importante mencionar que parte da doutrina jurídica tem discutido a
relativização do art. 3º da LINDB. Para alguns autores não dá pra cobrar
conhecimento de normas a todos os cidadãos, porque muitos vivem em situação
diferentes, como por exemplo, num isolamento total. É o caso daqueles que vivem
na zona rural onde não há acesso à escola ou os índios. Sobre essa questão, pontua
o seguinte autor:
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[...] Simplificando bastante as coisas, poderíamos dizer que
merece punição um empresário que inicia nova empreitada no
ramo imobiliário, efetuando loteamentos, e o faz sem
pesquisar minimamente as exigências legais de sua atividade.
Por outro lado, não é justo reprimir um homem rude do
interior que simplesmente loteasse sua terra entre os filhos
(HAYASHI, 2016, p. 02).
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Ainda nesse entendimento, defende-se a relativização da obrigatoriedade da
lei, no sentido de ela ser mais flexível, principalmente quando a realidade social
brasileira não é unificada de modo igualitário. Enquanto alguns têm acesso ao
conhecimento amplo da norma jurídica, outros milhares ficam a margem desse fato.
Para Galvão (2018, p. 02) “o pluralismo legislativo, o caráter técnico da lei e os
problemas suscitados pela interpretação e aplicação tornam absolutamente
impossível, atualmente, a afirmação de que é normal o conhecimento da lei”.
Digno de transcrição é o seguinte trecho:
Do mesmo jeito que a segurança jurídica é importante para a
democratização, antes de tudo devemos nos ater sobre a
realidade social da população, que muitas das vezes não tem
acesso ao “mundo normativo” seja pessoalmente ou por
intermédio de um especialista no direito. Ao tornar essa
obrigatoriedade absoluta é visível a conclusão de violação de
outro princípio igualmente tutelado pela nossa Carta Política,
como o da igualdade substancial (intrínseco ao valor da
dignidade da pessoa humana). Em suma, pode-se até deduzir
que a construção do nosso Estado Democrático de Direito, a
luz da Constituição Federal, tem como fundamentos a
dignidade humana, a igualdade (substancial) e a solidariedade
social. Igualdade que deve ser conjugada junto ao princípio da
diversidade, uma vez que as pessoas não detêm idênticas
condições sociais, econômicas ou psicológicas, dando lugar a
uma igualdade substancial, em respeito às diferenças, que
convenhamos, no caso do Brasil é patente (SILVA, 2012, p. 02).
De qualquer forma é evidente que essa pesquisa caminha no entendimento
oposto ao acima mostrado. Firma-se aqui que apenas tendo conhecimento sobre as
normas publicadas é que se pode de fato exercer a cidadania. É justamente para
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evitar essa disparidade entre o conhecimento jurídico dos cidadãos que se deve cada
vez mais ampliar o rol de medidas educativas que implementem o ensino sobre leis.
Nesse caminho, cabe ao Estado a obrigatoriedade de relativizar o dispositivo
em análise, ao mesmo tempo adotar medidas que visem uma mudança em sua
sociedade para que esta entenda a importância da ciência jurídica. Sobre esse
assunto, discorre-se o tópico seguinte.
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3 MEDIDAS DE SOLUÇÃO PARA IMPLANTAR O CONHECIMENTO JURÍDICO
Uma vez reconhecido a importância dos assuntos jurídicos para a formação do
indivíduo em cidadão, o Estado juntamente com a sociedade deve aplicar medidas
de conscientização sobre os assuntos relacionados à lei. É claro que a função do
Estado é promover o contínuo desenvolvimento de sua sociedade, mas o que tem
sido feito para aumentar o conhecimento e interesse jurídico? O que fazer para
mudar a cultura da apatia pela ciência jurídica da sociedade brasileira? Ora, ninguém
ousa negar a importância de uma política nesse sentido visto que a relação EstadoSociedade e Cidadão-Cidadão devem respeitar o ordenamento jurídico.
Nesse aspecto, a única forma de combater o analfabetismo e a ignorância sobre
a legislação brasileira é, além de criar meios mais incisivos de divulgação das leis,
aplicarem os seus conhecimentos por meio da educação.
A norma constitucional traz em seu art. 205 a consagração do direito à
educação. Em seu texto afirma que a educação é um direito de todos e dever do
Estado e da família em promovê-la e incentivá-la com a ajuda da sociedade. Sua
finalidade é em auxiliar no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).
Como bem acentua Silva (2018, p. 04) “se por um lado temos o dever de
conhecer a lei, o Estado tem o dever de promover uma educação que nos conduza a
tal, pois certamente este entendimento cabe nas expressões pelo desenvolvimento
e preparo da pessoa para exercício da cidadania”.
Desse modo, é somente pela educação que o Estado pode efetivamente fazer
com que todos tenham o conhecimento mínimo e necessário sobre as leis. E isso se
faz dentro da escola. Com base nisso, a melhor medida que pode ser realizada é a
inclusão na grade curricular de matérias relacionadas ao conhecimento jurídico.
Sobre essa perspectiva, inclui-se conteúdos jurídicos na grade curricular do
Ensino Médio juntamente com outras matérias como Português, Matemática,
Biologia, História, etc. Essa medida é importante porque a sua inclusão no âmbito
escolar brasileiro, que objetiva em formar “cidadãos comprometidos com o pleno
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desenvolvimento da sociedade além do despertar da consciência dos mesmos em
relação ao cumprimento da função social que cada um tem perante seu grupo social”
(TAUCHERT; MARTINS, 2016, p. 02).
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Somente pela educação é que o jovem poderá ter noção sobre cidadania e de
como funciona a estrutura social, além de conhecer qual a sua real função perante
os demais, e ainda “demonstrar o quanto o desrespeito aos seus direitos de cidadão
por parte do poder público, das Instituições e dos seus semelhantes pode ocasionar
sua exclusão, marginalização e consequentemente os problemas de natureza social”
(TAUCHERT; MARTINS, 2016, p. 03).
Diversas pesquisas apontam que a grande parcela da juventude atual não
possui qualquer conhecimento sobre os seus direitos. Isso mostra que a educação
precisa ser revista. É preciso que se amplie o conteúdo didático atual e que se insiram
conteúdos que auxiliem os jovens a conhecer seus direitos e deveres enquanto
cidadão.
Nessa faixa etária o ideal seria o ensino sobre o Direito Constitucional, por
representar as principais normas no direito brasileiro. A Constituição é a principal
norma brasileira aos quais todas as outras se baseiam. Portanto, ter conhecimento
sobre o seu texto se torna essencial.
Desse modo:
O que se busca com essa nova disciplina é demonstrar para os
jovens que o Direito Constitucional é o alicerce fundamental de
uma sociedade, e que a falta desse entendimento se tornaria
um dos motivos para que o grupo social não alcance seus
princípios basilares. Dessa forma o Direito Constitucional se
coloca como um elemento de colaboração para que os
princípios de cidadania sejam efetivamente difundidos entre
esses cidadãos que estão se formando para futuramente
compor a estrutura social, exercendo assim, a função de
engrenagem que faz a máquina da humanidade funcionar
(RANGEL, 2014, p. 28).
Frente a essa concepção, algumas medidas estão sendo implantadas para
mudar a realidade sobre o desconhecimento da norma jurídica. Sabendo da
importância do ensino sobre o Direito Constitucional, o então senador da República
Romário (PSB/RJ) criou o Projeto de Lei 3380/2015 onde altera a Lei nº 9.394/1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre os currículos da
educação básica.
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Esse Projeto de Lei busca inserir o ensino de Direito Constitucional nas escolas
de Ensino Fundamental e Ensino Médio; a saber:
O Congresso Nacional decreta: Art. 1º Os arts. 27 e 32 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), passam a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 27.
I – difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos
direitos e deveres dos cidadãos e de respeito ao bem comum
e à ordem democrática, com a introdução do estudo da
Constituição Federal;
Art. 32.
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político, do exercício da cidadania, da tecnologia, das artes e
dos valores éticos e cívicos em que se fundamenta a sociedade;
(BRASIL, 2015)
O autor do projeto tem como objetivo “reformar a educação escolar dos
ensinos fundamental e médio trazendo para dentro da grade curricular a disciplina
de Direito Constitucional, tendo em vista que oportunizará os futuros cidadãos
brasileiros no sentido de ter noções jurídicas através de conteúdos provenientes do
curso de Direito” (FRANÇA, 2017, p. 01).
O autor ainda justifica a inserção da disciplina de Direito Constitucional na
grade curricular do sistema educacional brasileiro como “uma forma de expansão da
noção cívica que versem sobre a formação da cidadania onde está ligada diretamente
com a democracia do país, tornando-os mais conscientes sobre seus direitos e
deveres e prepará-los para uma sociedade mais justa” (FRANÇA, 2017, p. 01). Até o
presente momento, tal Projeto está aguardando parecer do Relator da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
No âmbito trabalhista, necessário citar a iniciativa louvável do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que além de dar suporte
direcionado à atividade a ser praticada pelos novos empreendedores, disponibiliza
diversos artigos que tratam de temas pertinentes como regime de tributação,
obrigações trabalhistas, dentre outros (SILVEIRA, 2018).
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Com tais medidas acima citadas, fica evidente afirmar que a inclusão do Direito
Constitucional como disciplina obrigatória no sistema de educação no Brasil, por
exemplo, se faz necessário, pois trará inúmeros benefícios, uma vez que possibilitará
que a próxima geração possa adquirir conhecimentos jurídicos e a Constituição
Federal é uma disciplina que contém noções básicas para este fim.
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Ao incluir os conhecimentos jurídicos na escola e nas empresas, o Estado e a
sociedade têm criado um poderoso mecanismo de prevenção à negligência
intelectual sobre a legislação brasileira, fazendo com que o art. 3º aqui analisado não
se torne cada vez mais ineficaz e contraditório com a realidade social atual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desconhecimento da norma jurídica brasileira é evidente ao se olhar para as
camadas mais pobres e vulneráveis da sociedade. É sabido que quanto maior o nível
de escolaridade, maior o entendimento sobre assuntos complexos e diversos,
incluindo aí os aspectos jurídicos.
Desse modo, a proposta inicial dessa pesquisa era evidenciar o quão importante
é implantar medidas educativas a fim de trazer para a sociedade mais vulnerável o
conhecimento mínimo sobre as normas jurídicas. Isso é importante, porque como
bem apresentado no decorrer desse estudo, a legislação brasileira não acata o
desconhecimento da lei como motivação para as práticas consideradas ilícitas, como
bem acentua o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Sendo assim, devido ao fato de que no ordenamento jurídico brasileiro há uma
infinidade de leis e decretos sobre todos os assuntos possíveis, incluir dentro das
grades curriculares das escolas de Ensino Médio conteúdos jurídicos faz com que
não apenas o jovem comece a se inteirar sobre esse assunto, mas a entender os seus
direitos e deveres enquanto cidadão.
A linha de defesa desse estudo vai de caminho ao entendimento de que é
preciso que se implante o ensino sobre o Direito Constitucional nas escolas, para que
o educando possa adquirir o senso sobre cidadania e que pudesse conhecer de fato
os seus direitos e deveres.
No que concerne aos deveres, por exemplo, ao estudar o Direito Constitucional,
os alunos poderão ter a oportunidade de conhecerem melhor a legislação brasileira
e a importância da compreensão do exercício da cidadania em seus valores sociais,
morais e políticos transformando-a em uma sociedade mais justa e obtendo-se a
plena consciência da importância de sua participação em todo o sistema político e
social.
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Diante de todo o exposto, reafirma-se novamente o entendimento de que a
disciplina de Direito Constitucional deve ser implementada na grade curricular do
Ensino Médio a fim de fazer com que o aluno possa começar a criar a noção do que
seja ser cidadão e um indivíduo presente na sociedade. Essa proposta deve ser
avaliada por equipe multidisciplinar devidamente qualificada, considerando que toda
a estrutura de carga horária será revista e consequentemente ampliada, para que se
tenha uma grade curricular bem elaborada e viável do ponto de vista pedagógico.
De igual forma, também seria interessante que empresas privadas expusessem
as normas trabalhistas em seus estabelecimentos para que seus funcionários possam
ter o conhecimento devido de seus direitos trabalhistas.
Medidas como essas ajudam muito a fazer com que a sociedade possa ampliar
o seu conhecimento na área jurídica, ramo este de fundamental importância para o
equilíbrio social e harmonia pública.
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PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO
AMANDA HENRIQUES DE OLIVEIRA ROCHA BESSA
RESUMO: O presente artigo tem o mote de demonstrar os princípios que norteiam
o Direito do Trabalho e sua importância para a construção, comportamento e molde
das relações de emprego.
Palavras-chave: Princípios; Normas; Direito do Trabalho.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito e noções gerais do direito do trabalho. 3.
Conceito de Princípios. Os Princípios do Direito do Trabalho. 3.1 Princípio da
proteção. 3.2 Princípio da aplicação da fonte jurídica mais favorável. 3.3 Princípio da
condição mais benéfica. 3.4. Princípio do in dubio pro misero. 3.5 Princípio da
imperatividade das normas trabalhistas. 3.6. Princípio da irrenunciabilidade ou da
indisponibilidade dos direitos trabalhistas. 3.7. Princípio da primazia da realidade dos
fatos. 3.8. Princípio da continuidade da relação de emprego. 4. Princípios gerais do
direito. 5. Conclusão. 6. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Neste trabalho, faz-se uma reflexão acerca da aplicação dos princípios no
âmbito Direito do Trabalho, trazendo, inicialmente, noções básicas deste ramo do
Direito.
Posteriormente, conceitua-se princípios, os quais passam a ser analisados
individualmente, para a correta compreensão da incidência de cada um deles neste
ramo Especializado.
2. CONCEITO E NOÇÕES GERAIS DO DIREITO DO TRABALHO
Direito do Trabalho, segundo Mauricio Godinho Delgado, é o complexo de
princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de
trabalho e outras relações normativamente especificadas, englobando, também, os
institutos, regras e princípios jurídicos concernentes às relações coletivas entre
trabalhadores e tomadores de serviços, em especial de suas associações coletivas.
O que difere o Direito do Trabalho do Direito Civil é precipuamente o
tratamento diferenciado dispensado ao empregado, em virtude do reconhecimento
da sua posição de hipossuficiência frente ao empregador, em decorrência da
natureza salarial do objeto contratual.
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Em que pese a grande quantidade de normas cogentes, voltadas ao
equilíbrio contratual, o Direito do Trabalho é ramo do direito privado, que regula a
relação de emprego e outras a ela equiparadas, tanto no campo individual quanto
no coletivo.
Ademais, o reconhecimento da precarização geral das relações de trabalho
e a tentativa constante de reduzir os custos da prestação de serviços fizeram com
que a competência da Justiça do Trabalho alargasse com a EC 45/2004. Este aumento
está associado, portanto, ao aumento da exploração do trabalho, o que atrai a
proteção desse ramo especializado do Poder Judiciário, razão pela qual se faz
imperioso o estudo dos princípios aplicáveis no seu âmbito de atuação.
3. CONCEITO DE PRINCÍPIOS. OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO
Antes de adentrar na temática dos princípios, faz-se necessário traçar uma
distinção teórica entre os princípios e as regras.
A partir do reconhecimento da força normativa dos princípios, que passaram
a ser vistos como espécie do gênero “norma”, juntamente com as regras, os
princípios assumiram posição de grande relevância na aplicação do Direito como um
todo.
Segundo Robert Alexy, princípios são “mandamentos de otimização”, ou seja,
são normas que exigem que algo seja cumprido na maior medida possível, de acordo
com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Diferem-se das regras, portanto,
que sempre devem ser satisfeitas ou não (lógica do “tudo ou nada”).
Uma segunda diferença que vai decorrer da distinção entre princípios e
regras é a natureza das razões. Enquanto os princípios fornecem razões “prima facie”,
as regras fornecem razões definitivas.
As razões “prima facie” são aquelas que podem ser afastadas por outras
razões de peso maior.
Nesse sentido, o princípio, como comando de otimização, sujeita-se a
circunstâncias fáticas e jurídicas, segundo as quais pode ser que haja a prevalência
de um grupo de princípios sobre outro.
Por sua vez, as regras fornecem razões definitivas para as decisões. As razões
de uma regra são consideradas “decisivas” (Peczenik) por serem conclusivas para se
chegar a uma determinada solução.

160

www.conteudojuridico.com.br

Assim, diferentemente do que ocorre no conflito entre regras, a colisão de
princípios é resolvida por meio do sopesamento, vale dizer, pela dimensão da
importância, de maneira que, quanto maior o grau de afetação ou de não satisfação
de um determinado princípio, maior deve ser o grau de satisfação do princípio
oposto.

3.1.
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Essa noção ajuda a compreender todas as situações em que há prevalência
de um princípio em detrimento de outro, principalmente, aqui, na Justiça do
Trabalho, tendo em vista a sua natureza de justiça especializada dotada de princípios
que lhes são próprios e peculiares em relação aos demais ramos do Direito.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO

O Direito do Trabalho tem como base o princípio da proteção, do qual
defluem todos os demais.
Este princípio, base do Ordenamento Trabalhista, está ligado à ideia de
igualdade material. Por meio dele, se reconhece que, na relação de trabalho, há uma
parte vulnerável, hipossuficiente, em relação à outra e que, justamente por isso, não
consegue impor a sua vontade com a mesma força que a parte contraposta.
Nesse sentido, é a lição do magistrado do trabalho Luciano Martinez27:
Há relações jurídicas em que os sujeitos estão em postura de
igualdade substancial e, consequentemente, em posição de
equivalência contratual. Diante dessas relações, a atuação
estatal esperada é exatamente a de não privilegiar um
contratante em detrimento de outro. Esse figurino contratual,
entretanto, não pode ser conservado quando evidente a
dessemelhança de forças ou de oportunidades entre os sujeitos
das relações contratuais.
Em tais hipóteses, cabe ao Estado criar mecanismos de
proteção aos vulneráveis, sob pena de compactuar com a
exploração do mais forte sobre o mais fraco. Como bem
detectou o professor Luiz de Pinho Pedreira, “o motivo dessa
proteção é a inferioridade do contratante amparado em face
do outro, cuja superioridade lhe permite, ou a um organismo
que o represente, impor unilateralmente as cláusulas do

27 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho – 3.
Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 131.
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contrato, que o primeiro não tem a possibilidade de discutir,
cabendo-lhe aceitá-las ou recusá-las em bloco”.
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No entendimento da desembargadora Vólia Bomfim28:
O princípio da proteção ao trabalhador está caracterizado pela
intensa intervenção estatal brasileira nas relações entre
empregado e empregador, o que limita, em muito, a autonomia
da vontade das partes. Dessa forma, o Estado legisla e impõe
regras mínimas que devem ser observadas pelos agentes
sociais. Estas formarão a estrutura basilar de todo o contrato
de emprego.
Dessa forma, é conferido tratamento igual aos iguais e desigual aos
desiguais. Trata-se, como dito alhures, de manifestação do princípio da igualdade
substantiva ou proporcional em aplicação específica para o Direito do Trabalho.
Américo Plá Rodrigues divide o princípio da proteção em três regras, as quais
são consideradas por outros doutrinadores, como princípios autônomos: norma mais
favorável, condição mais benéfica e in dubio pro misero. Já para Godinho, o princípio
abrange todos os outros do Direito do Trabalho.
3.2 PRINCÍPIO DA APLICAÇÃO DA FONTE JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL
O princípio da aplicação da fonte jurídica mais favorável é aplicável nos casos
em que há conflito de normas. Vale dizer, quando há mais de uma norma trabalhista
válida aplicável ao caso concreto, deve-se sempre optar pela norma mais favorável
ao trabalhador.
O Direito do Trabalho, afinal, surgiu com o objetivo de assegurar o mínimo
necessário à manutenção da dignidade, para concretizar os direitos humanos, não
permitindo que haja retrocessos.
Tal princípio está positivado no art. 620 da CLT, segundo o qual condições
estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as
estipuladas em acordo.
Desta maneira, a norma mais favorável figura no topo da pirâmide normativa.
Contudo, para isso, é necessário que ela tenha validade. A norma não pode, por
exemplo, contrariar a Constituição.

28 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5 ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 185.
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Apesar da aparente facilidade, dispõe Martinez29 que:
[...] há uma dúvida que atormenta os juslaboralistas: dentre as
várias fontes com vigência simultânea, qual seria a mais
favorável ao trabalhador?
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Para obter essa resposta, consoante mencionado no primeiro
capítulo dessa obra, o aplicador do direito deve orientar-se em
conformidade com um dos seguintes métodos de
determinação
da
fonte
mais
favorável:
a
acumulação/atomística, o conglobamento/incindibilidade ou o
conglobamento por institutos.
Segundo a teoria do conglobamento, que é a majoritária, para verificar qual
a norma mais favorável, deve-se analisar o conjunto das normas, de maneira a
preservar o caráter sistêmico do direito.
Para essa teoria, a análise de meros excertos de normas quebraria não
apenas a sistemática do direito, como também o espírito da negociação coletiva, que
envolve concessões mútuas.
A segunda teoria é a “atomística” ou “da acumulação”. Ela defende que se
deve analisar item por item de cada norma e selecionar o que há de melhor em cada
uma. Tal teoria quebra a sistemática do direito e o espírito da negociação coletiva,
além de surpreender o empregador. Ademais, a proteção excessiva, ao criar um
ambiente de direitos em demasia aos empregados, pode ser prejudicial, resultando
em sua dispensa.
Já a teoria dos institutos, da incindibilidade dos institutos, da acumulação
por institutos, do conglobamento por matéria ou intermediária, defende que as
normas devem ser comparadas com relação a cada instituto isoladamente. Comparase o instituto salário, o instituto duração do trabalho e assim por diante.
Além dessas teorias, há duas mais recentes:
A teoria da adequação, mais recente, sustenta que, assim como no âmbito
das normas heterônomas, há normas coletivas que são gerais e outras que são
específicas. Dessa maneira, da mesma forma que a lei especial não derroga a geral e
vice-versa, isso também deveria ser aplicado à negociação coletiva.

29 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho – 3.
Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 85.
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Nesse sentido, a convenção coletiva seria norma geral, aplicável a toda a
categoria, enquanto o acordo coletivo seria norma específica, adequando a realidade
da convenção por empresa. O acordo, assim, seria aplicável apenas com relação à
matéria específica sobre a qual versa, aplicando-se às demais a convenção.
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Por fim, a teoria do aspecto cronológico utiliza do momento social e político
para determinar a norma que deve ser aplicada, defendendo que a norma coletiva
mais recente deve ser a aplicada. Essa é a mais frágil das teorias.
3.3.

PRINCÍPIO DA CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA

A relação de trabalho é de trato sucessivo, se estende no tempo, e os direitos
conquistados pelo trabalhador em seu curso não podem ser ulteriormente
suprimidos.
É neste cenário que atua o princípio da condição mais benéfica,
relacionando-se com as ideias de preservação de direito adquirido e de incorporação
de direitos.
Há, para os direitos trabalhistas, três bases jurídicas essenciais: uma primária,
caracterizada pelos direitos mínimos assegurados por lei; uma secundária, composta
pelos direitos previstos em normas coletivas, sobre as quais deve se fundar a livre
pactuação entre empregado e empregador, que é a base jurídica terciária.
No que se refere à base jurídica primária, o princípio da condição mais
benéfica não se aplica. Isso porque a mudança de normas heterônomas estatais, se
válida, aplica-se aos trabalhadores, ainda que os prejudique. A norma alterada passa
a regular a relação a partir de sua entrada em vigor, tendo efeito imediato e não
retroativo. Então, os direitos assegurados por lei, pela Constituição, ou, inclusive, por
sentença normativa ficam condicionados à vigência da fonte formal que os prevê.
Diferentemente, quanto à base jurídica terciária, segundo o art. 444, as
relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das
autoridades competentes.
No que concerne às normas coletivas, base jurídica secundária, que têm
prazo de vigência de, no máximo, dois anos, há três teorias:
Para a primeira teoria, da incorporação ou da aderência total, a norma
coletiva que cria um direito sempre se torna direito adquirido do trabalhador,
incorporando-se ao seu contrato de trabalho e devendo ser assegurado
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independentemente de ultrapassado o seu prazo de vigência. Essa teoria utiliza como
fundamento o art. 468 da CLT30, que veda alterações contratuais lesivas, e as
Súmulas 5131 e 28832 do TST.
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É importante pontuar, porém, que o art. 468 não se aplica a normas coletivas,
mas sim a cláusulas firmadas entre empregado e empregador. Às normas coletivas,
aplica-se o art. 61933. Assim, os direitos previstos em normas coletivas assemelhamse aos decorrentes da base primária, vale dizer, são imperativos, cogentes,
independem da vontade de empregado e empregador e, não podendo ser tratados
como direitos puramente contratuais, de modo que a eles não se aplica a ideia de
incorporação.
Com fulcro nos arts. 9º e 619 da CLT, qualquer ato praticado em
contrariedade à base jurídica primária ou secundária, respectivamente, é nulo de
pleno direito34. Dessa maneira, observa-se que a lesão a direito de proteção mínima
tem a mesma consequência que a lesão a direito previsto em norma coletiva. Já no
que concerne aos direitos livremente pactuados no âmbito da relação individual, a
proteção é mais branda. Nesse sentido, de acordo com o art. 468 da CLT, o
empregador pode alterar as cláusulas, por mútuo consentimento, e desde que não
haja prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade.
Segundo a teoria da não incorporação ou da vigência, por sua vez, os direitos
previstos em norma coletiva apenas são aplicáveis durante seu prazo de vigência,
não se incorporando ao contrato de trabalho. Essa teoria foi adotada até 27/09/2012
pela Súmula 277 do TST. Isso porque o referido verbete passou por uma das
alterações realizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) durante a II Semana
30 Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
31 TST Enunciado nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973 - Incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da
SBDI-1 - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Cláusula Regulamentar - Vantagem Anterior
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os
trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.
II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito
jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999)
32 TST Enunciado nº 288 - Res. 21/1988, DJ 18.03.1988 - Mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Complementação dos Proventos da Aposentadoria
A complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do
empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito.
33 Art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contraria normas de Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito.
34 Art. 9º Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, ou fraudar a aplicação
dos preceitos contidos na presente Consolidação.
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do TST e, a partir desta data, entrou em vigor a nova redação da Súmula nº 277,
segundo a qual as normas estabelecidas nas negociações coletivas de trabalho se
incorporam aos contratos individuais de trabalho, projetando-se no tempo, ainda
que contenham prazo estipulado de vigência, devendo ser respeitadas e aplicadas
mesmo depois do término da vigência da norma coletiva e, somente através de um
novo acordo ou convenção coletiva, poderão ser modificadas ou suprimidas.
Essa concepção tem como principal pilar o princípio da ultratividade das
normas coletivas, pelo qual as condições mais favoráveis estabelecidas por
convenção ou acordo coletivo de trabalho incorporam-se aos contratos de trabalho
dos empregados e não podem mais ser suprimidas.
Com isso, deixou-se de aplicar a teoria da não incorporação ou da vigência
para adotar a teoria da aderência condicionada ou da ultratividade. Tal teoria era
adotada pela Lei n. 8.542, foi revogada pela Súmula 277, II, do TST e voltou a viger
com a alteração dessa mesma súmula. Eis a sua redação atual, in verbis:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
EFICÁCIA.
ULTRATIVIDADE (redação alterada na s
na sessão do
Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou
convenções coletivas integram os contratos individuais de
trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidas
mediante negociação coletiva de trabalho.
Ocorre que, por meio da ADPF 323, decidiu o STF, em sede liminar, pela
suspensão da aplicação da referida súmula, voltando a situação anterior, ou seja, a
não aderência da regra coletiva ao contrato individual, e portanto a não
obrigatoriedade de sua aplicação quando terminada a vigência de tal norma. Tal feito
não foi ainda julgado em seu mérito, no entanto, nova legislação foi promulgada,
agora com diretriz específica sobre a ultratividade.
Isso porque, em novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista,
que, em seu artigo 614, teve alterado seu parágrafo 3º, que passa a vedar
expressamente a aplicação da ultratividade da norma.
Dessa forma, a ultratividade deixa de ser aplicada por força de lei, e, portanto,
a rigor, neste momento, voltam as regras convencionais a ter validade no prazo de
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sua vigência, que por força de lei é de no máximo de 2 anos não aderindo ao contrato
de trabalho.
3.4. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO
A primeira observação a ser feita acerca desse princípio refere-se à sua
aplicação.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O princípio do in dubio pro misero, em verdade, aplica-se à interpretação de
normas e não nos casos de dúvidas no julgamento de casos concretos. Nestes casos,
devem-se aplicar as regras do ônus da prova.
Nesse sentido, se uma norma puder ser interpretada de mais de uma forma,
deve prevalecer a interpretação que confira mais direitos ao trabalhador. Observe
que esse princípio também não se confunde com o princípio da norma mais
favorável; O primeiro aplica-se quando uma norma comporta mais de uma
interpretação; O segundo, quando há mais de uma norma trabalhista válida aplicável
ao caso concreto.
Isso se dá em decorrência do princípio da proteção, norte das normas
trabalhistas.
Esse entendimento encontra respaldo, inclusive, no Tribunal Superior do
Trabalho, que tem utilizado o princípio para adotar interpretações mais favoráveis ao
empregado. É o caso, por exemplo, do art. 71, § 4º, da CLT, que trata do intervalo
sem esclarecer se o seu pagamento tem natureza indenizatória ou salarial, bem como
se o pagamento deve ser integral ou apenas da parcela não fruída.
3.5 PRINCÍPIO DA IMPERATIVIDADE DAS NORMAS TRABALHISTAS
O Direito do Trabalho é composto, sobretudo, por normas cogentes, vale
dizer, que não podem ser derrogadas pela vontade das partes. Isso ocorre em
decorrência da sua natureza de ordem pública. A finalidade do referido ramo do
Direito é, a partir do reconhecimento da hipossuficiência de uma das partes em face
da outra, na relação jurídica travada, conferir uma igualdade substancial e não
meramente formal como alhures.
Com carga imperativa, as normas trabalhistas representam verdadeira
limitação à autonomia da vontade, com o intuito de proteger garantias fundamentais
dos trabalhadores em face do desequilíbrio entre as partes.
Süssekind classifica essas normas imperativas de duas formas. Para ele,
existem as impositivas ou proibitivas, que não conferem margem de atuação às
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partes (ex: assinatura da CTPS); e as complementares, que estabelecem apenas o
mínimo, podendo ser complementadas, desde que de forma mais favorável ao
trabalhador (ex: adicional de horas extras de 50%).
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Seja pelas normas impositivas, seja pelas complementares, pode-se dizer que
o contrato de trabalho cumpre importante função social, que pode ser vista sob dois
aspectos: intrínseco, correspondente ao equilíbrio entre as partes; e extrínseco
relacionado aos benefícios que o contrato acarreta à sociedade.
É justamente essa função social que o contrato de trabalho tem a cumprir
que determina o dirigismo contratual.
3.6 PRINCÍPIO DA IRRENUNCIABILIDADE OU DA INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS
TRABALHISTAS
O termo “indisponibilidade” é mais apropriado do que “irrenunciabilidade”,
visto que abrange não apenas a renúncia, como o último, mas também qualquer
outro ato de disposição de direitos trabalhistas.
A renúncia é instituto de direito material que se caracteriza por ser um ato
unilateral de extinção do direito, praticado pelo seu titular, que assim manifesta sua
vontade. Não se confunde, pois, com a desistência, que é instituto de direito
processual, o qual não importa na extinção do direito, mas tão somente de
determinada demanda.
A indisponibilidade, além de abranger a renúncia, abarca também a hipótese
de transação, que consiste em concessões recíprocas para evitar ou por fim ao litígio.
Esse instituto, diferentemente da renúncia, pressupõe bilateralidade, dúvida sobre a
titularidade do direito (litígio ou iminência de litígio) e livre vontade das partes.
Como visto, a transação implica na disposição parcial de ambas as partes
para se chegar a um acordo. Logo, ela não deve ser confundida com a composição,
que tem o objetivo de definir de quem é cada direito, não havendo ato de disposição.
Feitas as devidas distinções, parte-se para a análise do princípio
propriamente dito. O princípio da irrenunciabilidade ou da indisponibilidade dos
direitos trabalhistas é consequência do princípio da imperatividade.
Os direitos trabalhistas previstos em normas cogentes são irrenunciáveis, não
podendo, em regra, ser objeto de negociação entre as partes. A CF, contudo, indica
três pontos passíveis de flexibilização: redução salarial (art. 7º, VI), compensação de
horários e redução da jornada (art. 7º, XIII) e jornada superior a 6h no trabalho em
turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, XIV). A despeito disso, a flexibilização
168

www.conteudojuridico.com.br

deve ser interpretada de forma restritiva, apenas de acordo com as hipóteses
expressamente previstas pelo ordenamento. Observe que se a renúncia fosse
possível, certamente, a opressão exercida pelo empregador faria com que o
empregado, hipossuficiente, renunciasse a tudo.
Assim, todas as normas que compõem o conteúdo mínimo dos contratos,
em decorrência da sua função social e, consequentemente, da limitação da
autonomia da vontade, têm carga de ordem pública.
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Com efeito, segundo o art. 2.035, parágrafo único, do CC, nenhuma
convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os
estabelecidos para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.
Assim, há, como regra, indisponibilidade absoluta dos direitos previstos em
normas cogentes e indisponibilidade relativa dos direitos previstos contratualmente,
os quais podem ser alterados, desde que haja mútuo consentimento e não haja
prejuízo. Representam exceção os direitos previstos contratualmente por excepcional
interesse obreiro.
3.7 . PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS
O princípio da primazia da realidade dos fatos, como o próprio nome sugere,
é aplicado nos casos em que há uma distinção entre a previsão formal do que foi
pactuado e o que ocorreu na realidade.
Segundo esse princípio, nesses casos, deve prevalecer, para o Direito do
Trabalho, o que ocorre na prática.
O princípio da primazia da realidade é também decorrência do princípio da
proteção. Disso, decorre que ele também não pode ser alegado pelo empregador
em prejuízo do empregado, mas apenas por este em prejuízo daquele.
Não obstante tal entendimento, não se deve confundir: em que pese a
empresa não poder alegar o princípio da primazia da realidade dos fatos, é possível
a alegação por meio desta dos vícios de consentimento, tais como dolo, simulação,
dentre outros.
3.8.

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO

O princípio da continuidade da relação de emprego surgiu em virtude do
reconhecimento da natureza alimentar das verbas trabalhistas, pela qual dificilmente
partirá do obreiro a iniciativa pelo rompimento da relação contratual. Assim,
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presume-se que o término do contrato se deu em virtude de dispensa, visto que
interessa ao empregado a sua manutenção.
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Com o objetivo de dar segurança ao ser humano e evitar a sua exploração,
assegurando um mínimo de dignidade, por este princípio, os contratos de trabalho,
como regra, não têm prazo determinado.
Nesse sentido, segundo o art. 7º, I, da CF, é direito dos trabalhadores urbanos
e rurais a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória,
dentre outros.
Essa previsão acarreta em uma proteção indireta, portanto, contra a dispensa
sem justa causa, tornando-a mais onerosa ao empregador, de modo a desestimulála e garantir amparo ao empregado dispensado.
Com efeito, para que os contratos de trabalho sejam celebrados com prazo
determinado, é necessária previsão legal específica, uma vez que, reitere-se, se
presume que os contratos de trabalho têm prazo indeterminado.
Ademais, é justamente pela existência desse princípio que existem
momentos no contrato de trabalho, em que ele é mantido, ainda que o trabalhador
não preste serviços, como no caso das interrupções e suspensões no contrato de
trabalho.
Além disso, o princípio da continuidade da relação de emprego é, também,
fundamento das modificações do contrato de trabalho, desde que benéficas; da
proteção indireta contra dispensa sem justa causa; e da sucessão trabalhista,
permanecendo íntegros os contratos mesmo com a mudança do empregador.
Por fim, ancorada na concepção de que interessa ao obreiro a manutenção
do contrato de emprego, há uma distribuição diferenciada do ônus da prova do
motivo da dispensa, em razão desta presunção favorável ao empregado, decorrente
do princípio da continuidade.
De acordo com a Súmula 212 do TST, o ônus de provar o término do contrato
de trabalho, quando negados a prestação de serviço e a dispensa, é do empregador,
pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção
favorável ao empregado. Assim, se o empregado provar que prestava serviços,
presume-se o caráter indeterminado da relação de emprego e seu término por
dispensa.
4. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO
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Além dos princípios específicos vistos acima, também são aplicáveis ao
Direito do Trabalho os princípios gerais do direito, como o da lealdade e o da boafé.
O princípio da lealdade emana da necessidade de se ter uma conduta moral
e ética nas relações; Está relacionado ao princípio da boa-fé, do qual decorrem os
deveres anexos de conduta, a exemplo do de transparência, de informação, dentre
outros. No entendimento de Luciano Martinez35:
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Operando sobre o plano dos princípios e sobre a própria lei, a
boa-fé é exigida, como dever acessório, na formação dos
contratos e protegida durante o transcurso dos ajustes já
formados. Por força dela cada um dos sujeitos de uma relação
jurídica deve oferecer informação, ampla e irrestrita, sobre os
detalhes do negócio a ser praticado ou do ato jurídico que está
em desenvolvimento. Alguns desses detalhes podem ser
extremamente relevantes a ponto de influenciar a celebração
do ajuste ou a continuidade executiva do negócio. Os parceiros
contratuais, segundo o princípio da boa-fé, devem atuar com
confidencialidade, com respeito, com lealdade e com mútua
cooperação.
Além do princípio da lealdade e o da boa-fé, grande norte não só do Direito
do Trabalho, mas do ordenamento jurídico como um todo, reflete também na seara
trabalhista o princípio da vedação ao abuso de direito, decorrente da vedação da
dispensa fundada em discriminação, bem como, a partir dele, pode-se defender a
proibição de vedações abusivas, as quais podem ser formas de se perseguir o
empregado.
Por fim, aplicam-se, também, ao Direito do Trabalho os princípios da não
alegação da própria torpeza, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. CONCLUSÃO
A partir da adoção do Estado Democrático de Direito, em 1988, pela
Constituição da República Federativa do Brasil, e do Neoconstitucionalismo, fala-se
na supremacia da constituição e na força normativa dos princípios, os quais, ao lado
das regras, compõem a gênero norma jurídica, e, portanto, devem ser observados

35 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho – 3.
Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 99.
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por toda a sociedade e aplicadores do Direito, como parâmetro de validade de todas
as normas infraconstitucionais.
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Assim, o presente trabalho procurou mostrar que a aplicação dos princípios
é de salutar importância, sobretudo no Direito do Trabalho, a partir do
reconhecimento da precarização geral das relações de trabalho e da tentativa
constante de reduzir os custos da prestação de serviços, nesta relação jurídica
fortemente marcada pela hipossuficiência do trabalhador frente ao empregador, em
decorrência da natureza salarial do objeto contratual.
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RESUMO: Para a presente pesquisa acadêmica no ambito jurídico torna-se relevante
o tema concurso de agentes conceituado no Direito Penal na doutrina
jurídica brasileira, que se configura ato de quando várias ou um grupo de pessoas
participam para a realização de uma infração penal previsto no art. 29 do Código
Penal Brasileiro. Uma tese de suma relevância no âmbito do Direito Penal, pelo fato
de envolver na aplicação da pena, trata-se do aumento da restrição do direito à
liberdade do ser humano, medindo a participação de cada integrante dos agentes, e
conferindo os crimes executados, a exemplo de roubo, furto entre outros, o concurso
de pessoas torna o delito qualificado. Dentro deste contexto, cabe enfatizar que o
tema em comento é de extrema importância no âmbito penalista, uma vez que, visa
afastar a responsabilidade objetiva e priorizar o princípio da individualização das
penas. O objetivo geral do artigo é demonstrar a necessidade e relevância do estudo
para a aplicabilidade nos fatos concretos processuais no país, trazendo o debate para
a atualização do entendimento de preceitos quanto à diferença entre autoria e
participação nos crimes de modalidade culposa. Para continuidade da pesquisa faz
relevante aos objetivos específicos: Abordar os avanços dentro dos entendimentos
inerentes ao tema proposto, uma vez que lida com direitos constitucionais da
população em geral. Explicar a necessidade da atualização dos estudos e doutrinas
acerca dos entendimentos de autoria e participação em concurso crime dentro da
seara penal brasileira. Enfatizar a importância do estudo para garantias de direitos e
princípios constitucionais. A metodologia baseia-se em pesquisas bibliográficas que
envolvem estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em
livros, revistas, jornais e redes eletrônicas.
PALAVRAS-CHAVE: Concurso Crime. Culposo. Princípios Constitucionais.
ABSTRACTS: For the present academic research in the legal context, the theme of
agents' competition conceptualized in Criminal Law becomes relevant in Brazilian
legal doctrine, which is an act of when several or a group of people participate to
carry out a criminal offense provided for in art. 29 of the Brazilian Penal Code. A short
thesis exonerated within the scope of Criminal Law, due to the fact that it involves
the application of the penalty, is about the increase in the restriction of the right to
freedom of the human being, measuring the participation of each member of the
agents, and checking the crimes granted, an example of theft, theft, among others,
the contest of people makes the crime qualified. Within this context, it is worth
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emphasizing that the topic under review is extremely important in the penal sphere,
since it aims to remove objective responsibility and prioritize the principle of
individualization of sentences. The general objective of the article is to demonstrate
the necessity and relevance of the study for its applicability in concrete procedural
facts in the country, bringing the debate to update the understanding of precepts
regarding the difference between authorship and participation in crimes of culpable
modality. For the continuity of the research, it makes relevant to the specific
objectives: To approach the advances within the understandings inherent to the
proposed theme, since it deals with constitutional rights of the population in general.
Explain the need to update studies and doctrines about the understanding of
authorship and participation in a criminal contest within the Brazilian criminal law.
Emphasize the importance of the study to guarantee rights and constitutional
principles. The methodology is based on bibliographic research involving a
systematic study developed based on material published in books, magazines,
newspapers and electronic networks.
KEYWORDS: Crime Contest. Guilty. Constitutional principles.
INTRODUÇÃO
Crime é constituído como uma infração penal tido como conduta que gera
lesão termo oriundo do latino crimen ou delito tratado como transgessão moral ou
erro civil uma violação penal.
Pela linha do tempo em anos e decadas, o modelo norte-americano, previuse o crime de responsabilidade na Constituição de 1891, sendo originariamente
regulamentado pelas Leis de números: 27 e 30, de 1892. Cabe mensurar que
concurso tem sentido segundo o dicionário de ato ou efeito de (um grupo de
indivíduos) acorrer e juntar-se num mesmo lugar; afluência, concorrência. E crime
tem sentido transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão;
delito.
No entendimento juridiciario concurso de crimes decorre quando o agente,
por meio de uma ou mais comportamento (ação ou omissão), pratica dois ou mais
crimes, sendo capaz de ser idênticos ou não. Para o entorno o concurso de crimes
nas literaturas e para os grandes estudiosos é subetendido em três esfreras primeira
esfera concurso material, segunda esfera concurso formal e terceira esfera de crime
continuado, previstos, nos artigos de numero 69, 70 e 71 do Código Penal.
Indagando-se dos fatos levanta-se os questionamentos quanto à coautoria e
participação em delitos culposos, para tal, as caracteristicas da culpabilidade e as
principais teorias de distinção entre a autoria e as previsões de concurso de pessoas
em crimes culposos.
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E em breve análise a doutrina nacional, podemos observar que ao abordar a
cerca do concurso de pessoas no delito culposo, ainda é propensa a cingir a ponto
basicamente à possibilidade de seu entendimento na seara da coautoria.
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A doutrina, abordada de maneira simplista, não avançou no tema e mantevese atrelada a conceitos como os do autor Hungria, sendo o qual, nos delitos culposos,
“todos os participantes são autores, pois todos cooperam na realização do crime com
igual eficiência causal (isto é, suas cotas de cooperação são igualmente necessárias
e decisivas in concreto ou segundo um juízo ex post)” (HUNGRIA, Nelson. 1978. p.
326).
Neste oportuno contexto, cabe preconizar que o tema em evidencia é de
grande merito no contexto penalista, uma vez que, visa afastar a responsabilidade e
priorizar o princípio da individualização das penas ou sanções.
O objetivo geral do artigo é demonstrar a necessidade e relevância do estudo
para a aplicabilidade nos fatos concretos processuais no país, trazendo o debate para
a atualização do entendimento de preceitos quanto à diferença por autoria e
participação em crimes de modalidade culposa.
Para continuidade da pesquisa faz relevante aos objetivos específicos:
Abordar os avanços dentro dos entendimentos inerentes ao tema proposto, uma vez
que lida com direitos constitucionais da população em geral. Explicar a necessidade
da atualização dos estudos e doutrinas acerca dos entendimentos de autoria e
participação em concurso crime dentro da seara penal brasileira. Enfatizar a
importância do estudo para garantias de direitos e princípios constitucionais.
A metodologia baseia-se em pesquisas bibliográficas que envolvem estudo
sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas,
jornais e redes eletrônicas.
1.DESENVOLVIMENTO
1.1 O CONCURSO DE CRIMES
Para o entendimento racional e jurídico o concurso de agentes é definido por
MIRABETE (2002) “como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas
na mesma infração penal. Para uma possível hipótese, uma formulação de
convergência de vontades para um fim comum, que é a realização do tipo penal,
sendo dispensável a existência de um acordo prévio entre as várias pessoas” também
chamado de conciliação.
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O direito é um só e é constituído pela linguagem, a linguagem é a tessitura
constitutiva do mundo, dentro de um prisma fenomenológico-existencialista. Para o
seguinte autor advogado e jurista Sr. Edvaldo Brito fala quando enfatiza-se que "a
realidade do direito é, em si, linguagem''. Esse modo de enxergar o direito é
importantíssimo para sua aplicação contextualizada socialmente que regula o
exercício do poder punitivo, tendo por pressuposto de ação delitos que consite
juridicamente em erro civil ou violação intencional ou negligente.
Desse modo que o direito processual penal alcancará a interpretação e
aplicação legal e penal sem descurar da Constituição e dos fatos da atual conjctura.
O direito criminal que regula os comportamentos considerados altamente
reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis
à própria conservação e progresso da sociedade e como consequência as penas de
modalidade punitivas.
No entendimento penal concurso de pessoas é a denominação dada pelo
Código Penal às hipóteses em que duas ou mais pessoas envolvem-se na prática de
uma infração penal ou violação de regras jurídicas. Os contextos doutrinários e a
jurisprudência vem utilizando e abordando de expressões concurso de agentes e
codelinquência para referir-se a essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no
ilícito penal.
Segundo o art. 119 do Código Penal, a pena inicidira notoriamente sobre cada
um de acordo cmo seu ato cometido. Algumas regra vale para todas as hipóteses
de concurso: formal, material e crime continuado.
Conforme preconiza os autores Estefam e Gonçalves 2020, p.673. sobre
grande parte dos crimes observados na legislação brasileira e de tendência única, em
dupla ou em maioria que evidencia concurso crime de pessoas. Em um número
expressivo praticado por duas ou em conjunto por isso, a doutrina faz a seguinte
classificação:
a) Crimes unissubjetivos ou monossubjetivos:
São aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Os
crimes de homicídio, furto, roubo e estupro, dentre inúmeros
outros, têm esta natureza porque podem ser cometidos
individualmente. Acontece que nada obsta a que duas ou mais
pessoas se unam para perpetrar este tipo de delito, havendo,
em tais casos, concurso de agentes. Assim, se duas pessoas
resolvem praticar juntamente um homicídio contra
determinada pessoa, ambas efetuando disparos contra a
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vítima, elas são coautoras (modalidade de concurso de
agentes) deste crime.
Segundo os autores são também chamados de crimes de concurso eventual se
enquadram nesta classificação podem ser praticados por uma só pessoa ou por duas
ou mais em concurso.
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b) Crimes plurissubjetivos. São aqueles que só podem ser
praticados por duas ou mais pessoas em concurso, por
haver expressa exigência do tipo penal nesse sentido. São
mais conhecidos como crimes de concurso necessário, pois
só se caracterizam se houver o concurso exigido na lei. Um
exemplo é o delito de associação para o tráfico previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), que pressupõe
a união de pelo menos duas pessoas para a prática delitiva.
Pontiando o objetivo para a qual se estende a união dos infratores, os crimes
plurissubjetivos são assim classificados:
a) Crimes de concurso necessário de condutas paralelas, em
que os agentes auxiliam-se mutuamente visando um
resultado criminoso comum. O exemplo sempre lembrado
é o do crime de associação criminosa, descrito no art. 288
do Código Penal (com a redação dada pela Lei n.
12.850/2013), em que a lei prevê como ilícito penal a
associação de três ou mais pessoas para o fim de cometer,
reiteradamente, crimes.
Um ponto a ser observado é o fato um pacto entre os integrantes do grupo no
sentido de atuarem em conjunto na prática de delitos.
b) Crimes de concurso necessário de condutas convergentes,
nos quais as condutas se fundem gerando imediatamente o
resultado ilícito. O exemplo normalmente utilizado pela
doutrina era o do crime de adultério, que, todavia, deixou de
existir desde que foi revogado pela Lei n. 11.106/2005.
Ressalvando-se, porém, que só haverá o concurso se houver má-fé no caso de
bigamia prevista no art. 235, § 1º, do Código Penal por parte do cônjuge ainda
solteiro, ou seja, se ele tiver ciência de que o parceiro já é casado e, ainda assim,
contrair matrimônio. Outro exemplo no caso de um determinado lugar onde a lei
não permiti menores naquele local e os responsáveis assim consciente ou por não
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efetuar o devido tramite de constatar e permitir a entrada de menores. Prevista no
art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 /90).
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c) Crimes de concurso necessário de condutas contrapostas,
em que os envolvidos agem uns contra os outros. É o caso
do crime de rixa (art. 137 do CP), cuja configuração
pressupõe a recíproca e concomitante troca de agressões
entre pelo menos três pessoas.
Figura 1

Fonte: livro Direito penal esquematizado® – parte geral / André Estefam; Victor
Eduardo Rios Gonçalves. – Coleção esquematizado / coordenador Pedro Lenza 9. ed. – São Paulo :Saraiva Educação, 2020. p.675.

De modo geral temos concurso material (Art.69 CP) mais de uma conduta,
concurso formal (Art. 70 CP) somente uma conduta, crime continuado (Art. 71 CP)
vários delitos continuadamente considerando concursos crimes.
1.2 AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE MODALIDADE CULPOSA
1.2.1 MODALIDADE CULPOSA
Previamente cabe o endereçamento do termo “culposa” para nosso
entendimento segundo o dicionário jurídico net igualemnte a negligente. Constitui
para o termo crime o resultante de inobservância do cuidado necessário do atuante
ou operador, que não intenta nem assume o risco do resultado típico, porém a ele
dá causa por imprudência, negligência e imperícia. Subentende-se como ato que não
foi assinalado com previa segurança, não foi feito prévio checklist ou não foi feito o
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óbvio. O que sinaliza em um ilícito não esperado porem calculado pelo entendimento
de obviedade e não observância. Podemos citar como exemplo uma via pública
devidamente sinalizada onde um motorista circula por ela em alta velocidade e chega
a ultrapassar o sinal vermelho além de obvio cometer uma infração pode se colidir
com outro veículo em sua permissão de trafegar na outra via ou ate mesmo atingir
um pedestre.
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A cerca do exponencial termo modalidades da culpa, o próprio código penal
brasileiro adverte (art. 18, II, do CP Lei 2848/40) entende como crime culposo, quando
o agente realiza por imprudência, negligência ou imperícia. Como já visto, no crime
culposo o agente deixa de observar o cuidado atencioso (dever de cuidar) de não
produzir dano a outra pessoa.
A imprudência é a culpa no que tange comissiva tão logo Imprudência é um
comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Segundo a compreensão do
licro “Curso de Direito Penal Legislação Penal Especial”, volume 4: O termo
Negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa
determinada situação, tarefa ou ocorrência. Muitas vezes também interpretado de,
como justificativas dos termos descuido, incúria, desleixo, desmazelo ou preguiça.
Acontece da omissão, quando o autor operador do dano deixa de observar o
dever de cuidado. Comtemplado por um comportamento divergente, ao contrário
do que ocorre na imprudência, onde há uma ação sem a devida cautela, insensato.
Caracteriza a negligência, por exemplo, quando o motorista trafega com os pneus
do veículo em situação precária principalmente em dias chuvosos onde as vias ficam
mais escorregadias pela pista molhada.
Por conseguinte, analisado o fator chamando de imperícia é uma modalidade
mais específica da culpa, já que está ligada diretamente ao exercício irregular de
alguma arte, profissão ou ofício, por ausência de aptidão técnica ou de prática.
Atribui-se a imperícia quando o autor causa dano a outrem pela falta de
conhecimentos técnicos ou especificos, isto é, por não possuir o conhecimento que
deveria, em virtude de qualificação profissional, o que se circuncisa o fato de ter uma
regulamentação prescrita e não fazer uso doravante em devida observância.
1.3 AUTORIA E PARTICIPAÇÃO
De acordo com nossa legislação e grandes jurisprudências existentes no Brasil
tem adotado a teoria restritiva no que diz respeito ao concurso de pessoas, teoria
esta que diferencia autores, participantes, coautoria e participação, onde forma
concurso de pessoas.
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Levanta-se a composição sobre o entendimento de coautoria que existe
quando duas ou mais pessoas, conjuntamente, praticam a conduta descrita no tipo
penal. Coautores ou coautor e o que realiza um trabalho ou produz algo.
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No entendimento de participação é definida sob dois categorias: o primeiro é
a disponibilidade de atuar com a conduta principal, mesmo que a produção do
resultado fique na inteira dependência do autor e o segundo é a disposição de
executar.
Deste modo os juristas e autores em penal trazem o seguinte entendimento
com relação a coautoria que parte da afirmação de um pressuposto. Em caso de
concurso crime tem se idenitificado uma divisão e distribuição de tarefas entre os
membros do evento. Portanto coautoria no roubo quando um dos envolvidos segura
a vítima para que o comparsa subtraia a carteira dela, ou, no estupro, quando um
dos agentes ameaça ou rende a vítima ou o alvo com uma arma para que o outro
membro execute os atos libidinosos.
Para os autores Estefam e Gonçalves 2020, p 679 “Nos crimes de concurso
necessário, como no caso do delito de associação criminosa, todos os que integrarem
o grupo para o fim de cometer crimes são fomentados como coautores”.
Descreve-se como co-autoria o conjuto de pessoas que participam da
execução do crime os demais co-autores, possuem uma atuação.
Existe o concurso de pessoas que não realiza ato de execução descrito no tipo
penal, mas este, concorre intencionalmente para o ato. São exemplos de participação
incentivar verbalmente o agente a matar a vítima, emprestar um veiculo para o ladrão
ir até a um determinado lugar encontrar alguém cometer um furto, fornecer
informações sobre o paradeiro da vítima para que a mesma sofra o dano calculado
e etc.
No art. 29 do Código Penal denomina que a pena incide de acordo com sua
culpabilidade, esta é uma norma de extensão que permite com clareza a aplicação
da pena aos participantes, por não existe pena prevista diretamente na Parte Especial
do Código.
Sobre os termos que prevê o tempo de penalidade, o art. 121, prevê vários
tempos em pena desde 6 a 20 anos para quem mata, e segue aparti do § 1° uma
serie de prazo para cado tipo encontrado na legislação penal, e não distingue sanção
a quem participa.
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Para o jornal Folha de São Paulo em 13 de abril de 2010 divulgou o
entendimento do Juiz 2ª Vara do Júri de Osasco.” O caso tratava de: de um processo
doloso duas agentes sendo uma respondera por participação e o outro por
coparticipação e os demais membros responderam por participação. Neste inquérito
o que chama a atenção e o fato do júri atribuir penas diversas de acordo com a ação
e participação de caso um.
1.3.1Espécies de participação
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A vasta gama de coerente ideias fundamentais jurídicas observa a participação
em duas escalas de participação moral e de participação material baseado nesta
doutrina é fundamental que no momento de tomada de decisão sobre a sanção
aplicada como punição seje visado o sistema filosófico, religioso e natural. Para o
autor Estefam e Gonçalves 2020 pg 680:
a) Participação moral. Pode se dar por indução ou instigação.
No induzimento, o sujeito faz surgir a ideia do crime em outra
pessoa. Ex.: um empregado sugere a um amigo ladrão que furte
a casa de seu patrão porque este viajará no fim de semana. Na
instigação, o partícipe reforça a intenção criminosa já existente
em alguém. Ex.: uma pessoa diz a um amigo que está pensando
em matar alguém e o amigo o incentiva a fazê-lo. Estefam e
Gonçalves 2020, p680.
b) Participação material. É o auxílio. Consiste em colaborar de
alguma forma com a execução do crime, sem, entretanto,
realizar a conduta típica. Este auxílio, portanto, deve ser
secundário, acessório. Pode consistir em fornecer meios para o
agente cometer o crime (a arma para cometer o homicídio ou
o roubo) ou instruções para a sua prática. Estefam e Gonçalves
2020, p680.
1.4 GARANTIAS DE DIREITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Direitos e garantias fundamentais estão acentuados na Constituição Federal
de 1988, apartir do titulo de n° II. Portanto os direitos fundamentais constantes na
constituição federal se referem a medidas previstas e visam a proteção sublime
desses direitos como direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º, CF); Direitos
sociais (art. 6º ao art. 11, CF); Direitos da nacionalidade (art. 12 e art. 13, CF); Direitos
políticos (art. 14 ao art. 16, CF) entre outros.
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Algumas cláusulas pétreas, determina o direitos e garantias fundamentais
como rol de princípios absolutos e relativos positivados para segurança a sociedade
no estatuto de indivíduos de direito.
A Constituição Federal tem orientado desde longa data a produção e a
concretização do Direito Penal. Denota, portanto, o garantismo penal quando
defende o respeito intransponível aos direitos e garantias fundamentais previstos na
constituição federal geralmente, prega a necessidade de se admitir, a tutela penal de
valores constitucionais expressos ou implícitos. Mostra-se correto, outrossim,
quando coloca o Direito Penal como última ratio “razão”.
Extrapola, porém, quando pronuncia que a própria Lei Fundamental impõe a
criminalização e a penalização de diversos comportamentos, merecedores, destarte,
de rigor punitivo. É assim, por exemplo, no tratamento constitucional aos crimes
hediondos, ao tráfico ilícito de drogas, ao terrorismo, à tortura, ao racismo, à ação de
grupos armados contra a constituição, a democracia, ao idoso, a criança e dentre
outros.
Na Constituição no Art. 5° 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, e a uma serie de
outros [...].
1.4.1 PENAS DOS CRIMES
Na câmera dos deputados em 11 de setembro de 2012 foi levantado um
importante questionamento em forma de Projeto que redefine dolo e culpa e
aumenta penas dos crimes culposos. Atraves de informativo no site do consultor
Jurídico dia 12 de setembro de 2012 tras detalhes como “Câmara analisa o Projeto
de Lei 3.832/12, do deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), onde propôs novas
definições para crime doloso e culposo e aumenta a pena dos crimes culposos”. Pelo
grande objetivo de punir com mais rigor os delitos de trânsito, mas a mudança afeta
todos os crimes, de forma geral.
Pela proposta, o crime doloso ocorre quando o agente almeja o resultado. Já
culposo quando o agente, por imprudência consciente, assume o risco e causa o
resultado. Observa-se maior rigor frente aos julgamentos mencionados nos tópicos
acima. Ou seja, quanto ao crime doloso, o projeto elimina a hipótese em que o
acusado, mesmo sem a intenção, assumiu o risco de produzi-lo.
Pela câmera dos deputados neste projeto toma por base que as penas sejam
mais rígidas e severas não havendo brechas para diminuição da pena ao torna as
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pernas mais rígidas, para o autor do projeto torna se menos favorável o indicie de
crimes:
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Atualmente, os crimes culposos têm pena muito inferior. Nos
processos de homicídio simplis, por exemplo, a pena pode
alcançar de 6 a 20 anos de reclusão se for doloso; e de 1 a 3
anos de detenção se for culposo. “O delineamento tenta dirimir
alguns
assombros
no
Código
Penal,
como
a
desproporcionalidade entre as penas que são aplicadas por
crimes praticados a título de dolo e culpa”, disse Patriota. Caso
este projeto gabhe força e seje totalmente aprovado, o
acidente de trânsito passa a ser considerado um crime culposo,
com pena mais próxima da do doloso. Atualmente, há
interpretações diferentes entre os juízes. Na contemplação do
Ministério Público o crime foi resultado de dolo eventual, o que
suscita longos debates na Justiça, nem sempre resultando em
condenação. Fonte: Agência Câmara de Notícias.
Para prática e execução deste projeto que traz um contexto enrijecido o que
de fato e muito necessário pois o que reduz criminalidade é justamente o aumento
de penas e sanção mais vitais, mais para isso se faz necessários garantia de ações e
projetos também mais coercitivos durante as penas.
Tipos de imprudência e penas:
Ao definir crime culposo, a proposta classifica a imprudência
consciente em três tipos: • gravíssima: quando o agente, tendo
conhecimento e consciência da previsibilidade do resultado
necessário, aceitou produzi-lo, portanto a punição
corresponderá a 9/10 da aplicada quando praticado o crime de
forma dolosa; • grave: quando o agente, sendo indiferente ao
conhecimento e à consciência da previsibilidade do resultado
eventual, o produziu – a pena prevista corresponderá a 8/10 da
aplicada quando praticado o crime de forma dolosa; • leve:
quando o agente, tendo conhecimento e consciência da
previsibilidade do resultado eventual, não aceitou produzi-lo –
a pena prevista corresponderá a 5/10 (metade) da aplicada
quando praticado o crime de forma dolosa. Fonte: Ordem dos
Advogados do Brasil.
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Para associação de magistrados de Minas o conceito de imprudência
inconsciente, ou seja, quando o agente, sem conhecimento e previsibilidade,
produziu o crime para esses casos a pena prevista corresponderá a 3/10 da aplicada
quando praticado o crime de forma dolosa o projeto busca alterar o Código Penal
(Decreto-lei 2.848/40).
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Baseado na Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019:
Parágrafo único. Levantado 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.” (NR)
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
........................................................................................................ (NR)
“Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de
liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.
§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de
liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem
elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.
“Art. 83. [...]
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não tendo exercicido ou cometimento de falta grave nos
últimos 12 (doze) meses;
c) tendo um bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
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Para aplicação de Pena o Sistema de cúmulo material soma-se as penas
fixadas para cada delito. Sistema da exasperação aplica-se a pena mais grave
aumentada de um percentual.
Nos Arts. 76 e 69 do Codigo Penal Referencia as infrações indicando a
executar-se primeiramente a pena mais grave e quando o agente, sob mais de uma
ação ou omissão, acaba praticando dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicamse cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
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A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 estabelece que o Juiz deve fixar
a pena para cada delito, conforme o princípio da individualização. Reconhece o
concurso material e soma as penas. Para penas de reclusão e detenção cumpre -se
primeiro a reclusão e depois a detenção.
Nos casos de pena privativa de liberdade e restritiva de direitos Somente
quando o condenado estiver em “liberdade” será possível cumprir a pena restritiva
de direitos para o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade,
exato porque será possível o cumprimento simultâneo de ambas as penas. Pelo que
transpõe o Art. 69, § 1º do CP: “Haja hipótese deste, quando ao ator tiver sido
aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, será
terminantemente incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código”.
É possível cumprir, simultaneamente, a pena de prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, mas não é possível cumprir duas penas de
limitação de fim de semana, por exemplo. Para a fiança, a soma das penas não pode
ser superior a dois anos de reclusão, conforme súmula 81 do STJ.
1.4.2 Multas no concurso de crimes
De acordo com Art. 72 do CP as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente é o que está previsto no art. 73 do CP o agente responde como se
tivesse atingido o seu alvo. Para o Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos
meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender,
atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela,
atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também
atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste
Código.
Se o agente atingiu terceiro e também o alvo, responde por concurso formal
próprio de crimes, aplicando-se a pena mais grave aumentada de um sexto até a
metade. Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na
execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde
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por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado
pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.
“Art. 70 Que trancreve por fim o agente, mediante uma
só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um
sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes
concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o
disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984).
Para cumpula jurídica cutuma se interpretar ou ter como ciência o tema Concurso de
crimes:
“O concurso de crimes significa a pratica de varias infrações
penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando
em conjunto. Rigorosamente e conhecido como cumplices,
diferentemente do concurso de pessoas, onde um único delito
é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso
de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem
comete mais deum delito”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: forense, 2019.
P. 477).
A primeira espécie de concurso de crimes encontra se no art. 69 do código penal,
que assim dispõe:
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade
em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de
penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro
aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver
sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por
um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de
que trata o art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de
direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem
compatíveis entre si e sucessivamente as demais. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
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Neste contexto cabe o seguinte entendimento: Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade de acordo com entendimento do Cod. penal Decreto Lei nº 2.848/07
Art. 29, § 1º e §2º fica entedido da seguinte forma para participação menor pena
menor ou de igual modo, para partcipação maior pena maior podendo ser diminuída
pelo comportamento do réu durante cumprimento da pena.
CONCLUSÃO
O presente artigo propôs trazer uma abordagem sobre a temática de teor
jurídico concurso de pessoa em crimes culposos, abrangendo julgamentos sobre o
fato em questão “concurso de crimes” sua tipologia e classificação quanto a Crimes
unissubjetivos ou monossubjetivos e ou Crimes plurissubjetivos trazendo o
entendimento de crimes praticados por uma pessoa “uni ou mono” subjetivos. Ou
seja que podem ser elaborado por duas ou mais pessoas em concurso, havendo
manifestação da exigência do tipo penal. São mais conhecidos como crimes de
concurso necessário, pois só se caracterizam se houver o concurso exigido na lei.
Pela preponderância do tema seguiu-se a abordagem paras a compreensão
do fato “Autoria e participação nos crimes de modalidade culposa” compreendemos
que a modalidade culposa obstina inobservância do cuidado necessário do agente
ou pessoa, que não empreende nem assume o risco do resultado típico, porém visto
por imprudência, negligência e imperícia. Como maneira ou comportamento de agir
sem prévio cuidado que acaba gerarando um resultado ilícito não desejável, porém
propositado.
Levantou-se a composição sobre o entendimento de autoria, coautoria,
participação, coparticipação que existe quando duas ou mais pessoas,
conjuntamente, praticam a conduta a participação esta modalidade de concurso de
pessoas diz respeito àquele que não realiza ato de execução descrito no tipo penal,
mas, de alguma outra forma, concorre intencionalmente para o crime. No qual
podemos considerar como participação material ou moral.
Nesse ordenamento responde se o objetivo geral de demonstrar a
necessidade e relevância do estudo para a aplicabilidade nos fatos concretos
processuais no país, trazendo o debate para a atualização do entendimento de
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preceitos quanto à diferença entre autoria e participação nos crimes de modalidade
culposa.
Consistiu-se relevante comtemplar sobre os principais fatores de direitos
fundamentais, princípios e diretos a liberdade, a um julgamento justo, penas em
comum acordo as sanções e frações cometidas ao agente no concurso crime sendo
ele autor, coautor e participe observa-se que na maioria dos autores, súmulas,
discursões leva para a sentença igualitária aos réus porem pela constituição federal
que resiste pelos direitos já citados acaba se analisando ou colocando na balança
cada ação, cada ato e reduzindo as punições e ou o tempo das penas.
Acredito que cabe uma reformulação, o uma reforma na nossa consagrada
constituição pois com passar nos anos o concurso crime já tem uma marginalização
modernizada, contemporânea os níveis de violências de ação do agente também se
modificou para uma lado cada vez mais violento talvez pelas brechas na nossa lei ser
muito antiga e mesmo com advento da lei nova acaba entrando em conflito com a
lei que se originou primeira.
Concordo com os autores que a culpa seja o agente autor, coautor e participe
igual para todos pois todos tiveram participações, portanto a pesquisa explicitou
sobre os objetivos específicos mensurados no início.
As laudas atenuantes a este artigo cientifico contribuiu para meu
conhecimento jurídico, para o meu engajamento profissional jurídico e trouxe a
oportunidade de ver um tema em grande destaque e atualidade em várias dimensões
pela sabedoria de grandes autores e pela interpretação da Leis e doutrinas.
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RESUMO: A alienação parental foi diagnosticada pelo professor Richard Gardner em
meados de 1985. E a partir de então começaram a surgir estudos a este respeito,
observando a frequência desses casos na sociedade brasileira, começou a surgir a
necessidade de ter uma lei que protegesse a criança e o adolescente de tal abuso a
seus direitos. A prática do ato de alienação parental fere os direitos e garantias
fundamentais do infante, fazendo com que isso acarrete ao genitor alienador várias
medidas punitivas, para que não incorra em ato novo. Alienação parental
normalmente ocorre com o término do relacionamento conjugal, claro que não é em
todas as separações, existem casos de avós, tios, e os guardiões praticarem a
alienação.
Palavras chave: Alienação Parental, Poder Familiar, Punições, Poder Judiciário.
ABSTRACT: Parental alienation was diagnosed by Professor Richard Gardner in mid1985. And from then on studies began to emerge, observing the frequency of these
cases in Brazilian society, the need began to have a law that would protect the child
and the teenager of such abuse of his rights. The practice of the act of parental
alienation violates the infant's fundamental rights and guarantees, causing this to
bring the alienating parent several punitive measures, so that it does not incur a new
act. Parental alienation usually occurs with the termination of the marital relationship,
of course not in all separations, there are cases of grandparents, uncles, and
guardians practicing alienation.
Keywords: Parental Alienation, Family Power, Punishment, Judiciary.
SUMÁRIO:
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo de pesquisa tem como objetivo discorrer acerca dos
efeitos e consequências na criança, causados pela Alienação Parental, e uma possível
reparação por danos morais ao genitor alienado. O presente artigo, possui
introdução, conclusão e referências bibliográficas, além de está dividido em 3
capítulos. No primeiro capitulo falaremos sobre o surgimento e evolução da família
no contexto jurídico e social, onde ao longo dos anos a família “conservadora” e
regida apenas por homem, mulher e filhos, tornou-se ultrapassada, surgindo diversos
laços afetivos e modelos de famílias contemporâneas.
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O segundo capitulo é o pilar desta pesquisa, uma vez que, que discorre sobre a
alienação parental, seu conceito e formas, assim como, por se tratar de atos praticados por
genitores, o tema em questão torna-se um tanto quanto complicado, uma vez que os pais,
tem o dever de fazer valer os direitos de seus filhos, são os que ferem e desrespeitam o
menor, trazendo consequências gravíssimas a este, sem ao menos terem noção do tamanho
do mal que estão fazendo a essa criança. De acordo com Maria Berenice Dias;
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A Alienação Parental é a campanha de desmoralização feita por
quem detém a guarda da criança, geralmente a mãe, por
questões sentimentais não resolvidas, por vingança achando
que fazendo assim está ferindo o pai. É utilizada uma
verdadeira técnica de tortura psicológica no menor, para que
esse passe a odiar e desprezar o outro e, dessa maneira,
afastar-se do mesmo (DIAS, 2009, p. 463).
Na alienação parental são utilizadas técnicas de tortura psicológica na
criança e no adolescente, e isso ocorre à medida que um genitor desmoraliza o outro
perante o filho. Segundo relatos, na maioria das vezes é a mãe quem pratica essa
alienação, pois normalmente é ela que detém a guarda do menor, contudo o que se
percebe é que pai, tios (as) e até avós, praticam tal ato contra o menor.
E por fim, no terceiro e último capítulo falaremos sobre os efeitos e
consequências jurídicas da alienação parental, assim como, uma possível ação judicial
de reparação por danos morais do genitor alienado. O terceiro capitulo versa sobre
assuntos referentes à indenização por danos morais, tendo como princípio
fundamental a lesão na imagem pessoal, decorrente de ofensas destinadas a ela.
Uma vez que, as consequências da alienação parental ferem a dignidade da pessoa
humano, e o direito da personalidade descrito na Carta Magma.
2. O SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA NO SEU CONTEXTO JURÍDICO E
SOCIAL
A origem histórica da família começa a partir do instante que as pessoas
começaram a viver em pares, como uma forma de agrupamento formal, se formando
de maneira espontânea. Assim, surgiram os vínculos afetivos.
A família foi construída na percepção de uma edificação cultural, destinandose com o objetivo que cada pessoa dentro da família possui uma função dentro desta
estrutura.
Com o passar dos tempos esta sociedade familiar sentiu necessidade de criar
leis para se organizar e com isso surgiu o Direito de Família, regulando as relações
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familiares e tentando solucionar os conflitos oriundos dela. De acordo a jurista Maria
Berenice Dias:
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Antes da Revolução Industrial a família possuía caráter
patriarcal, ou seja, o homem exercia a função de provedor do
lar, enquanto a mulher detinha o dever de procriar e cuidar da
prole. A sociedade só aceitava a família constituída pelo
matrimônio, e a lei apenas regulava o casamento, a filiação e o
parentesco. (DIAS, 2009-2010, p.30)
Com a evolução histórica da família, em certo momento o casamento é
instituído como regra de conduta. Esta foi à forma encontrada para impor limites ao
homem, ser julgado que, na busca do prazer, tende a fazer do outro um objeto.
Salienta Silvio Venosa:
Com a evolução da ciência do direito, o casamento passou a
ser regulamentado pelo o Estado, que inseriu em suas
codificações esse instituto, anteriormente tratado como um
dogma da instituição doméstica, passou a ser visto como o
baluarte da família moderna. (VENOSA, 2010, p. 4-5)
Neste tempo, o Estado passa a intervir nas relações entre as pessoas, visto
que começou a dar certa importância ao instituto ao casamento, e a relevância que
possui para o próprio Estado, pois a organização da sociedade é feita com base na
estrutura familiar. O primeiro elemento de família era aquele consolidado sobre o
aspecto patriarcal e hierarquizado, onde o marido/homem era considerado como o
chefe da família e todos deviam a ele obediência e respeito. Portanto, era chamado
de “Pátrio Poder”, onde os filhos e a esposa eram submetidos ao poder do chefe de
família. O antigo pátrio poder foi extinto com o advento Código Civil de 2002, no
que passou a ser denominado Poder Familiar, que abrange tanto pai quanto mãe.
Assim preceitua o art. 1.630: “Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto
menores” (BRASIL, CC/2002)
Nesse aspecto, a importância que a família possui para o Estado, pois está é
considerada a base de uma sociedade, recebendo especial atenção do próprio
Estado, conforme estabelecido no art. 2261 da Constituição Federal de 1988. As
relações passaram a ser estabelecidas sobre os aspectos do respeito mútuo e da
igualdade, cedendo um lugar maior a sua democratização. Portanto, a família
patriarcal já não mais vigora no século XXI, essa concepção de família patriarcal, com
a revolução industrial a mulher saiu de casa para trabalhar e o homem se tornou mais
presente na educação dos filhos. Com a chegada da Constituição Federal e Código
Civil, a família tomou outro aspecto. “Esta estrutura trouxe nova base jurídica
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constitucional, tais como: a igualdade, liberdade, e dignidade da pessoa humana.
Princípios esses que foram transportados para a seara do direito de família. ”
(GONÇALVES, 2002, P.74)
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Sendo assim, a Família nada mais é que o conjunto de pessoas que possuem
grau de parentesco entre si. A família é considerada responsável por promover a
educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social, o
papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental
importância, para que esse menor se desenvolva e se torne um adulto saudável.
A Constituição Federal, rastreando os fatos da vida, viu a necessidade de
reconhecer a existência de outras entidades familiares, além das constituídas pelo
casamento. Assim, enlaçou no conceito de família e emprestou especial proteção à
união estável (CF 226 §3º) e à comunidade formada por qualquer dos pais com seus
descendentes (CF 226 §4º), que começou a ser chamada de família monoparental.
No entanto, os tipos de entidades familiares explicitados são meramente
exemplificativos, sem embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo
merecendo referência expressa.136
Dessa maneira, o principal fator para o reconhecimento da família é o do
vínculo afetivo, independentemente da maneira como essa família esteja organizada.
2.1 O que é família na Constituição de 1988?
O legislador constituinte de 1988 positivou aquilo que já era costume, aquilo
que de fato já existia na sociedade, ampliando o conceito de família e protegendo,
de forma igualitária, todos os seus membros. Não foi a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988 que a mudança na concepção de família ocorreu. A Lei
Maior apenas codificou valores já sedimentados, reconhecendo a evolução da
sociedade e o inegável fenômeno social das uniões de fato.
Os princípios constitucionais do Direito de Família trouxeram significativa
evolução ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no sentido de
reconhecer o pluralismo familiar existente no plano fático, em virtude das novas
espécies de família que se constituíram ao longo do tempo. A Constituição Federal
de 1988 representou uma inovação na forma de se compreender uma constituição
familiar, agora não necessariamente proveniente de um casamento formal, mas fruto
de uma “união estável”, entre um homem e uma mulher, como entidade familiar

36 SOUSA, Thalysson Barbosa de. A origem da família e suas mudanças, 2015. Disponível em:
www.webartigos.com. Acesso: 21/08/2019.
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protegida pelo Estado, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento (artigo
226, § 3º).
A Lei Maior também menciona a possibilidade de a família ser constituída
por qualquer dos pais e seus descendentes (artigo 226, § 4º), reafirma a igualdade
entre o homem e a mulher na sociedade conjugal e estabelece o tratamento
igualitário dos filhos, sem qualquer designação discriminatória. A Constituição não
aborda apenas os princípios norteadores das relações entre pessoas e o Poder
Público, mas também, as regras de interação inerentes à convivência humana. Assim,
impõe-se o regramento constitucional à família, célula mater da sociedade, elemento
de criação e de formação dos homens, porque ao Estado compete essa ordenação
jurídica.
O reconhecimento da família sem casamento representa uma ruptura de
paradigmas, institucionalizando-se a realidade e organizando as relações sociais.
2.2 Os novos modelos de família
Com o passar dos tempos os rígidos conceitos trazidos do modelo familiar
grego -romano, sofreu grandes transformações, principalmente no que concerne
ao direito de família. A esse respeito salienta o advogado e professor João
Rodholfo Wertz, em seu artigo publicado 20 de fevereiro de 2008:
Na seara jurídica, um dos ramos que sofreram maiores
modificações foi o direito de família que passou por reformas
no tocante ao reconhecimento de filhos, nas modalidades de
união estável, no pátrio poder, nas formas de dissolução do
casamento, além é claro de sofrer a mais importante de todas
elas; a ampliação dos laços afetivos e suas repercussões nas
relações jurídicas. (WERTZ, Online)
Se antes a prioridade era ter hoje com essas transformações o importante é
o ser, que é o afeto entre os membros da família. A juíza Ana Maria Goncalves
Lousada presidente do IBDFAM/DF, menciona no seu artigo sobre evolução do
conceito de família;
O modelo familiar hoje, é o da família eudemonista, onde cada
indivíduo é importante em sua singularidade, tendo o direito
de ser feliz em seu contexto, independentemente de sua
orientação sexual. (LOUSADA, Online)
No Brasil, muito já se avançou. A Constituição Federal de 1988 trouxe
inovações ao ordenamento jurídico nacional, passando a considerar a união estável
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como unidade familiar ou entre qualquer um dos pais e seus descendentes que é a
família monoparental. Com isso foi dado o ponta pé inicial para a implantação do
novo conceito de família, o que era antes restrito agora passou a ser mais amplo.
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O Supremo Tribunal Federal na data de 05/05/2011 se posicionou e decidiu
através de uma ADI ação direta de inconstitucionalidade 4277, reconhecendo a união
estável entre pessoas do mesmo sexo. Portanto a união entre pessoas do mesmo
sexo é entendida como entidade familiar, vale ressaltar os tipos de famílias no
ordenamento jurídico. A família nuclear, composta por pessoas de sexo diferentes e
provenientes do casamento. A família monoparental é a constituída por um dos pais
e seus descendentes. Família pela união estável, esta espécie diz respeito a união
entre pessoas, que convivem sobre o mesmo lar, sem nenhuma formalidade. Família
substituta, é a oriunda da adoção seja essa temporária ou permanente. E ainda família
anaparental, unidas por algum parentesco dentro de um mesmo lar, como exemplo
irmãos, primos. E por fim mais não menos importante a família homoafetiva
conforme mencionado acima ela é constituída por pessoas do mesmo sexo unida
por laços afetivos.
Assim, com a evolução social, o direito viu que deveria adequa-se aos novos
parâmetros da família brasileira, prevalecendo então, não somente o laço
consanguíneo, mas sim, a afetividade.
3. A ALIENAÇÃO PARENTAL
3.1 Conceito
A alienação parental foi instituída pela Lei n. 12.318/2010, decorrente de
alterações no art. 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A alienação parental ocorre quando há em geral a ruptura do casamento, e
um dos cônjuges não consegue lidar com essa separação e com um sentimento
obsessivo, em busca de vingança inicia-se a desmoralização do outro para os filhos.
A Lei nº 12.318/2010 estabelece que a alienação parental sendo uma interferência na
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um
dos genitores, pelos avos ou por aqueles que têm a criança sob sua guarda, as
crianças são doutrinadas para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
Maria Berenice Dias (2010) assim descreve a alienação parental:
“São atos que desencadeiam verdadeira campanha
desmoralizadora levada a efeito pelo alienante, que nem
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sempre é o guardião. Chamam-se de alienado tanto o genitor
quanto o filho vítima desta prática.” (DIAS, 2010, p. 16)
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Nos dizeres de Gesualdo Eduardo de Almeida Júnior, Alienação Parental é:
A campanha de desmoralização feita por um genitor em
relação ao outro, geralmente a mulher (uma vez que esta
normalmente detém a guarda do filho) ou por alguém que
possua a guarda da criança. É utilizada uma verdadeira técnica
de tortura psicológica no filho, para que esse passe a odiar e
desprezar o pai e, dessa maneira, afaste-se do mesmo. O
detentor da guarda, ao destruir a relação do filho com o outro,
assume o controle total. Tornam-se unos, inseparáveis. O pai
passa a ser considerado um invasor, um intruso a ser afastado
a qualquer preço. Este conjunto de manobras confere prazer ao
alienador em sua trajetória de promover a destruição do antigo
parceiro. O detentor da guarda, ao destruir a relação do filho
com o outro, assume o controle total. Tornam-se unos,
inseparáveis. O pai passa a ser considerado um invasor, um
intruso a ser afastado a qualquer preço. Este conjunto de
manobras confere prazer ao alienador em sua trajetória de
promover a destruição do. (ALMEIDA, Online)
A alienação parental pode ser considerada a degradação da figura parental de
um dos genitores ante a criança. Uma campanha de avacalhação, de hostilidade
desse genitor. São considerados também atos de alienação parental as seguintes:
“alienação parental pode ser, promovida ou induzida por
um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a
criança ou adolescente sob a autoridade, guarda ou
vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos comeste,
como realizar campanha de desqualificação da conduta
do genitor no exercício da paternidade ou maternidade,
impedir o pai ou mãe que não tem a guarda de obter
informações médicas ou escolares dos filhos, criar obstáculos à
convivência da criança com um dos genitores, apresentar falsa
denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra
avós, para obstar ou dificultar sua convivência com a criança ou
adolescente, ou mudar o domicílio para local distante, sem
justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou
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adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com
avós.” (SANTOS, 2016, pg. 10)
A alienação parental pode durar por anos, reproduzindo severas sequelas na
criança que pode gerar transtornos psíquicos e comportamental, que geralmente
acontece quando o filho se torna jovem e consciente, de acordo com o autor Fonseca
(2006, p.163):
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[...] essa alienação pode perdurar anos seguidos,
com gravíssimas consequências de ordem comportamental e
psíquica, e geralmente só é superada quando o filho consegue
alcançar certa independência do genitor guardião, o que lhe
permite entrever a ir razoabilidade do distanciamento do
genitor.
Alienação Parental é a atitude imatura, desesperada, manipuladora e egoísta
de pessoas que ficaram com traumas e ressentimentos decorrentes do seu
relacionamento anterior.
Ela priva à presença dos filhos do seu ex cônjuge, dificultando às visitas e
buscando denegrir à imagem, invertendo valores éticos e morais do mesmo,
forçando-os a fazer “escolhas” entre o guardião e o não guardião, tornando assim
impossível haver a convivência harmoniosa entre ambos. O artigo 2º, caput, da
referida lei de Alienação Parental dispõe que:
Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência
na formação psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este (Lei n° 12.318 de 26 de agosto de 2010).
(BRASIL, 2010, artigo 2º).
Este mesmo artigo 2º da lei de Alienação, em seu Parágrafo único,
regulamenta diversos exemplos que podem caracterizar a alienação parental,
facilitando maior compreensão sobre os atos praticados pelo alienante.
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou
constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio
de terceiros:
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I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade ou maternidade;
II – dificultar o exercício da autoridade parental;
III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
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IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivência familiar;
V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;
VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência
deles com a criança ou adolescente;
VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
(BRASIL, 2010, artigo 2º).
O estudo sobre a alienação parental, fez com que desenvolvesse o estudo da
chamada Síndrome da Alienação Parental (SAP), apontando que:
A síndrome da alienação parental (SAP) é um distúrbio que
surge inicialmente no contexto das disputas em torno da
custódia infantil. Sua primeira manifestação verifica-se numa
campanha que visa denegrir a figura parental perante a criança,
uma campanha que não tem justificação. Esta síndrome resulta
da combinação de um programa de doutrinação dos pais
(lavagem cerebral) juntamente com a contribuição da própria
criança para envilecer a figura parental que está na mira desse
processo. (GARDNER apud FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2011,
p. 48)
A Síndrome da Alienação Parental foi reconhecida no ano de 1985, o
fenômeno é frequente nas separações, no tocante as visitas, pensão alimentícia e
guarda dos filhos.
Nas lições de Dias (2010), Síndrome da Alienação Parental é:

198

www.conteudojuridico.com.br

Um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto
de sintomas pelos quais um genitor, denominado cônjuge
alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante
diferentes formas e estratégias de atuação, com o objetivo de
impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro
genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam
motivos reais que justifiquem essa condição (DIAS, 2010, pág.
22)
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Portanto, o alienador faz uma lavagem cerebral no menor, denegrindo a
imagem do outro genitor, essas atitudes fazem que essa criança tenha repúdios,
desprezo, raiva, do outro genitor, vale ressaltar que a alienação parental possui
estágios, que vão a forma leve, moderado e grave, vejamos abaixo um pouco mais
sobre esses estágios.
No estágio leve, a criança se sente constrangida somente no momento em
que os pais se encontram, afastado do guardião, a criança mantém um
relacionamento normal com o outro genitor. Já no estágio moderado, a criança
apresenta-se indecisa e conflituosa nas suas atitudes, sendo que em certos
momentos já mostram sensivelmente o desapego ao não guardião. No estágio grave,
a criança apresenta-se doente, perturbada ao ponto de compartilhar todos os
sentimentos do guardião, não só escutando as agressividades dirigidas ao não
guardião como passa a contribuir com a desmoralização do mesmo, as visitas nesse
estágio são impossíveis.
Vale ressaltar, que a síndrome da alienação parental se desenvolve a partir
do medo dos pais em relação a perda da guarda dos filhos e o trauma sofrido no
casamento, usando dessa maneira, a parte mais frágil para atingir o seu propósito,
qual seja, fazer com que cresça um ressentimento tão forte dos filhos que impeça a
sua convivência direta em relação a parte da figura parental. Isso é uma afronta ao
direito da criança, pois ao mesmo tempo que ela quer o pai perto, ela não pode têlo, pois não quer ser causador de sofrimento para seu guardião, preferindo acreditar
nas mentiras contadas, pois é uma fuga da verdadeira realidade, que se torna mais
difícil com o passar dos tempos. Mesmo que ela queira estar perto do genitor, o
guardião arranjará uma forma de afastá-la, esse é um dos motivos que pode até levar
à depressão e ao sentimento de rejeição.
Dessa forma, deve-se observar cada detalhe do filho, pois esta síndrome se
caracteriza no sentimento de culpa do filho para com o seu guardião, ao ponto de
repetir tudo o que alienante fala, e acreditar naquela lavagem cerebral que busca
denegrir a imagem do outro.
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3.2 Do genitor alienado
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Caracteriza-se como pessoa alienada aquele guardião que sofre com os
danos ocasionados pelas atitudes cheias de ódio vindo do outro guardião que possui
a guarda da criança ou adolescente, o genitor alienado sofre ao tentar lidar com as
consequências da alienação, tentando desmentir os fatos e aproximar o menor.
Menciona o autor Alexandridis Figueiredo:
[...] esse filho cria um sentimento de rejeição contra o genitor
ausente, chegando ao ponto de recusar a manter uma relação
com este pai e, ao extremo, de decidir excluí-lo definitivamente,
da sua vida, acarretando inúmeros problemas emocionais e
psicológicos ao menor que se estenderão na sua fase adulta.
(FIGUEIREDO, 2014, p.47)
Portanto, as consequências da alienação parental são cruéis e irreversíveis
para o alienado, pois, com o passar dos tempos a criança deixa de ser menor de
idade, e se torna um adolescente desobediente que rejeita o alienado, de acordo
com Denise Maria Perissini da Silva:
Quando os filhos começam a recursar-se a ver um de seus dois
pais, a rejeitá-lo, a contagem regressiva se inicia. Se ninguém
vier ajudar essa família no momento preciso, a situação só
poderá agravar-se. Mas frequentemente entorno intervém
nesse caso para minimizar o problema e lembrar que o tempo
resolve tudo, o que efetivamente não acontece. (SILVA, 2009,
p. 59)
Sendo assim, o alienado deve buscar meio de não perder o vínculo com o
menor, para que a criança cresça em um ambiente cheio de amor e respeito.
3.3 Do genitor alienante (alienador)
Os guardiões alienadores geralmente são pessoas desorientadas
emocionalmente com características manipuladoras, irascíveis (gênio difícil),
agressivas e arrogantes, que se recusam a qualquer tipo de mediação ou tentativa
de entendimento com o cônjuge alienado.
Em regra na maioria dos casos para se vingarem do ex-cônjuge pela
separação, proíbem qualquer acesso à vida do filho, tais como informações sobre
desempenho escolar, franqueando o seu acesso à escola, aos boletins escolares, às
conversas com professores, negam-se a fornecer fotos do filho, recusam-se
terminantemente que o genitor alienado e membros da sua família como tios,
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primos, avós, participem de datas festivas e preferem deixar o filho na companhia de
babás ou vizinhos do que com o genitor não residente. Nas palavras da autora
Caroline Buosi, que explica sobre a alienação parental:
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O discurso verbal do genitor alienador é sempre o mesmo no
sentido de que está pensando no melhor para o seu filho, em
seus interesses e em tudo que possa fazer para sentir-se
melhor.
Assim, quando não se faz uma análise mais
aprofundada da situação, as verbalizações levam a crer que ele
está realmente preocupado em manter seu filho próximo ao
genitor. (BUOSI, 2012, p. 79)
Nas normas vigentes o alienador pode ser qualquer genitor que possui a
guarda principal, podendo ser os avós, tios ou os que tenham a criança ou
adolescente sob sua autoridade. Atitudes simples começam fazer parte da alienação,
como: dar recados que o alienado deixou, deixar de avisar sobre reuniões escolares,
dando a entender que o alienado não quis ir e etc...
Em muitos casos, o cônjuge alienador inicia verdadeira campanha
difamatória contra o cônjuge alienado, valendo-se de inverdades, de meias verdades,
ou até mesmo mascarando e alterando fatos ou mudando a sua conotação, tudo
para angariar a simpatia das pessoas que o rodeiam (parentes, amigos, vizinhos,
professores), buscando dessa forma, aliados para seu comportamento destrutivo.
Os pais que induzem alienação parental geralmente sentem os reflexos de
seu mau comportamento, sofrendo crises de depressão e angústia, muitas vezes
descontrolando-se e exercendo violência física e psicológica contra seus filhos.
Comumente fazem chantagem emocional, especialmente nos períodos em
que o genitor não residente exerce seu direito de visita. Diante dessa situação, a
criança fica confusa, no início passa a se comportar de forma diferente somente na
presença do genitor alienador, na tentativa de não o magoar, mas com o tempo, a
própria criança volta-se contra o genitor alienado, manifestando não querer desfrutar
dos momentos ao seu lado e insurgindo-se a permanecer em sua companhia no
período destinado à visitação.
Outras condutas comumente atribuídas ao cônjuge alienador: proíbe
ligações telefônicas entre o filho e o genitor alienado; atribui ao cônjuge alienado
falsas denúncias de abusos (inclusive abusos sexuais contra o filho), crimes contra a
honra, ameaças e agressões; muda-se para uma cidade distante, de modo a dificultar
ainda mais a convivência entre o filho e o outro genitor; recusam-se a dividir qualquer
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obrigação atinente à guarda do filho, tomando para si todas as responsabilidades;
restringem a aproximação do filho com membros da família do ex-cônjuge.
O alienador tenta de todas as formas convencer a vítima de alienação
(criança ou adolescente) de que ele sofreu abandono afetivo por parte do genitor
alienado, com intuito apenas de afasta-lo da criança do seu outro genitor, até que a
vítima desperte repulsa e não queira mais manter vínculo com o alienado. “Trata-se
de um transtorno psicológico caracterizado por um conjunto sintomático pelo qual
um genitor, denominado cônjuge alienador, modifica a consciência de seu filho, por
estratégias de atuação e malícia.” (FREITAS, 2014)
Portanto, é nítido que tanto a criança como o alienado são vítimas das
atitudes irresponsáveis e vingativas do alienador, que manipula o psicológico do
menor, trazendo severas consequências.
3.4 A Vítima
Em decorrência da alienação parental sofrida, a criança/adolescente é um
instrumento de vingança contra o genitor alienado, é levado a rejeitar, odiar, o
genitor não detentor da guarda. As vítimas de alienação parental geralmente são os
filhos, que são utilizados como se fossem objetos para a vingança do parceiro
guardião principal, por não aceitar o fim do relacionamento. As crianças sofrem nas
mãos do alienador, uma vez, que são prejudicados ao serem manipulados
psicologicamente e por consequência criam ódio e repudio pelo genitor alienado
afastando-se dele.
De acordo artigo publicado pela revista CAO CIVIL (revista de apoio
operacional civil), segundo Maria Berenice Dias, alude: “A criança, que ama o seu
genitor, é levada a afastar-se dele, que também a ama. Isso gera contradição de
sentimentos e destruição do vínculo entre ambos. Restando órfão do genitor
alienado. Acaba identificando com o genitor patológico, passando a aceitar como
verdade tudo que lhe informado.” (DIAS, 2009, p. 46).
Ainda nas palavras de Maria Berenice Dias, explica as consequências da
alienação parental:
Os resultados são perversos. Pessoas submetidas à alienação
parental mostram-se propensas a atitudes antissociais,
violentas ou criminosas; depressão, suicídio e, na maturidade,
quando atingida, revela-seremorso de ter alienado e
desprezado um genitor ou parente, assim padecendo de forma
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crônica de desvio comportamental ou moléstia mental por
ambivalência de afetos. ” (DIAS, 2015, p. 547)
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A criança é colocada para o genitor alienante como objeto de disputa,
“munição de guerra”. Esses menores estão sujeitos a patologias graves na esfera
afetiva, psicológica e sexual. A alienação na infância gera graves distúrbios, tais como
depressão, suicídio, dependência as drogas, dentre outras. É da máxima importância
a presença do genitor afastado, sua ausência é crime e ocasiona problemas
emocionais irreversíveis se não diagnosticado a tempo.
4. DOS EFEITOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL
No que se refere às consequências trazidas ao menor que é alienado, muitos
são os reflexos negativos. Jorge Trindade salienta:
Antes desconhecida, uma vez nomeada e bem definida, parece
que cada vez se constata a existência de danos caudados aos
filhos em virtude da síndrome de alienação parental, que
necessita ser tecnicamente identificada por todos os
personagens envolvidos no processo de discussão de guarda
dos filhos, aos quais cabe a tarefa de minimizar as
consequências decorrentes desse fenômeno. E importante
sublinha que, sem tratamento adequado, a instauração dessa
síndrome pode produzir sequelas capazes de perdurar pelo
resto da vida, gerando um ciclo de repetição intergeracional
(TRINDADE, 2007, p. 284).
A alienação parental é uma condição capaz de produzir diversas
consequências, e quando não identificada a tempo traz sequelas para o resto da vida
tanto em relação ao cônjuge alienado quanto para a criança.
Jorge Trindade faz referência a Podevyn (2001) que cita os efeitos negativos
que a criança pode enfrentar quando é vítima de alienação:
A depressão crônica, incapacidade de adaptação em ambiente
psicossocial normal, transtornos de identidade e de imagem,
desespero, sentimento de culpa, sentimento de isolamento,
comportamento hostil, falta de organização, levar esta criança
a cometer suicídio. (TRINDADE, 2010, p. 284)
Além desses males as crianças podem desenvolver muitos distúrbios como
menciona Regina Beatriz Tavares da Silva, (2010).
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As crianças alienadas apresentam distúrbios psicológicos como
depressão, ansiedade e pânico. Também a tendência suicida
pode manifestar-se nesses menores. Sua baixa autoestima
evidencia-se, do que decorrerão outros problemas na faze
adulta, como as dificuldades de estabelecer uma relação
estável. (SILVA, 2010, p, 408).
Na pesquisa realizada no site do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de
Família), nota-se uma criança submetida à alienação parental sofre consequências
drásticas que corrompem todo o seu futuro, quando na condição de adulto. Dentre
as mais frequentes características apontadas em estudo cientifico realizado a
respeito, merecem destaque as que seguem de acordo com o referido Instituto:
1) Isolamento-retirada: A criança se isola do que a rodeia, e
centra-se nela mesma, não fala com quase ninguém e se o faz,
é de forma muito concisa, preferindo estar sozinha no seu
quarto, em vez de brincar com outras crianças, mormente se
filho único, perdendo o único outro referencial e passando a
viver somente com o pai ou com a mãe, sentindo-se
literalmente sozinha e abandonada, abandono e vazio a que
nos referimos que não pode ser suprido por qualquer figura
senão a do próprio pai.
2) Baixo rendimento escolar: por vezes associado a uma fobia
à escola e à ansiedade da separação - a criança não quer ir à
escola, não presta atenção nas aulas, mas também não
incomoda os seus companheiros, não faz os deveres com
atenção, apenas quer sair de casa, a apatia que mostra
relativamente às tarefas que não são do seu agrado alarga-se
a outras áreas.... É detectado a posteriori, não imediato,
mormente quando na fase das visitações.
3) Depressão, melancolia e angústia: Em diferentes graus, mas
em 100% dos casos ocorre e infelizmente é recorrente.
4) Fugas e rebeldia: Produzem-se para ir procurar o membro
do casal não presente, por vezes para que se compadeça do
seu estado de desamparo e regresse ao lar ou pensando que
será más feliz ao lado do outro progenitor.
5) Regressões: Comporta-se com uma idade mental inferior à
sua, chama a atenção, perde limites geralmente impostos pela
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figura paterna, perde o „referencial ‟, e mesmo pode regredir
como „defesa psicológica ‟em que a criança trata de „retornar
‟a uma época em que não existia o conflito atual, e que recorda
como feliz.
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6) Negação e conduta anti-social: ocorrem em simultâneo por um lado a criança, (e mesmo as mães quando em processo
de separação ou recém separadas, o que pode levar até mais
de 5 anos para „superar em parte‟) nega o que está a ocorrer
(nega que os seus pais se tenham separado apesar da
situação lhe ter sido explicada em diversas ocasiões e finge
compreender e assimilar e mesmo negar e ignorar mas
internaliza), e, por outro lado sente consciente ou
inconscientemente que os seus pais lhe causaram danos, o que
lhe dá o direito de o fazer também, provocando uma conduta
anti-social.
7) Culpa: Por mais de 75% das vezes, a criança se sente culpada,
hoje ou amanhã, em regra mais tarde, pela situação, e pensa
que esta ocorre por sua causa, pelo seu mau comportamento,
pelo seu baixo rendimento escolar, algo cometido, e pode
chegar mesmo a auto castigar-se como forma de auto dirigir a
hostilidade que sente contra os seus pais, inconscientemente.
(IBDFAM apud PINHO, 2009).
Conforme pesquisa, geralmente são esses os efeitos que aparecem:
ansiedade, medo, insegurança, isolamento, depressão, comportamento hostil, falta
de organização dificuldades na escola, dupla personalidade, entre outros.
Mas isso não permanece para sempre, de acordo com o artigo produzido
pelo psicólogo Jose Manoel Aguilar Cuenca
A angústia e ansiedade pelas quais as crianças passam em
todos os processos de separação e divórcios tendem a
desaparecer à medida que elas retornam à rotina de suas vidas.
É o grau do conflito e o envolvimento das crianças neste
conflito, que determina o tipo e o nível de consequências da
separação da família, na criança. (CUENCA, Online)
A prática de Alienação Parental ataca aos direitos da criança e do
adolescente, e é inaceitável por tornar esses seres em pleno desenvolvimento vítimas
de abuso emocional que lhes gera graves consequências psicológicas, por este
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motivo que se reconhece a tamanha relevância ao Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA.
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A lei 12.318/2010 define em seu artigo 6ºas formas para inibir ou atenuar as
práticas de alienação parental:
Art. 6°Caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental,
o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou
atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: I –declarar
a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II –
ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor
alienado; III –estipular multa ao alienador; IV–determinar
acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; V –
determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão; VI –determinar a fixação
cautelar do domicílio da criança ou adolescente; VII –declarar a
suspensão da autoridade parental. Parágrafo único.
Caracterizado mudança
abusiva de endereço, inviabilização
ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá
inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou
adolescente da residência do genitor, por ocasião das
alternâncias dos períodos de convivência familiar. (BRASIL, Lei
de Alienação Parental, 2010).
Portanto, nessas medidas para inibir a alienação parental, o juiz poderá
cumular até duas medidas para prevenção. Vale ressaltar, que o legislador
estabeleceu também algumas punições que se apresenta na Lei nº 12. 318/2012 a
Lei de Alienação Parental:
Art. 3º A prática de ato de alienação parental fere o direito
fundamental da criança ao convívio familiar saudável, constitui
abuso moral contra a criança ou adolescente e
descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar ou
decorrentes de tutela ou guarda.
Neste sentido pretende-se verificar se a responsabilização que devem recair
sobre o alienador, está tendo sua efetividade e eficácia. Pois como já foi descrito
neste trabalho, graves são os males que sofrem essas crianças.
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Verifica-se, portanto, que as relações afetadas não são somente aquelas
envolvendo pais e filhos, mas todas as relações que envolvam afeto e confiança,
tendo em vista que o infante alienado cresce com a impressão de fragilidade e
incerteza, dos laços que possui.
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Ante a atribuição ou alteração da guarda, o juiz dará preferência ao genitor
que facilite o convívio da criança ou adolescente com o genitor alienado, caso a
guarda compartilhada se torne impossível, conforme previsão do art. 7º, como se
verá:
Art. 7º - A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por
preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da
criança ou adolescente com o outro genitor as hipóteses em
que seja inviável a guarda compartilhada.
Nas ações fundadas em direito de convivência, o art. 8º da lei comentada
prevê que, havendo alteração de domicílio da criança ou adolescente não importará
em nova determinação de competência, conforme se pode constatar com a
transcrição do referido artigo a seguir:
Art. 8º A alteração de domicílio da criança ou adolescente é
irrelevante para a determinação da competência relacionada às
ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se
decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão
judicial.
Diante do exposto, percebe-se que a Lei traz vários mecanismos para que o
genitor alienador de alguma forma, verifique que determinado ato pode trazer a ele
até mesmo a perda de seus filhos. Com o advento da referida lei, o legislador, pois
fim a uma lacuna que existia no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que
há tempos, responsáveis pela guarda da criança e/ou do adolescente usam os
menores para caluniar, difamar e denegrir o genitor (a) e não sofriam sanção. Assim
diante da nova Lei aquele genitor (a) que sentir-se prejudicado poderá solicitar ao
Poder Judiciário as medidas cabíveis, com fito de cessar a alienação parental.
Além disso, é notório o fato de o genitor alienador manipular o filho (a)
contra o ex- cônjuge, tornando a vida de ambos em um “processo desgastante”, isto
é, ocorrendo uma desestruturação nos laços afetivos, sendo a principal vítima a
criança e/ou adolesceste.
Na esteira de uma solução para o caso em apreço, apresenta-se como viável
a guarda compartilhada, tendo em vista ser uma forma encontrada no ordenamento
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jurídico com intuito de amenizar esse sofrimento, vez que o poder familiar continuará
a ser exercido por ambos os genitores. A guarda compartilhada foi inserida no
ordenamento jurídico pela Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008, alterando os artigos
1.583 e 1.584 do Código Civil, dessa forma todos os envolvidos no litígio poderão
viver em harmonia com seus familiares, uma vez que o fim da relação conjugal não
significa que deva terminar o convívio harmonioso e a amizade dos pais, pois
mesmos separados deverão tomar decisões importantes quanto ao bem -estar da
criança e adolescente, visando sempre à melhor convivência para seu filho.
Vale destacar, que a guarda compartilhada significa uma forma da criança ou
adolescente crescer em um ambiente propício e saudável para seu bem-estar, e é
mais importante com a presença de ambos os genitores. No que diz respeito à
competência para apreciar os casos de alienação parental, nos casos divórcio
litigioso, na ação de divórcio o Juiz da Vara de Família, mediante os relatos, tecidos
principalmente em relação a pensão alimentícia, guarda e visitas, é possível identificar
que está diante de um caso de alienação parental, e com isso aciona a equipe
multidisciplinar para que seja feito um acompanhamento com a criança e seus
genitores.
Porém, os casos de alienação parental não ocorrem somente entre pais os
avós sentindo-se prejudicados poderão procurar a Vara da Infância e da Juventude,
contudo ainda não está pacificado este entendimento, podendo também o juiz da
Vara e Família reconhecer e tomar as devidas providências.
As punições nos casos de Alienação Parental, segundo Goldrajch, Maciel e
Valente, há um consenso entre os autores nacionais quanto à necessidade de
responsabilização civil e criminal, como dispostos nas seguintes afirmações:
“Qualquer meio de subterfúgio de afastamento do filho do não guardião deve ser
punido severamente”. A punição deve existir, não só para educar, mas também para
preservar o menor, nos casos mais graves, dos distúrbios emocionais e psicológicos
do alienador. O comportamento antissocial ou atípico merece punição exemplar para
que não se repita (Ullmann, apud SOUSA, 2010, p.178).
Sobre a punição do genitor alienador, Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca
sugere:
[...] a) ordenar a realização de terapia familiar, nos casos em que
o menor já apresente sinais de repulsa ao genitor alienador;
b) determinar o cumprimento do regime de visitas estabelecido
em favor do genitor alienado, valendo-se, se necessário, da
medida de busca e apreensão;
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c) condenar o genitor alienante ao pagamento de multa diária
enquanto perdurar a resistência às visitas ou a pratica
ensejadora da alienação;
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d) alterar a guarda do menor – principalmente quando o
genitor alienante apresenta conduta que se possa reputar
como patológica-, determinando, ainda, a suspensão das
visitas em favor do genitor alienante ou que sejam realizadas
formas supervisionadas;
e) dependendo da gravidade do padrão de comportamento do
genitor alienante ou mesmo da resistência por este oposta ao
cumprimento das visitas, ordenas a respectiva prisão. (Fonseca,
2007, p. 14).
Ainda como forma de punição Simão (apud) SOUSA, em sua interpretação
da legislação pátria, destaca “a possibilidade de imposição de multa, inversão de
guarda, perda ou suspensão do poder familiar, e até mesmo a prisão do genitor
alienador. Também destaca a imposição de acompanhamento psicológico.” (SOUSA,
2010, p. 177).
As consequências jurídicas da alienação parental, ainda precisa ser bastante
discutida, uma vez que falta aplicação severas nas punições para prevenir este mal.
Em outros países as consequências jurídicas a Alienação Parental e casos
equivalentes, bem como medidas protetivas e punitivas das mães que tentaram
distanciar seus filhos do ex-cônjuge, são tratadas de forma mais rigorosa que no
Brasil. No Brasil, aos efeitos jurídicos a que se refere este capítulo, conforme o
preceituado por Figueiredo e Alexandridis (2011, p.17-19), aduzem que “qualquer
que seja a determinação frente a esta situação, ou em qualquer ato que embarace o
direito de convivência, mostra-se importante tanto a prova pericial”.
Na esfera do direito civil, “há um direito legal e amplo de não ferir o que
corresponde à obrigação de indenizar, configurando-se de um comportamento
contrário sujeite algum prejuízo injusto para outrem, seja material ou moral, aquele
dever de indenidade” (THEODORO, 2016, p.01). No artigo 227 da Constituição
Federal, explica os deveres da família:
Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
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além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
( BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).
Portanto, ao ser violado o dever de preservar a família, automaticamente tem
que haver uma responsabilidade civil, uma vez, que a pratica de alienação parental
fere o direito a personalidade da criança, que deixa de ter um bom convívio com o
genitor alienado, e cresce com sentimento de revolta. Nas lições de Sílvio de Salvo
Venosa, “o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde
psíquica da vítima”, ou seja, é uma violação aos direitos de personalidades descritos
no art. 11 do Código Civil.
O artigo 186 do referido diploma legal dispõe: “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” ( BRASIL, 2002) O dano
moral, com relação a esse assunto, é visivelmente identificável quando o genitor, não
possuidor da guarda, é privado da convivência com o filho, tendo seu direito
fundamental violado, pois a alienação parental não gera somente dano moral, mas
também psicológico em detrimento dos abalos sofridos pelos aborrecimentos
corriqueiros do mencionado ato ilícito.
Portanto, a partir do momento que ocorre a alienação parental o genitor
alienado perde momentos irreparáveis, assim como a criança alienada também
perde, causando sofrimento a ambos. Sendo assim, configura-se dano moral quando
o bem jurídico é atingido pelo ofensor, no caso seria o direito de personalidade. “Ou
seja, o dano moral pode se manifestar em vários aspectos, seja ele físico, psíquico ou
moral em outras palavras, o dano moral não é só moral, mas também imaterial”
(JUNIOR HUMBERTO, 2010).
De acordo com o Código Civil, em seu art. 927, alude que:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. 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 (BRASIL, CÓDIGO
CIVIL, 2002).
Logo, o dever de indenizar, agarra-se na obrigação de indenizar pela sanção
do ato ilícito praticado, portanto, é valido o ressarcimento pelo dano moral sofrido,
uma vez que fere princípios da dignidade da pessoa humana e isonomia. Sendo
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assim, os danos causados pelas práticas de alienação parental são irreversíveis, visto
que, trazem consequências jamais irreparáveis para ambas as vítimas, caracterizando
assim violação de direito e o dever do autor da alienação em reparar ambas as partes.
Além do mais, é dever do Estado punir e criar políticas públicas para coibir esses atos
que só violam a dignidade das vítimas.
5. CONCLUSÃO
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A alienação parental foi diagnosticada pelo professor Richard Gardner em
meados de 1985, todavia para abordar sobre o referido assunto tornou-se necessário
discorrer como surgiu o aludido termo, qual seu conceito, efeitos e consequências,
na vida da criança e/ou adolescente envolvida nesse fenômeno. Observando a
frequência desses casos na sociedade brasileira, começou a surgir a necessidade de
ter uma lei que protegesse principalmente a criança vítima de tamanha tortura
psicológica. A partir disso, foi criada a Lei nº 12.318 de 26 de agosto de 2010, que
além de basear-se nos princípios constitucionais também observou o Código Civil
vigente e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta Lei veio trazendo o conceito
de Alienação Parental, as características do alienador e do alienado e também as
medidas judiciais que devem ser tomadas quando se constata a ocorrência de tal ato
contra infante.
As práticas da Alienação vêm crescendo a cada ano e com isso, nasce a
necessidade de buscar soluções para esse conflito na esfera judicial. O motivo a
realizar este artigo foi para mostrar os efeitos e as consequências que afetam a
relação familiar e principalmente os menores. Averiguar as consequências jurídicas
da alienação parental na família, e verificar a aplicabilidade da Lei 12.318/10, nas
famílias atingidas pela alienação parental. A prática da Alienação Parental fere de
forma direta os princípios básicos das pessoas regidos e protegidos pela Constituição
Federal, como reza o seu artigo 1º, que se refere à dignidade da pessoa humana,
ferindo ainda os princípios morais tanto do genitor alienado, que tem sua imagem
denegrida, quanto do menor, abrindo o direito para que o genitor ofendido possa
ingressar com a Ação de Danos Morais, baseando-se nos fundamentos do artigo 5º
inciso X da Constituição Federal de 1988, o que pode promover a alteração da guarda
do menor, pois é dever de ambos os genitores zelar pelo seu crescimento saudável,
como expresso no artigo 227 da Constituição Federal.
Portanto, é preciso criar políticas públicas para coibir e punir ações referentes
a alienação parental, e incentivar as vítimas a buscarem reparação judicial por todo
transtorno sofrido.
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RESUMO: O presente artigo busca apontar os principais desafios envolvendo a
tributação da economia digital no Brasil. Ademais, é realizada uma diferenciação
entre os problemas a serem enfrentados no contexto tributário brasileiro e em outros
países.
Palavras-chave: Tributação da economia digital no Brasil; Problemas a serem
enfrentados no contexto brasileiro; diferenças entre a situação brasileira e a de outros
países.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2.Tributação e economia digital; 3. Particularidades do
contexto tributário brasileiro; 4. Conclusão; 5. Referências.
1.INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica, nos últimos anos, acontece em ritmo acelerado e
acarreta mudanças sensíveis nos diversos aspectos das relações sociais. Sendo o
direito um instrumento de controle das ações humanas, cabe a ele acompanhar o
passo das novas tecnologias e manter o equilíbrio das relações interpessoais.
Na nova era de desenvolvimento, as relações de consumo foram
transmutadas, o acesso e compartilhamento de informações foram extremamente
facilitados, além da comunicação e a interatividade terem encurtado a distância entre
as pessoas. Nesse sentido, houve uma clara potencialização do mundo digital cujo
ambiente criado favoreceu o desenvolvimento de novos empreendimentos que
revolucionaram diferentes setores da economia.
A mudança trazida pelos avanços da economia digital, ao tempo que trouxe
facilidades para os indivíduos, também apresentou forte caráter disruptivo. Desse
modo, os países, antes acostumados com as relações da economia tradicional, se
viram forçados a modificar suas leis, a fim de abarcar esse novo panorama
econômico.
No âmbito tributário os desafios são variados e de difícil solução. Partindo das
mudanças dos modelos de negócio e dos ativos criadores de valor; passando pela
ausência física das empresas nos países; e desaguando na intangibilidade dos
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produtos transacionados, bem como na dificuldade de conceituação da operação
efetuada. Ademais, cada país apresenta características próprias as quais forçam seus
governos a estudarem as melhores soluções diante do funcionamento e influência
singulares da economia digital em cada mercado.
Sendo assim, é necessário salientar que o contexto tributário brasileiro, em
relação à economia digital, apresenta desafios específicos, os quais não podem ser
resolvidos com a simples importação de soluções prontas vindas de outros países.
Logo, faz-se necessário apresentar o retrato do panorama brasileiro e demonstrar a
diferença entre as dificuldades apresentadas pelo Brasil e de outros países, os quais,
a despeito de uma melhor situação econômica, ainda mostram dificuldades para
adequar sua legislação às dinâmicas do mercado digital.
2.TRIBUTAÇÃO E ECONOMIA DIGITAL
O sistema tributário mundial atual, alicerçado nos aspectos da economia
tradicional, vem encarando fortes desafios diante das novidades trazidas pela
economia digital, uma vez que os instrumentos, antes funcionais na arrecadação de
tributos, hoje se mostram falhos.
Para compreender como a digitalização da economia levou o sistema
tributário mundial a um processo de urgente reforma, é necessário compará-la com
aspectos da economia tradicional e demonstrar porque os países defendem a
tributação da economia digital através da criação de um imposto específico.
Uma empresa tradicional, sem sede no país consumidor, envia um produto
do seu país para revendedores no país consumidor. Desse modo, a empresa paga
tributos pelo lucro auferido, no país em que ela tenha presença física; os tributos
aduaneiros; e o IVA; enquanto a loja que revende o produto no mercado consumidor
recolhe tributos ao país onde está fixada. Nesse sentido, com um estabelecimento
responsável pela revenda no país consumidor, é possível a exploração do referido
mercado com a arrecadação, inclusive, do imposto de renda pelo país de destino.
No caso das empresas digitais, sem sede no país consumidor, como uma
empresa só pode ser tributada pelos lucros que ela aufere em um país se a mesma
tiver presença física no local, há uma menor carga tributária incidente. Ademais, a
própria digitalização facilitou o contato direto da empresa estrangeira com o
consumidor final, desse modo, os produtos enviados são destinados de modo difuso
para diferentes consumidores espalhados no país de destino, o qual apresenta
maiores dificuldades de tributação e controle aduaneiros.
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Além da mencionada dificuldade na fiscalização das vendas digitais B2C
(Business to Consumer), os países consumidores sofrem ainda com a ausência de
suporte físico dos produtos. Na economia digital, há uma forte tendência à
intangibilidade do objeto envolvido na operação, isto é, cada vez menos as empresas
realizam operações de venda de produtos tangíveis e, ao inverso, cada vez mais
promovem operações de licenciamento de bens intangíveis.
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A fim de elucidar a situação, um bom exemplo dessa mudança são os
softwares, os quais eram vendidos, há alguns anos, com suporte físico; depois
passaram a ser adquiridos por download com licença perpétua; e atualmente são
oferecidos para download em modelo de licença por tempo limitado, através de uma
plataforma digital.
O problema da intangibilidade nas operações B2C está principalmente na
quebra das fronteiras comerciais, uma vez que fica impossibilitada a cobrança da
tributação aduaneira sobre produtos sem suporte físico. Um exemplo simbólico da
iminente falência do sistema tradicional de tributação é a venda de projetos para
consumidores donos de impressoras 3D, que adquirem virtualmente um objeto e
poderão imprimí-lo (tangível) em suas casas.
Outra grande dificuldade encarada pelos países consumidores é como
fiscalizar o recolhimento do IVA, tendo em mente que a maioria das vendas é feita
ao consumidor final. Desse modo, seria impossível impor ao consumidor final o
recolhimento do tributo a cada compra que ele fizer. Portanto, o problema estaria
voltado à viabilização da cobrança do IVA.
O terceiro grande fator que impõe desafios aos países consumidores é a
mudança do modelo negocial e dos ativos criadores de valor, no contexto da
economia digital.
No caso do ramo de hospedagem, o Airbnb modificou drasticamente a forma
pela qual as pessoas realizam negócios. Antes, grandes redes de hotéis utilizavam a
marca como atrativo para que novos clientes se hospedassem em seus imóveis, isto
é, o ativo estava nas mãos da própria rede de hotéis. Contudo, atualmente, as
empresas como a Airbnb interligam os donos de imóveis com os locatários, através
de uma plataforma funcional, e criam um sistema reputacional seguro em que os
locadores são avaliados.
Nesse sentido, os ativos criadores de valor são os próprios usuários que geram
informações para as empresas. Outro exemplo no mesmo sentido é o Facebook que,
além de prestar serviço de publicidade direcionada a empresas que pagam
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diretamente pelo serviço, oferece “serviço” de rede social aos usuários, os quais
fornecem dados valiosos para o direcionamento de publicidade.
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Diante da transferência da titularidade do ativo produtor de valor para as
mãos dos usuários das plataformas digitais, os Estados passaram a questionar se
teriam legitimidade para tributar essa riqueza gerada pelos seus cidadãos e
direcionada às empresas digitais.
Em virtude dos três principais entraves tributários criados pela economia
digital, os Estados, em especial os europeus, passaram a discutir a implantação dos
Digital Service Taxes, sob o principal pretexto de que as empresas digitais estavam
explorando seus mercados consumidores e utilizando toda a infraestrutura do país
sem oferecer nenhuma vantagem em contrapartida.
A proposta de criação de um tributo digital, no entanto, vem gerando celeuma
entre as nações envolvidas, as quais iniciaram uma forte disputa econômica. Os EUA,
por exemplo, país sede de grandes empresas digitais, prometeram aumento dos
impostos de importação sobre os produtos advindos das nações que instituíssem o
impostos digitais sobre suas empresas.
A implementação do Digital Service Tax, porém, ainda é tema controverso
entre os países, tendo em vista a ausência de estudos empíricos que comprovem que
a aplicação do tributo não inviabilizará que empresas menores tenham melhor
acesso aos mercados e que não haverá repasse do ônus fiscal para empresas e
clientes que usam plataformas online. Sendo assim, a polêmica segue no centro das
discussões tributárias atuais.
3.PARTICULARIDADES DO CONTEXTO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO
A discussão sobre a tributação da economia digital, no contexto brasileiro,
deve ser orientada pelas balizas corretas e adequadas à realidade nacional. Nesse
ínterim, deve-se alertar, de início, que as empresas digitais exploram o mercado
consumidor europeu de maneira diversa da realizada no Brasil.
A exploração do mercado europeu ocorre a partir de uma presença somente
digital no país de destino, uma vez que as empresas digitais se fixam em países de
menor carga tributária. Desse modo, diante da ausência de presença física, restam
impossibilitadas as retenções na fonte sobre pagamentos advindos do país
consumidor, tendo em vista que a rede de tratados do mercado europeu impede
esse tipo de retenção, além do modelo de tributação sobre a renda, nesses Estados,

218

www.conteudojuridico.com.br

ser ainda calcado na economia tradicional, apenas alcançando estabelecimentos
físicos.37
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Em solo brasileiro, todavia, a realidade é bem diferente da situação européia.
O Brasil é um país que, por diferentes fatores, tais quais, controle cambial, que exige
celebração de contrato de câmbio para realização de remessas ao exterior; uso
reduzido de cartão de crédito internacional; exigência de nota fiscal; e pagamento
em real pelo consumidor local; força as empresas digitais a se instalarem em solo
nacional.
Ademais, o Brasil tributa largamente as remessas internacionais, através de um
sistema de tributação da renda na fonte. Nesse sentido, mesmo que as empresas
digitais não tenham subsidiárias em solo brasileiro, terão de recolher IRRF e, no caso
das vendas com pagamento por cartão de crédito, IOF crédito. Há ainda, inclusive, a
incidência do PIS/Cofins importação, ISS e da CIDE.38
O Estado brasileiro, por conseguinte, já tributa amplamente a renda de
empresas que oferecem serviços no país, restando claro que o problema europeu
muito difere dos desafios tupiniquins acerca do assunto.
O problema do sistema brasileiro, no contexto da economia digital, deve ter
como foco a previsibilidade da tributação e a criação de um ambiente favorável ao
funcionamento dessas empresas digitais, tendo em vista que, além da nossa
legislação tributária ser dotada de grande complexidade, a dinâmica de tributação
sobre o consumo é arcaica e responsável pela promoção de uma guerra fiscal entre
estados e municípios.
Enquanto os países europeus ultrapassaram, há muito tempo, esse imbróglio
com a instituição do IVA, o Brasil segue com a dinâmica de aplicação do ISS e do
ICMS, impostos incompatíveis com a economia digital.
A tentativa de delimitação do objeto das operações realizadas pelas empresas
em serviço ou mercadoria, cada vez mais se mostra falha e insuficiente, na medida
em que, no mundo digital, essas naturezas passam a se confundir. Casos que
retratam bem a fluidificação dos conceitos são os dos carros semiautonomos ou das

37 RENAULT, Felipe Kertezs. Vital, Gustavo da Gama. Temas de Tributação Internacional: Base Erosion and
Profit Shifting (Conceitos e Estudo de Casos) – Estabelecimento permanente e as novas tecnologias: um
conceito em mutação? / Organização de Edgar Santos Gomes, Francisco Lisboa Moreira, Marcus Lívio Gomes.
1ª edição. Rio de Janeiro: Gramma, 2018. P. 288-289.
38 PEROBA, Luiz Roberto. CONCA, Gabriela de Souza. O digital tax europeu e a reforma Tributária no Brasil. Jota.
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-digital-tax-europeu-e-a-reforma-tributariano-brasil-29072019>. Acesso em: 17 de outubro de 2020.
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geladeiras inteligentes, cuja funcionalidade extrínseca circunstancial ganha maior
importância do que sua natureza intrínseca.
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Diferentes funções agregadas ao produto fazem diminuir, portanto, a
relevância de seu valor por sua função primária e dificultam a identificação de sua
natureza jurídica, trazendo distorções na tributação. Desse modo, o valor agregado
do produto, isto é, sua inteligência e tecnologia aplicadas ao objeto, passa a ter mais
importância que a função tradicional.39
Some-se a isso a intangibilização dos objetos das operações, como no caso
daquelas envolvendo licenciamento de software, por tempo limitado, disponível na
nuvem, que torna ainda mais flagrante a caducidade dos ISS e do ICMS na tributação
digital.
A dinâmica da tributação sobre o consumo brasileira ainda traz outros sérios
problemas, além dos listados. O primeiro deles resta configurado na tendência das
operações realizadas pelas empresas digitais, em sua maioria, serem oferecidas como
serviços. Sendo a economia digital majoritariamente voltada ao oferecimento de
serviços, ocorre um aumento da carga tributária federal em detrimento da
arrecadação dos estados.
Um segundo ponto problemático reside no fato da disputa arrecadatória entre
estados e municípios no momento de imputação da operação como serviço ou
mercadoria e conseqüente aplicação do ISS ou ICMS. Nesse sentido, as empresas
digitais se encontram no pior cenário possível, uma vez que são cobradas pelos dois
entes da federação e, nos últimos meses, para não serem alvo de autos de infração,
vêm se valendo de ações consignação em pagamento para que o juiz arbitre a qual
ente tributante caberá o recolhimento do tributo.
Nesse sentido, os problemas tributários brasileiros são bem diferentes dos
enfrentados por outros países, em especial os europeus, não sendo indicado tomar
medidas baseadas nas legislações estrangeiras, uma vez que a importação de
soluções prontas tornaria o mercado nacional ainda menos atrativo às empresas
digitais.
4.CONCLUSÃO

39 FERREIRA, Luiz Guilherme de Medeiros. NÓBREGA, Marcos. A tributação na economia digital. Jota. 2019.
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-tributacao-na-economia-digital-19092019>.
Acesso em: 17 de outubro de 2020.
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Diante dos desafios impostos pela economia digital aos Estados, urge salientar
que cada país apresenta um sistema político próprio e, portanto, necessitam de
soluções particulares.
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Logo, apesar dos tributos brasileiros sobre o consumo serem notadamente
incompatíveis com o modelo econômico digital e, justamente por isso,
desestimularem a atuação das empresas digitais nacionais e estrangeiras no país, a
importação de uma legislação estrangeira pode significar um retrocesso. A
implantação, no Brasil, de um novo Digital Service Tax, como discutido pela União
Européia, viria sobrecarregar ainda mais as empresas digitais as quais já recolhem
muitos tributos no país e ainda precisam conviver com um sistema tributário confuso
e incerto.
Dessa maneira, por adotar um sistema que tributa a renda e pelo fato das
empresas digitais possuírem subsidiárias no país, cabe ao Brasil dirimir os problemas
de fiscalização que prejudicam a arrecadação e simplificar seu sistema tributário
através, por exemplo, da implementação de um imposto sobre valor agregado, a fim
criar um ambiente econômico favorável para que as empresas digitais explorem seu
mercado consumidor, movimentem a economia, gerem riqueza e contribuam com o
pagamento de impostos simples, previsíveis e razoáveis.
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA
FAMILIAR
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“Alimentar o mundo, cuidar da terra"
No dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Neste
mesmo dia, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e Agricultura (FAO), com o objetivo de alcançar a segurança alimentar e nutricional
de todos cidadãos do planeta.
Mais de 800 milhões de pessoas não têm acesso a alimentação saudável e
nutricional, segundo dados das ONU. Situação que reforma a necessidade de se
explorar os conceitos de segurança alimentar e realça a importância da produção de
alimentos.
Segurança alimentar está garantida quando há disponível uma alimentação
saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente.
Nesse sentido, cabe destacar que agricultura familiar responde pela produção de
70% dos alimentos consumidos no país. O que a coloca como estratégica para
assegurar a segurança alimentar e nutricional da população brasileira.
Norteada por princípios agroecológicos o ramo se destaca no manejo
sustentável da produção de alimentos, respeitando a biodiversidade e os recursos
naturais. Oferece produtos melhores e de maior qualidade orgânica, na medida em
que não usa inseticidas e pesticidas, dentre outros agrotóxicos.
A vasta e diversificada cadeia de produção de grãos, proteínas animal e
vegetal, fibras, lacticínios, frutas, verduras e legumes coloca a agricultura familiar
como a oitava maior produtora de alimentos do mundo. Ocupa papel primordial
como a principal fonte geradora de emprego e renda nos municípios com até 20 mil
habitantes, como revela o censo agropecuário realizado em 2017. Além de promover
teias solidárias entre as comunidades locais, trocas de práticas agroecológicas,
valorização do trabalho coletivo e familiar.
O direito a uma alimentação de qualidade para todos está assegurada pelo
artigo 2º da lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.
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“a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente
à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos
consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar
as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a
segurança alimentar e nutricional da população40”.
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Para que este direito se torne realidade nas mesas de todas as famílias é
preciso assegurar a execução de políticas públicas que fortaleçam a produção de
alimentos, tais como: acesso à terra, crédito, assistência técnica, comercialização,
gestão de recursos naturais, proteção do meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, dentre outras. Somente dessa forma poderá ser efetivado o direito à
alimentação, à soberania e à segurança alimentar e nutricional, que ocupa papel de
destaque na Agenda da década da Agricultura familiar (2019 a 2028), aprovada pela
72ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Para Marcos Rochinski, coordenador Geral da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (CONTRAF BRASIL), “a agricultura familiar é o
único modelo de produção de alimentos capaz de aliar o processo produtivo à
sustentabilidade, capaz de garantir efetivamente segurança e soberania alimentar à
nação brasileira”41. Neste sentido, somente um projeto de desenvolvimento que
privilegie essa forma de produção pode garantir um Brasil livre da fome e uma
população com segurança alimentar e nutricional.
Sem sombra de dúvida, o fortalecimento da agricultura familiar precisa ser
prioridade na agenda e nos planos de governo em todas as esferas, uma vez que o
Brasil poderá triplicar o número de pessoas em situação de extrema pobreza,
segundo previsão de especialistas. O direito à alimentação, que já se encontrava
precarizado, se agrava em um contexto na qual a pandemia mundial tem gerado
desalento, fome e miséria.
Diante desta situação, as ações solidárias dos agricultores familiares,
assentados e acampados da reforma agraria foram essenciais para garantir comida
de verdade, distribuídas gratuitamente para as famílias de várias regiões do Brasil. A
título de exemplo, as regiões do Capão Redondo, na zona Sul, e da Vila Brasilândia,
na zona Norte da capital paulista, que receberam cerca de 14 toneladas de mais de
26 variedades de alimentos42.

1.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm

acesso 13 de outubro de 2020.

41 .https://contrafbrasil.org.br/ (Rochinski ,entrevista verbal 14 de outubro de 2020)
42. https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/mariana-belmont/2020/07/02/a-potencia-do-extremo-sul-da-cidadede-sao-paulo-na-agricultura-familiar.htm acesso em 14 de outubro de 2020 as 18h.
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Resta demonstrada a necessidade e a urgência da aprovação de medidas
que alavanquem a capacidade de produção e escoação de alimentos no pais,
destacadamente da agricultura familiar, pela sua relevância na produção de
alimentos saudáveis. Cabe destacar ainda que viabilizar e garantir estes recursos é
fundamental para a permanência da juventude rural no campo e para potencializar a
produção nos territórios. Sabedores da importância da agricultura familiar, os
agricultores esperam que os recursos sejam disponibilizados para que possam
contribuir efetivamente para pôr um fim à fome e à pobreza que assolam o Brasil e
o Mundo.
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RESUMO: O presente trabalho tem como escopo uma análise estrutural acerca do
papel exercido pelo Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais,
notadamente do direito social à saúde. Fala-se em uma “análise estrutural” visto que
o reflexo das decisões judiciais exaradas nesta seara muitas vezes ultrapassa a esfera
individual – e/ou coletiva – da demanda intentada, atingindo diretamente a
organização financeira do Estado e, mesmo que por via oblíqua, os próprios
cidadãos. Como sabido, o tema é bastante vasto e há muito debatido nas diversas
esferas da sociedade – não apenas jurídicas. O que se procura através da presente
obra é traduzir o tema numa linguagem prática e de certa forma audível aos cidadãos
comuns, sem apego - ao menos de forma predominante - às teorias já consolidadas
sobre o assunto. Em síntese, procura-se através da presente ressaltar os velhos e
conhecidos problemas da judicialização do direito fundamental à saúde, porém, de
modo a apresentar uma visão não somente teórica da matéria, mas também prática;
adentrando-se no mérito de possíveis soluções ao avolumado número de demandas
judiciais, ausência de efetividade das decisões etc, estabelecendo, assim, não
somente um olhar crítico do tema, mas, também, apresentando algumas saídas,
especialmente calcadas no diálogo entre os Poderes Constituídos.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Sociais, Direito constitucional à saúde, Judicialização.
ABSTRACT: The present work aims at a structural analysis about the role played by
the Judiciary in the realization of fundamental rights, notably the social right to
health. There is talk of a “structural analysis” since the reflection of the judicial
decisions made in this area often goes beyond the individual - and / or collective level of the claim brought, directly affecting the financial organization of the State
and, even if obliquely, the citizens themselves. As is well known, the topic is quite vast
and has long been debated in different spheres of society - not just legal ones. What
is sought through this work is to translate the theme into a practical language and in
a way audible to ordinary citizens, without attachment - at least predominantly - to
the theories already consolidated on the subject. In summary, this paper seeks to
highlight the old and well-known problems of the judicialization of the fundamental
right to health, however, in order to present a vision that is not only theoretical, but
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also practical; entering into the merit of possible solutions to the large number of
judicial demands, lack of effectiveness of decisions, etc., thus establishing not only a
critical look at the theme, but also presenting some solutions, especially based on
the dialogue between the Constituted Powers.
KEYWORDS: Social Rights, Constitutional Right to Health, Judicialization.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho repousa em análise de conhecida e já consolidada teoria,
nominada comumente como “Diálogos Interinstitucionais”, traduzida numa visão
prática pelo jurista Mendes (2011), que, em diversos trabalhos acadêmicos tem
provocado os estudiosos do tema a repensar o papel do Poder Judiciário (ativista) na
concretização de direitos.
Em sua obra intitulada como “Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e
Deliberação”, o autor enfatiza o papel dos Poderes Constituídos numa democracia,
especialmente a máxima de que neste modelo de governo existem diversas variantes
para o “quem decide e o que e como e quando e por que numa democracia
constitucional?”.
Em breve síntese, o autor aborda modelos caminhos para um efetivo diálogo
entre os Parlamentos e Cortes de Justiça, apregoando o desapego – ainda que parcial
– do modelo de tripartição preconizado por Montesquieu, a fim de se chagar a uma
nova forma de se pensar a tripartição, colocando em xeque a supremacia
habitualmente exercida pelos Poderes de Estado, em especial o Poder Judiciário.
É neste contexto que, levando em consideração os apontamentos
apresentados por Mendes, procura-se estabelecer premissas básicas para atuação do
Pode Judiciário na concretização de direitos ligados à saúde, repensando o caráter
finalístico da decisão judicial, de modo a ofertar à sociedade outros caminhos mais
céleres e menos custosos para garantia do Direito fundamental à saúde.
Neste contexto, busca-se discriminar não só a problemática do tema, mas
também oferecer possíveis saídas para as disfunções do ativismo judicial, realçando
por demais o diálogo entre os poderes de Estado, de modo a que estes, em acordo,
possam, de fato, construir políticas públicas que efetivamente consigam estreitar os
caminhos para uma saúde pública de qualidade.
1. CONTEXTO NORMATIVO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE
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Em um prisma estritamente jurídico, vislumbra-se que Constituição Federal,
em seu artigo 7º, tratou de positivar os direitos de segunda geração e dentre eles,
de forma inaugural, inseriu a saúde no rol dos direitos sociais.
Por conseguinte, ao tratar da Ordem Social, mais precisamente da Seguridade
Social, em seus artigos 196 a 200, destinou uma Seção Especializada somente à
saúde, conferindo, assim, novel tratamento constitucional ao tema:
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. (BRASIL,1988)
A saúde, neste contexto, é pressuposto indispensável para manutenção da
vida, e direito fundamental consagrado, inclusive, no artigo 5º, caput, da Constituição
Federal (BRASIL, 1988).
Em sendo, portanto, prerrogativa constitucional de todos os cidadãos
brasileiros e dever do Estado, este argumento vem comumente sendo utilizado como
fundamento para quase que a totalidade de milhões de ações - diariamente
intentadas perante os órgãos do Poder Judiciário - cujo objetivo, numa visão geral,
se resume ao fornecimento de medicamentos e/ou serviços médicos, nascendo daí
uma verdadeira máxima de que, ao Judiciário, caberia a tarefa de, per si e de forma
exclusiva, concretizar direitos relativos à saúde. Neste sentido, leciona Barroso:
A intervenção do Poder Judiciário, mediante determinações à
Administração Pública para que forneça gratuitamente
medicamentos em uma variedade de hipóteses, procura
realizar a promessa constitucional de prestação universalizada
do serviço de saúde. (BARROSO. 2008. Pag. 03)
De outro lado, a Lei Maior previu ainda à competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para tratar da saúde. E nesta toada, ao
contrário de outras atribuições comuns e concorrentes, em relação à saúde a
Constituição Federal foi mais precisa, estabelecendo mecanismos de
operacionalização do serviço público de forma sistemática pelos entes da federação:
“(...)
Art. 30. Compete aos Municípios:
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VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
(...)
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de
governo.
(...)”
Neste diapasão, vê-se, claramente, que a Carta Maior previu, em sua
organização, um sistema no qual há repartição de atribuições, de forma que o serviço
público seja mais bem prestado e organizado, visando evitar superposições e/ou
omissões entre as diversas esferas da Federação pátria.
No entanto, não há, por certo, qualquer regramento constitucional que
efetivamente traduza às competências de cada ente público de forma específica e
taxativa, excluindo ou incluindo a atuação de um ente publico em determinado caso.
Em termos práticos, o mandamento constitucional não faz distinção entre
quem ou o quê é de competência deste ou daquele ente da Federação, o que fez
com que à doutrina e jurisprudência se debruçasse acerca da natureza subsidiária ou
solidária das competências/deveres dos entes com a Saúde.
Depreende-se, pois, do texto constitucional, que a promoção da saúde é de
competência de todos os entes da federação, contudo, cada um exerce atribuições
próprias e específicas – mas não taxativas -, conforme sistema previsto na própria
Constituição Federal, entretanto, não se vislumbra, ali, um aparato legal apto a
discriminar de forma exaustiva as competências de cada ente, o que deságua numa
guerra de atribuições, ações e - como certo em nosso país - omissões.
Nesta linha de raciocínio, enfatiza Barroso (2008):
Por outro lado, não há um critério firme para a aferição de qual
entidade estatal – União, Estados e Municípios – deve ser
responsabilizada pela entrega de cada tipo de medicamento.
Diante disso, os processos terminam por acarretar
superposição de esforços e de defesas, envolvendo diferentes
entidades federativas e mobilizando grande quantidade de
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agentes públicos, aí incluídos procuradores e servidores
administrativos. Desnecessário enfatizar que tudo isso
representa gastos, imprevisibilidade e desfuncionalidade da
prestação jurisdicional. (BARROSO, 2008)
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De outro lado, em termos infraconstitucionais, coube à Lei nº 8.080/1990
disciplinar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ocorre que esta Lei também
não trata minuciosamente acerca das atribuições e ações que serão desenvolvidas
por todos os entes da federação, vez que ela indica, apenas, certo caminho para que
o intérprete focalize, ainda que em seu imaginário, determinada regionalização e
descentralização dos serviços de saúde.
Em função dos princípios e diretrizes fixados nesta Lei, compete à União a
direção, em âmbito nacional, do Sistema Único de Saúde, de forma a que possa
funcionar de forma articulada e obedecendo a padrões gerais (Lei 8.080/90, art. 4º).
Seguindo nesta linha de raciocínio, bem abaixo da Lei nº 8.080/1990,
detalhando ainda mais o sistema de saúde, estão as Portarias do Ministério da Saúde
e da ANVISA, às quais se esforçam na tarefa de distribuir competências entre os entes
(ou pelo menos tentam), vez que tal trabalho é indiscutivelmente atropelado quando
o assunto é judicialização do direito à saúde, ressalta-se!
Em síntese, embora muitas políticas, ações e programas em Saúde constem
da Constituição, leis ou portarias, o cenário obscuro da irresponsabilidade dos entes
se mantém. E, pior, sob a égide de um Judiciário ativista e sem controle nesta tarefa.
Seguindo nesta sistemática, com base no arcabouço normativo acerca da
matéria e de forma sintética, caberia aos Estados o fornecimento direto de
medicamentos e/ou serviços aos cidadãos somente em situações especiais, definidas
em normas e políticas do Ministério da Saúde.
De outro lado, não estando os medicamentos/serviços entre aqueles previstos
no Programa do referido ministério, seria do Município a responsabilidade pelo
fornecimento de medicamentos/serviços, requeridos ou não judicialmente, conforme
as normas de saúde albergadas constitucionalmente.
Há de se ressaltar, por oportuno, que, em posicionamento recente
(22/05/2019), o STF reafirmou entendimento outrora levantado pela Corte (2015), no
sentido de que há responsabilidade solidária entre os entes federados para o
fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.
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Assim, com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o
tema (Recurso Extraordinário – RE nº 855178), ao arrematar a tese de que
Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2. UM PROBLEMA CHAMADO “ATIVISMO JUDICIAL”
Apegando-se, portanto, ao contexto normativo apresentado, o que necessita
ficar claro é que, seguindo os padrões fixados pela Constituição e as leis, cada ente
assume certa responsabilidade pelo fornecimento de determinados medicamentos
e/ou serviços específicos, ainda que se trate, como bem reafirmado pelo Supremo,
de competência solidária.
Assim, num contexto prático-jurídico, com base na referida divisão de
competência, o que se vê é que, quando o serviço não funciona ou funciona mal,
acaba ficando a cargo do Judiciário - segundo o mecanismo da judicialização - a
intervenção na esfera das políticas públicas para concretizar determinado direito, o
que, conforme será explicitado a seguir, se mostra prejudicial ao próprio sistema de
saúde acaso tal conduta esteja desapegada dos padrões legais e constitucionais, e,
ainda, principiológicos, notadamente ligados à razoabilidade e proporcionalidade.
Este, dentre outros, é um dos principais problemas que permeiam a questão
da judicialização da saúde, seja pela pouca – ou quase nenhuma – expertise do Poder
Judiciário no tocante à aplicação de políticas públicas, seja pela vaga e imprecisa
idéia de que este poder está desobrigado, ao aplicar o direito em prol da defesa de
garantias constitucionais, a coadunar-se aos ditames da política e da democracia.
Neste contexto, “ao juiz, dessa forma, passou a ser atribuída a expectativa
messiânica de garantir a todos o acesso universal a prestações de saúde” (DANTAS,
2016)
Para se ter um exemplo, quando um ente estatal é responsabilizado
judicialmente pelo fornecimento de todo e qualquer medicamento e/ou serviço,
simplesmente é desconsiderado sua respectiva responsabilidade - fixada
constitucionalmente -, vez que decisões judiciais prolatadas nesta seara preocupamse apenas com a concretização do direito insculpido na ação e, para elas, de pouca
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relevância se mostra encontrar o ente efetivamente responsável, ou mesmo aquele
mais preparado (financeiramente) para solução da demanda.
Neste sentido, quando o ente público é acionado e obrigado judicialmente a
fornecer determinado serviço ou medicamento, sem que nunca venha a ser
ressarcido por outro ente – no caso, o efetivo responsável constitucionalmente -,
aquele assumiria compulsoriamente uma atribuição a mais, fato que desequilibra sua
participação no Sistema de Saúde.
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Como facilmente perceptível por qualquer brasileiro, a questão da
judicialização é uma circunstância habitual da vida cotidiana, todavia, em matéria de
saúde ela não pode ser vista como meio natural para definição de políticas públicas.
Neste sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das
funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta
Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de
implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição
Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina,
Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal
incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais,
poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos
estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com
tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de
conteúdo programático”. (STF. ADPF 45. Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 04/05/2004.)
Portanto, a intervenção do Judiciário pressupõe a existência de um litígio, de
um conflito, de um não-atendimento espontâneo de uma pretensão. Assim, é mais
adequado que sejam definidos direitos e obrigações por via legislativa e
administrativa, de modo que os litígios sejam residuais e não de massa.
Neste contexto, então, não poderia a sociedade estar conformada a ponto de
sustentar que a solução para a inércia dos Poderes ditos democráticos seja, sempre,
a judicialização. O que se vê atualmente é, nas palavras de Barroso, “certo
desenvolvimento da questão judicial sob o argumento (senso comum) de que é
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preciso enfrentar o mal pela via judicial”, de que o Judiciário - no caso de
judicialização – seria o único poder capaz de assegurar o direito à vida e à saúde de
“alguns”. (BARROSO, 2008)
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Os “demais”, como certo, não são – e nem poderiam ser, no caso concreto alvo de ponderação judicial, tampouco são levados em consideração no momento
do julgamento: Princípios orçamentários, Separação de Poderes... nada! O modelo
atual de judicialização infelizmente é vendido como salvaguarda à vida, à saúde e a
todos os males de uma sociedade deficiente.
Em verdade, o que o Judiciário verdadeiramente pondera é direito à vida e à
saúde de uns contra o direito à vida e à saúde de outros, nas palavras de Barroso
(2008):
O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada,
é o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à
saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem
moralmente simples nessa questão”.
A hipótese típica de atuação judicial, e aqui exige menor
reflexão, é aquela que pode ser expressa da seguinte forma:
onde o sistema se comprometeu a entregar um medicamento,
uma terapia, um determinado procedimento e não o entregou,
evidentemente a parte tem o direito de ir a juízo e obter esta
prestação.
De modo que este não é um espaço controvertido - e penso
que isto seja fora de dúvida. A questão ganha em
complexidade quando alguém vai a juízo postular um
medicamento ou um procedimento que não é oferecido pelo
sistema. Aqui, portanto, é que eu gostaria de concentrar as
minhas reflexões finais de modo a construir um modelo em que
ninguém seja vencedor nem perdedor; um modelo que realize
o justo na maior extensão possível. (BARROSO, 2008)
Mais que tudo isso, se pode observar que é preciso estabelecer parâmetros
para que a atuação do Judiciário possa pautar-se por critérios de racionalidade e de
eficiência. E a falta de critérios universais tem tornado o sistema disfuncional e
desigual.
Desse modo, o que verdadeiramente o Judiciário vem habitualmente
decidindo não é somente o caso em concreto, mas determinando se todas as pessoas
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que estão naquela em certa situação merecem ser atendidas, visto que, ao revés do
objeto da decisão, estar-se-á criar verdadeiramente uma política pública para
atender àquela necessidade.
Como certo este papel não é – e nem poderia ser – exercido por este poder –
o Judiciário. A questão sabidamente perpassa longe da mera e especulativa
concretização de direitos, e encontra seu núcleo no argumento já falho de que os
demais poderes, à exceção do Judiciário, não governam em prol do povo.
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O cenário é claro: o cidadão busca no Judiciário o resguardo de seus direitos,
de sua vida muitas vezes, e ali encontra abrigo, salvação. O problema maior surge
quando a exceção vira regra e os administrados passam desta última categoria para
uma nova: a categoria dos ”judicializados”.
Há, aqui, portanto, um caminho sem fim. E pior, sem meio também! Mesmo
porque a intervenção judicial, como visto, não há de ser remédio para toda e
qualquer falha estatal, ainda que sob o mando da concretização de direitos.
Não é demais ressaltar que a problemática tem suas origens nos Poderes
Representativos - Executivo e Legislativo -, culminado no Judiciário apenas a solução.
À ausência de políticas públicas que efetivamente alberguem interesses dos
administrados fez com que o cidadão viesse a não enxergar o meio, apegando-se,
tão somente ao fim, independente de quem este lhe entregue.
Na praxe judiciária se vê Poderes e órgãos em uma constante luta, travada
muitas vezes como forma de remediar o problema para diminuição do caos. O
cenário é visível e altamente viciado em “Justiça” – para alguns, claro.
O assistido – nomenclatura utilizada para os clientes habitualmente atendidos
pelas Defensorias Públicas – ingressa em juízo através de sua assessoria jurídica
“gratuita” e move toda máquina estatal para, muitas das vezes, “morrer na praia”;
para se ver, por vezes, com sua pretensão concretizada anos à dentro.
E aqui não há que se falar em filantropia, tudo é pago! Ainda que
indiretamente: assessoramente jurídico - dos cidadãos e dos estados -, Judiciário (em
todas as suas instâncias), Ministério Público, compras emergências (sem licitação),
descumprimento de decisões judiciais... um caos! Tudo em prol da concretização de
um direito, tudo em prol de um ciclo que, no mais das vezes, não se fecha, se é que
existe mesmo essa intenção (...)
3. A JUDICIALIZAÇÃO E O ORÇAMENTO PÚBLICO
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Num outro prisma, há de se salientar a grave lesão que o mecanismo da
judicialização causa à economia pública. Lesão essa que pode ser facilmente
evidenciada pelo prejuízo aos orçamentos dos entes e ao próprio serviço público de
saúde.
Neste contexto, impende registrar que o ente condenado muitas vezes não
tem como suportar o ônus financeiro decorrente do custeio do fornecimento de
medicamento/serviços em saúde, fora daquele patamar já consignado no orçamento,
recorrendo por vezes a empréstimos públicos e/u remanejamentos de recursos
correspondentes a outras áreas.
Pior, essa despesa (indevida) poderia ocasionar, inclusive, o corte no
fornecimento de outros serviços prestados à população com verbas já carimbadas
para determinada despesa.
Como sabido, o interesse público é indisponível e todo e qualquer valor
pecuniário sacado abruptamente dos cofres públicos sem a devida previsão importa
em grave lesão à economia de um ente público, seja qual for à esfera de governo.
Se o ente é, por via judicial, obrigado a arcar com algum tratamento médico,
digamos extremamente oneroso, haverá, sem dúvida, considerável desequilíbrio no
Serviço Público de Saúde, de modo que esta medida poderia acarretar a suspensão
do fornecimento de outros serviços à população, tão essenciais quanto aqueles
inscritos no mandamento judicial.
Evidencia-se, portanto, uma potencial lesão à saúde pública com o
deferimento de pedidos judiciais sem qualquer critério, seja pela criação de
privilégios - visto que os recursos da maioria seriam direcionados ao interesse
particular, em detrimento do público -, seja pelo esgotamento dos recursos
destinados ao custeio da própria Saúde.
É certo que não se mostra razoável exigir que um ente público financie todo
e qualquer tratamento de saúde, independentemente de critérios específicos,
sobretudo quando seu fornecimento importa em enorme dispêndio por parte do
Poder Público, inviabilizando sua atuação em outras áreas e em detrimento do
interesse público, sacrificado em prol do interesse particular do beneficiado pelo
financiamento de seu tratamento pela via judicial.
Ressalte-se que, a par dos danos à saúde pública, as lesões de ordem
econômica serão sentidas quase que exclusivamente pelos demais cidadãos.
Dessa forma, ainda que se fale em fornecimento gratuito e universal, segundo
os ditames constitucionais, não há que se discordar que o objetivo insculpido na
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Carta magna foi proporcionar o atendimento sistemático à saúde da população,
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ente competente, de forma a otimizar
prestação dos serviços e segundo critérios de prioridade e essencialidade, que, como
sabido, se modifica a depender da região.
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Assim, necessário que se estabeleçam critérios mais rígidos, calcados em
estudos técnico-científicos, cujos fins residam na inclusão no rol de competências
dos entes e em suas respectivas responsabilidades pelo fornecimento de serviços
essenciais à Saúde.
De fato, sem esse controle, principalmente em virtude da escassez de recursos,
se pode por em risco o atendimento à população, causando um colapso no próprio
sistema ordinário de saúde, com prejuízo infinitamente maior para o bem público.
Trata-se, portanto, de uma ponderação de princípios constitucionais, pois, de
um lado estaria o direito do cidadão de receber o medicamento/serviço de que
necessita; de outro, a necessidade de se atender aos cronogramas orçamentários e
financeiros para a aquisição desses medicamentos, com vistas a que não faltem
recursos para o atendimento básico e geral da população como um todo.
E não se trata de uma disputa entre ”saúde x dinheiro”, apenas. O que está
em jogo é a própria viabilidade de manutenção dos programas desenvolvidos pelo
sistema de saúde.
Com efeito, se o poder público for coibido a fornecer “gratuitamente” todos
os medicamentos e serviços de que necessitam os ditos “judicializados”, em
curtíssimo espaço de tempo os recursos orçamentários destinados ao fornecimento
básico de saúde estariam comprometidos. E isto, é uma situação triste, mas real – e
habitual.
Em arremate, vale o conhecimento de recente matéria jornalística veiculada
pelo Jornal TRIBUNA HOJE, onde ali foi constatado que o Estado de Alagoas, no ano
de 2018, despendeu aproximadamente 17 milhões de reais, tão somente, com a
efetivação de bloqueios judiciais destinados à aquisição de medicamentos e/ou
tratamentos médicos.
(...)
Até o fim do ano passado, os tribunais alagoanos registraram
6.947 mil processos envolvendo acesso à saúde. Mesmo
previsto pela Constituição Federal de 1988 como um “direito
de todos e dever do Estado”, o direito precisa em muitos casos
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ser “conquistado à força”. Além do alto número de processos,
mais de R$ 21 milhões dos cofres públicos no estado foram
alvos de pedidos de bloqueio pela dificuldade de acesso a
serviços básicos como consultas e exames.
Os números expõem uma dura realidade: a de quem precisa
recorrer à Justiça para garantir o direito. Foram exatamente R$
21.380 milhões, correspondentes a ações impetradas pela
Defensoria Pública Estadual (DPE) nas cidades de Maceió e
Arapiraca e contra o Governo Estadual. Só contra o estado são
R$ 16.663.542,36 milhões em pedidos de bloqueio, segundo a
Defensoria. Contra o município de Maceió outros R$ 4,5
milhões.
Por incrível que pareça as demandas não fogem tanto da
“normalidade”. De acordo com a Defensoria, consultas, exames,
cirurgias e medicamentos encabeçam a lista de pedidos que
precisam ser levados ao Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL).
(...)
A defensora do Núcleo da Saúde Pública, Manuela Carvalho de
Menezes destaca que boa parte das ações envolvem
necessidades dos pacientes que deveriam estar sendo
atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
(...)
Veja-se que os valores mencionados – e avolumados - traduzem apenas os
gastos com o custeio de medicamentos e/ou tratamentos médicos efetivados
diretamente pelo Judiciário.
Portanto, não se estar a considerar aqueles (outros) gastos oriundos do
cumprimento ordinário do mandamento judicial, isto é, aqueles em que não se
precisou recorrer à medida constritiva judicial (bloqueio judicial) aos cofres do ente
público, a dos gastos com aquisições via licitação e/ou procedimentos semelhantes,
promovidos diretamente pelo ente público.
4. A JUDICIALIZAÇÃO E OS TRIBUNAIS
Conforme esposado, a questão das demandas de saúde é um grave problema
no contexto atual do país.
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No presente trabalho foram destacadas algumas das questões mais cruciais
acerca da problemática da judicialização, tais como as disponibilidades
orçamentárias, a necessidade de fornecimento adequado pelos entes públicos levando em consideração os ditames constitucionais e legais -, bem como a ausência
de um efetivo disciplinamento quanto às competências e obrigações de cada ente
quando o assunto é saúde pública.
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Neste contexto, milhares são as decisões prolatadas diariamente no país com
o fim de se concretizar direitos relativos à saúde, entretanto, necessário destacar que,
como esperado, não há, até então, unanimidade quanto aos fundamentos elencados
em cada determinação judicial, nem tampouco quanto à determinação dos
responsáveis pelo custeio do objeto de tais demandas.
Como exemplo, de um lado há decisão, exarada no âmbito do Tribunal
Regional da 3ª Região (6ª Turma), no sentido de se manter determinação judicial que
havia condenado a União ao fornecimento de um medicamento não registrado pela
Anvisa, no Brasil (Agravo de Instrumento nº 5004419-89.2019.4.03.0000):
[...] A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência”, concluiu o
TRF3ª, na ocasião [...]
De outro, já no âmbito do STJ, por intermédio do julgamento do Recurso
Especial 1.657.156, foram fixados três requisitos básicos para se determinar a
aquisição (judicial) de medicamentos, são eles: a) comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c)
existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados
pela agência.
As hipóteses ventiladas servem apenas para traduzir o vácuo legislativo – e,
claro, jurisprudencial – acerca da matéria, culminando quase que numa “carta branca”
entregue ao juiz para análise e julgamento do caso em concreto, o que, conforme já
explanado alhures, pode levar ao caos do sistema.
A história muda – pelo menos em parte -, com o advento de dois novos
julgamentos realizados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo o primeiro
relativo ao fornecimento (judicial) de medicamentos sem o devido registro na
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e o segundo relacionado à
natureza da responsabilidade dos entes para custeio dos serviços públicos de saúde.
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No primeiro deles (Recurso Extraordinário nº 657718), se pode observar que
o Supremo ratificou a tese do STJ, descrita acima, concordando, assim, com os
requisitos elencados por aquele tribunal como necessários ao fornecimento judicial
de medicamentos.
No entanto, deixou claro o Supremo que, na hipótese, tais requisitos seriam
uma espécie de “regra geral”, vez que, na decisão da Corte Constitucional, foi
também consignado, ao lado da tal ‘”regra geral”, duas exceções que, em síntese,
autorizam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA desde que a)
se trate de fármaco órfão - que é aquele destinado à doenças raras e ultra-raras, cuja
fabricação e correspondente venda não é realizada de forma habitual pela indústria
farmacêutica; e/ou b) seja comprovada à mora injustificada do procedimento de
registro, no âmbito da ANVISA.
Seguindo, e bem mais importante para os fins apresentados na presente obra,
através do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 855178, o STF determinou
que, em verdade, há responsabilidade solidária entre os entes federados para o
fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, de modo que, eventuais
demandas intentadas com tal objeto poderiam ser - conforme os parâmetros
constitucionais de repartição de competências - direcionadas para quaisquer dos
entes públicos, em realce à natureza das obrigações (solidária). Eis o resumo:
Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Ainda que tais decisões tratem de temas pontuais dentro do universo da
proteção ao direito à saúde, o que se vê é uma forte tendência de que a
jurisprudência caminhe para o disciplinamento do tema, de modo a deixar
consignado, em efetivo, a responsabilidade de cada ente quanto ao custeio dos
serviços públicos de saúde.
Conforme será visto, tal argumento é digno de “glória”, mas carece, como
sabido, de valor democrático, visto que não caberia ao Judiciário funcionar como
legislador positivo, ainda mais no tocante à concretização de políticas públicas.
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5. OS DOIS LADOS DA MOEDA
Com base no contexto apresentado quanto à questão da judicialização da
saúde, notadamente no tocante à ausência de requisitos que possam, de fato,
estabelecer parâmetros para o ativismo judicial nesta seara, imperioso discorrer um
pouco acerca dos princípios balizadores do tema, a saber: a reserva do possível e o
mínimo existencial; valores que permeiam habitualmente as demandas intentadas no
Poder Judiciário.
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Como visto alhures, o art. 196 da Constituição Federal estabelece 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”.
Neste sentido, independentemente de se considerar o dispositivo em questão
como norma programática ou norma de eficácia plena, o aplicador da lei, seja ele um
Magistrado ou um Administrador Público, não pode desconsiderar o fato de que é
impossível ao Estado atender todas as demandas de saúde existentes no meio social.
Diante de tal realidade, doutrinadores de Direito Constitucional formularam o
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, que tem por objetivo regular a execução da
atividade estatal dirigida à consecução de determinados direitos constitucionalmente
estabelecidos, notadamente os chamados “Direitos Sociais”, conceito no qual está
incluído o Direito à Saúde.
6. RESERVA DO POSSÍVEL
A formulação do princípio ora mencionado se deve a uma constatação de
ordem econômica que aduz serem as demandas sempre ilimitadas, muito embora os
recursos sejam, de outro lado, sempre limitados.
Assim, constatada a impossibilidade de atender toda e qualquer demanda que
lhe seja apresentada na esfera da saúde, o Administrador Público deve atuar no
sentido de atender ao maior número de pessoas e demandas possíveis, dentro dos
limites financeiros e orçamentários disponíveis.
Sendo assim, segundo referido princípio não se mostraria razoável impor aos
entes públicos, indiscriminadamente e sem critérios específicos para cada demanda,
obrigações para que o Estado arque com os elevados custos de certo tratamento ou
medicamento.
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Nesse mesmo sentido destaca Barroso (2008):
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Talvez a crítica mais freqüente seja a financeira, formulada sob
a denominação de “reserva do possível. Os recursos públicos
seriam insuficientes para atender às necessidades sociais,
impondo ao Estado sempre a tomada de decisões difíceis.
Investir recursos em determinado setor sempre implica deixar
de investi-los em outros.
De fato, o orçamento apresenta-se, em regra, aquém da
demanda social por efetivação de direitos, sejam individuais,
sejam sociais. (BARROSO, 2008)
O argumento apresentado pelo princípio pode até parecer cruel e desumano,
no entanto, certo é que a realidade fática do orçamento nunca é tão simples. Como
dito, os recursos públicos são limitados e, por conseguinte, acaso disponibilizados
recursos extremamente vultuosos para o tratamento de um único paciente, os entes
públicos estariam abrindo mão de recursos que poderiam atender a um número
muito maior de pessoas.
A situação ora descrita implica em um conflito entre o direito de um individuo
de ter suprida uma determinada necessidade de saúde e o direito de toda a
coletividade de ter uma assistência à saúde minimamente eficaz.
Na hipótese, o valor ventilado pelo princípio em comento dispõe que, em
havendo o conflito entre valores, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o
interesse individual, ao menos na regra geral.
No mais, se poderia afirmar que a judicialização da Saúde Pública, em certa
medida, se constitui como um fenômeno perverso, visto que as inúmeras demandas
judiciais fundamentadas no Direito à Saúde produzem diariamente um efeito nocivo
a toda sociedade, pois afetariam a dinâmica do atendimento à saúde prestado pelos
entes federativos.
Assim, em face do atendimento as ordens judiciais que lhe são apresentadas,
o Administrador Público teria de realocar uma grande quantidade de recursos
públicos para atender um número relativamente pequeno de pessoas, o que
prejudicaria um número muito maior de indivíduos que demandam do mesmo
serviço.
Assim, caberia, portanto, afirmar que a tal “judicialização” da saúde pública, ao
contrário do que possa parecer, não tem o condão de salvar vidas. Na realidade, tal
política equivocada implica na chamada “Escolha de Sofia”, ou seja, na escolha de
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quem vai viver e quem vai morrer. E, como sabido, esta nunca foi à intenção do
legislador constituinte!
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Nesta toada, insta salientar que o custo de manutenção de ações públicas
sociais para os entes públicos já é descomunal; a manutenção de políticas sociais
permanentes que atendam a todos os preceitos constitucionais de manutenção da
saúde pública, da educação pública, da segurança pública, da limpeza pública, do
bem estar social, da previdência social, dentre tantas outras obrigações, é
praticamente impossível para os orçamentos estatais, ressalta-se!
Assim, não havendo preferência de um direito fundamental em detrimento de
outros, todos devem ser cumpridos pelos governos, que tem o dever de zelar pelos
seus cidadãos. Mas, como visto, esse dever só poderia ser aplicado dentro do
equilíbrio das diversas políticas públicas que, juntas, enfrentam habitualmente o duro
contingenciamento de recursos financeiros cada vez mais escassos, o que afasta os
serviços públicos do ideal por todos almejado.
7. MÍNIMO EXISTENCIAL
Neste contexto, associado ao princípio da Reserva do Possível, esta o conceito
de “Mínimo Existencial”, cuja idéia essencial preconiza, em síntese, que, em face da
previsão expressa dos direitos sociais no texto da Carta Magna, o Legislador e o
Administrador Público devem garantir a todos, bens e utilidades básicas para a
satisfação dos direitos à educação, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, e,
como não poderia deixar de ser, à saúde!
A ideia de “mínimo vital” está “associada às condições básicas necessárias à
fruição da vida humana, o mínimo existencial, para muitos, representa a menor
parcela exigível do Estado, o qual detém o dever de prover as condições materiais
mínimas à população, garantindo não apenas o usufruto de sua liberdade fática,
como a consecução de sua dignidade” (DANTAS, 2016)
Por seu turno, Barroso (2008):
O mínimo existencial corresponde às condições elementares de
educação, saúde e renda que permitam, em uma determinada
sociedade, o acesso aos valores civilizatórios e a participação
esclarecida no processo político e no debate público. Os três
Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – têm o dever de
realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível,
tendo como limite mínimo o núcleo essencial desses direitos”.
(BARROSO, 2008)
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A ideia central do princípio para a temática da judicialização repousaria,
portanto, na proibição do retrocesso face às mudanças políticas e sociais, de modo
que haveria de existir um “núcleo duro”, que fugisse à esfera de escolha do
administrador, para o qual este não pudesse se eximir de proteger.
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Em que pese a natureza de cláusula geral do princípio em tela, os contornos
são diariamente traçados no âmbito do Poder Judiciário, e daí por que a temática da
judicialização ser de fácil aceitação pela sociedade.
O Supremo Tribunal Federal vem, há muito, tentando estabelecer critérios
fixos para a interpretação do princípio, visto que tal tarefa perpassa por uma questão
de escolhas ditas “trágicas” e pela inaplicabilidade da reserva do possível em caso de
comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.
Nas palavras do Ministro Celso de Mello:
“A destinação de recursos públicos, sempre tão
dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito,
quer com a execução de políticas públicas definidas no texto
constitucional, quer, também, com a própria implementação de
direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí
resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado,
o encargo de superá-los mediante opções por determinados
valores, em detrimento de outros igualmente relevantes,
compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática,
causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e
orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em
decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade
da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade
do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às
normas programáticas positivadas na própria. Lei Fundamental.
(...)
A cláusula da reserva do possível — que não pode ser invocada,
pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e
de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas
na própria Constituição — encontra insuperável limitação na
garantia constitucional do mínimo existencial, que representa,
no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta
do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. A noção de “mínimo existencial”, que
resulta, por implicitude, de determinados preceitos
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constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um
complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz
de garantir condições adequadas de existência digna, em
ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de
liberdade e, também, a prestações positivas originárias do
Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais
básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito
à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação
e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da
Pessoa Humana, de 1948 (art. 25)”.
Neste sentido, não é tarefa fácil – nem mesmo para os atores da judicialização
– propugnar um caminho entre mínimo existencial e a reserva do possível, visto que
até mesmo os próprios estudiosos do tema e os aplicadores da Lei não guardam
consenso sobre o tema.
De outro lado, não há que se afastar, contudo, os pontos em comum, traçados
pela jurisprudência pátria na concretização do direito social à saúde, geralmente
direcionados no sentido de que determinadas prestações materiais, que visem
assegurar condições mínimas para sobrevivência humana, devem traduzir, de certa
forma, o núcleo central de que os Poderes Públicos não podem se desobrigar.
Neste sentido, válido é o posicionamento da Corte Maior, quando do
julgamento da ADPF n.º 45:
(...)
A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988
em particular, pode ser resumida, como já exposto, na
promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está
em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui,
além da proteção dos direitos individuais, condições materiais
mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais
dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão
estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos
públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir,
relativamente aos recursos remanescentes, em que outros
projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê,
associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é
capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível."
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(grifei) Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela
cláusula da "reserva do possível", ao processo de concretização
dos direitos de segunda geração - de implantação sempre
onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de
um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social
deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência
de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as
prestações positivas dele reclamadas. Desnecessário acentuarse, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a
aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os
elementos
componentes
do
mencionado
binômio
(razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do
Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação
de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses
elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de
realização prática de tais direitos. Não obstante a formulação e
a execução de políticas públicas dependam de opções políticas
a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam
investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não
se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação
do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se
tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou
procederem com a clara intenção de neutralizar,
comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos
e culturais, afetando, como decorrência causal de uma
injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de
um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a
uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do
indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já
enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um
imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do
Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos
bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo
Estado”. (BRASIL, 2004).
8. UMA POSSÍVEL SAÍDA PARA O PROBLEMA
Com base nos problemas já externados acerca da problemática da
judicialização da saúde, diversas saídas são diuturnamente estudas e até mesmo
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efetivadas em nosso país, geralmente visando à desafogar o Judiciário do atual
volume de demandas intentadas perante este poder.
Mudanças legislativas, a exemplo do Novo Código de Processo Civil (Lei nº
13.105/2015), que, ao inovar no regramento dos mecanismos multiportas conciliação, mediação etc. - trazem, como exemplo, possíveis saídas para o volume
de processos. No entanto, o problema não é encarado, de frente, mesmo porque não
poderia o Judiciário resolvê-lo.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A questão da judicialização, bem como de seus imbróglios, perpassa por uma
temática muito mais ampla, devendo cativar toda sociedade ao debate, não cabendo,
portanto, a um único poder a tarefa de “salvar à pátria” dos infortúnios políticos, mais
precisamente e oportunamente explanados nesta obra, infortúnios sociais.
Existe atualmente grande discussão acerca de quem, efetivamente, deva ser o
guardião último da Carta Magna, uma vez que vários teóricos divergem quanto à
legitimidade democrática do Poder Judiciário no exercício dessa função.
Neste sentido, ao tratar do direito social à saúde o tema fica ainda mais
complexo, dada o atributo de garantia constitucional, de um lado; e, de outro, a
necessidade de se implementar uma política de saúde que possa, de fato, resolver
algumas das questões mais cruciais nesta seara; o que culmina necessariamente em
questões orçamentária. À toda evidência, não poderia tal tarefa ser realizada pelo
Judiciário!
Como direito de todos e dever estatal, introduzido inclusive no rol dos direitos
fundamentais, o direito à saúde inseriu no seio da sociedade a demanda por sua
efetivação. Esta, no entanto, constantemente restou (e ainda resta) frustrada diante
do não atendimento pelo Estado das pretensões dos cidadãos, o que, ao lado da
normatividade conferida constitucionalmente a tais direitos, ensejou uma crescente
adjudicação de demandas envolvendo prestações de saúde. (DANTAS, 2016)
Neste espeque, a perspectiva do dialogo entre os Poderes faz-se presente,
trazendo em si uma idéia antiga, mas bem necessária em tempos atuais, de que, nem
sempre, caberia ao Poder Judiciário a última palavra na concretização de direitos, em
especial aqueles ligados à saúde – tema abordado no presente trabalho.
Entretanto, tal perspectiva é balanceada e deve ser vista sem atropelos,
realçando sempre a efetiva harmonia e independência dos Poderes. Portanto, a
teoria dos diálogos interinstitucionais preconiza uma efetiva interação entre os
poderes para consecução dos objetivos do Estado, mais precisamente um diálogo
entre os Poderes, Legislativo e Judiciário, afastando-se, assim, da já antiga e superada
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idéia de que o cada um deles, de forma exclusiva e dentro de suas respectivas searas,
detém o poder de ditar a última palavra acerca de determinado tema.
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De um modo mais claro, os diálogos institucionais trazem em si a idéia de que,
nem sempre caberia a certo poder a “última palavra”, mesmo que dentro de seu
espectro de competência.
O motivo de tal assertiva é, talvez, a superação da crise representativa dos
poderes democráticos – Legislativo e Executivo -, para, numa perspectiva
democrática, não ser atribuído ao Judiciário a imagem de solucionador de (todos os)
problemas políticos por intermédio de suas decisões. Neste sentido, ensina Barroso:
há causas de naturezas diversas para o fenômeno. A primeira
delas é o reconhecimento da importância de um Judiciário forte
e independente, como elemento essencial para as democracias
modernas. Como consequência, operou-se uma vertiginosa
ascensão institucional de juízes e tribunais, assim na Europa
como em países da América Latina, particularmente no Brasil.
A segunda causa envolve certa desilusão com a política
majoritária, em razão da crise de representatividade e de
funcionalidade dos parlamentos em geral. Há uma terceira:
atores políticos, muitas vezes, preferem que o Judiciário seja a
instância decisória de certas questões polêmicas, em relação às
quais exista desacordo moral razoável na sociedade.
A judicialização constitui, assim, um fato inelutável, uma
circunstância decorrente do desenho institucional vigente, e
não uma opção política do Judiciário. Juízes e Tribunais, uma
vez provocados pela via processual adequada, não têm a
alternativa de se pronunciarem ou não sobre a questão.
Todavia, o modo como venham a exercer essa competência é
que vai determinar a existência ou não de ativismo judicial.
(BARROSO. 2012).
Assim, a ideia geral trazida pelos “diálogos interinstitucionais” é o afastamento
do rígido e solitário pensamento calcado na máxima de que cada Poder decide
acerca de suas competências de modo isolado, independente etc. Passa-se, a partir
dessa nova perspectiva, a ver as competências estatais de uma forma mais
democrática e direcionada ao fim - não apenas ao meio.
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Cita-se, também, a crítica de que, sem prejuízo das boas intenções dos
magistrados, assim como da relevância da proteção ao direito à saúde, o ativismo
judicial pode levar ao colapso do sistema que pretende garantir, tornando uma tarefa
hercúlea, se não impossível, a organização da atividade administrativa e a alocação
racional dos recursos públicos. (DANTAS, 2016)
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É neste contexto, portanto, que se pretende, no presente trabalho, analisar as
orientações oferecidas pela Teoria dos Diálogos Insterinstitucionais, mais
precisamente aqueles elencadas por Conrado Hubner Mendes, para se atenuar à
problemática da judicialização do direito fundamental à saúde, tentando trazer à
baila novas perspectivas para a solução da problemática.
De modo geral, tal teoria é utilizada para provocar a sociedade acerca da
necessidade de se implementar uma efetiva interação entre os Poderes de Estado,
principalmente naqueles temas em que o Poder Judiciário dita a última palavra sempre.
Ao se falar em saúde, não haveria se excluir os ensinamentos trazidos pela
teoria dialógica, vez que não poderia o Judiciário decidir sobre todos os pontos do
tema: Saúde, notadamente naqueles em que outros Poderes detenham mais
expertise, ou mesmo legitimidade democrática para tanto.
A referida teoria detém diversas vertentes e
Apresentam especificidades próprias, podendo ser agrupadas
conforme a preponderância do seu viés normativo (prescritivo)
ou positivo. As primeiras, normativas, são reunidas nas teorias
do método judicial – a exemplo da teoria do aconselhamento
judicial, da teoria das regras centradas no processo e do
minimalismo judicial – caracterizando-se pela prescrição, aos
juízes, de determinadas técnicas de tomada de decisão como
forma de estimular e encorajar um debate constitucional mais
amplo com os poderes políticos e, até mesmo, dentro destes,
provocando-os a inserir o debate e respeito aos direitos
fundamentais em sua atividade” (BATEUP, 2006)
As teorias dos diálogos institucionais apresentam especificidades próprias,
podendo ser agrupadas conforme a preponderância do seu viés normativo
(prescritivo) ou positivo. As primeiras, normativas, são reunidas nas teorias do
método judicial – a exemplo da teoria do aconselhamento judicial, da teoria das
regras centradas no processo e do minimalismo judicial – caracterizando-se pela
prescrição, aos juízes, de determinadas técnicas de tomada de decisão como forma
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de estimular e encorajar um debate constitucional mais amplo com os poderes
políticos e, até mesmo, dentro destes, provocando-os a inserir o debate e respeito
aos direitos fundamentais em sua atividade (BATEUP, 2006, p. 20).
Neste sentido, a vertente trazida por Mendes demanda a conjugação dos
objetivos de autogoverno e da resposta certa, de input e output, do procedimento e
da maior probabilidade de que ele produza respostas acertadas. Nesse viés, deve
estar pautada na interdependência entre forma e substância e na valorização da
interação entre corte e parlamento. Tal interação, no entanto, não deve se processar
de forma a valorizar uma instituição em detrimento de outra, sob pena de, ao
tentarmos superar o excessivo apego à supremacia dos juízes, incorrermos no
mesmo equívoco, porém de face contrária, supervalorizando a atuação legislativa
(DANTAS, 2016)
À cativação da sociedade para um olha novo, diante da teoria dos diálogos,
tem, inclusive, perpassado pela mente de nossos magistrados, onde se tem
levantadas críticas ao isoladamente decisório do Judiciário.
Neste sentido, quem bem explana tal teoria, como pioneiro no âmbito do
Supremo Tribunal Federal – é verdade – é o Ministro Roberto Barroso, seja em seus
votos comumente prolatados na Corte, ou mesmo em suas obras acadêmicas.
Neste contexto, Barroso (2008):
Circunstâncias diversas, como o final da guerra, a consolidação
do ideal democrático e a centralidade dos direitos
fundamentais,
impulsionaram
vertiginosa
ascensão
institucional do Poder Judiciário e da jurisdição constitucional
em todo o mundo. Como consequência, juízes e tribunais
passaram a integrar a paisagem política, ao lado do Legislativo
e do Executivo. (BARROSO, 2008)
A teoria constitucional dominante, nas últimas décadas, tem desenvolvido um
discurso de justificação e legitimação democrática desse processo histórico.
Paralelamente a esse rearranjo institucional, a complexidade da vida moderna,
potencializada pela diversidade e pelo pluralismo, levou a uma crise da lei e ao
aumento da indeterminação do direito, com a transferência de maior competência
decisória a juízes e tribunais, que passaram a fazer valorações próprias diante de
situações concretas da vida.
Nesse novo universo, cortes como o Supremo Tribunal Federal passaram a
desempenhar, simultaneamente, o papel contramajoritário tradicional, função
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representativa, pela qual atendem a demandas sociais relevantes que não foram
satisfeitas pelo processo político majoritário.
No desempenho de tal atribuição, o juiz constitucional não está autorizado a
impor as suas próprias convicções. Pautado pelo material jurídico relevante (normas,
conceitos, precedentes), pelos princípios constitucionais e pelos valores civilizatórios,
cabe-lhe interpretar o sentimento social, o espírito de seu tempo e o sentido da
história. Com a dose certa de prudência e de ousadia.
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O conjunto expressivo de decisões referidas no presente trabalho, proferidas
sob a Constituição de 1988, exibem um Supremo Tribunal Federal comprometido
com a promoção dos valores republicanos, o aprofundamento democrático e o
avanço social. No desempenho de tal papel, a Corte tem percorrido o caminho do
meio, sem timidez nem arrogância. (BARROSO, 2015)
Portanto, o modelo dialógico de jurisdição não pode ser pensado como um
remédio simples para o ativismo judicial, considerando que pode se somar a ele,
abrindo detalhes da decisão para a colaboração de outros atores, mas sem redimir o
decisionismo político na base da decisão. Em casos extremos, as teorias e técnicas
dialógicas podem ser capturadas para um uso perverso em um contexto de grande
acirramento dos conflitos políticos entre os poderes, cenário atualmente visível a
qualquer cidadão politicamente instruído.
CONCLUSÃO
Em uma breve síntese, o que se tem visto com freqüência em nosso país é,
ainda que de maneira indireta, como são extrapolados os limites interpretativos na
questão jurídica envolvida na demanda judicial, deixando-se que o Judiciário decida
questões destinadas à atuação dos demais Poderes.
E é nesse o ambiente que, por exemplo, nasce o que se vem comumente a ser
denominando como “ativismo judicial”. O remédio para tal – no caso, para seus
imbróglios - não é fácil de ser manipulado, mas há, no diálogo entre os poderes, um
possível início, um começo para uma solução – que, por certo, não há de ser realizada
em curto prazo.
Assim, oferecendo uma perspectiva mais democrática aos casos envolvendo
o direito social à saúde, e, de uma visão um pouco mais explicativa e prática, podese ter em mente a temática do controle de constitucionalidade, que, no Brasil, é
predominantemente exercido pelo Poder Judiciário.
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Tomando-o por base, questiona-se: seria, então em todos os casos, o
Judiciário seria o mais cotado para determinar – ainda que sob o manto do
“juridicamente” – a implantação de políticas públicas?
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A resposta certamente é negativa e, ainda que alguns defensores do sistema
vigente venham a discorrer num contexto eminentemente jurídico, certo é que
decisões travadas em Controle adentram, até demais, na seara política, e, também,
democrática.
Um exemplo clássico seria a questão da legalização do aborto, um dos temas
mais polêmicos do cotidiano brasileiro: de um lado à ala religiosa e afins; de outro,
aqueles que asseveram ser direito da mulher dispor de próprio corpo.
Daí então surge outras questões – jurídicas e sociais -, como, por exemplo: se
seria ou não um embrião um ser autônomo etc.
Barroso (2012), sobre o tema, questionava:
Como pode o Estado impor a uma mulher, nas semanas iniciais
da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero
a serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no
gozo de plena capacidade de ser, pensar e viver a própria vida?
(BARROSO, 2012)
Questionamento interessante e, por vezes, muito sensato (...).
O grande problema se apresenta quando é verificado que tal consideração
não foi prolatada numa audiência pública, dentro do Congresso; nem mesmo
levantada em eventos universitários etc.
Tal se deu no âmbito de um julgamento ocorrido no âmbito da mais alta Corte
de Justiça do país, no qual um Ministro do Supremo Tribunal Federal externava seu
voto, e neste, ele mesmo questionava: “Como pode o Estado – isto é, um delegado
de polícia, um promotor de justiça ou um juiz de direito – impor a uma mulher, nas
semanas iniciais da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a
serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade
de ser, pensar e viver a própria vida? ", escreveu o ministro Luís Roberto Barroso,
autor do voto vencedor”.
É neste sentido que também se questiona: qual seria o parâmetro legitimador
para que um juiz, seja qual seja sua nomenclatura, detenha o poder de determinar
que milhões de mulheres possam – ou não – retirar à vida de seu filho?
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De mais a mais, logicamente este debate não poderia - seja pela ausência do
filtro democrático ou mesmo pela falta de expertise do judiciário para tratar do tema
- ser resolvido no âmbito de uma corte de justiça, ainda que sob o manto de ser essa
ou aquela medida constitucional, ou não.
E quando se fala, então, na concretização de direitos, o tema fica ainda mais
nebuloso. O que se está a discorrer é um dos males sociais que mais vem crescendo
atualmente na país.
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O fato de, na visão de muitos, se ter uma descrença na legitimidade
democrática dos Poderes Representativos vem fazendo com que o Judiciário se
protagonize na condução e até mesmo na implementação de políticas sociais, sob o
argumento de filtragem e concretização da constituição.
Neste contexto, Mendes (2012) aduz que
Essa controvérsia sobre quem deve ser detentor da última
palavra naquelas situações que envolvem conflitos sobre
direitos pode ser vista, para muito além de uma simples tensão
entre corte e parlamento, como uma tensão entre dois ideais
políticos – democracia e constitucionalismo. (BARROSO, 2012)
E não se pode achar profundo demais o argumento imposto, mesmo porquê
no fundo se passa a vislumbrar contexto de outra forma, ainda mais perigosa à
sociedade, que é a idéia de que constitucionalismo e democracia seriam opostos, o
que, evidentemente, poderia traduzi-se num cenário do mais completo caos!
Nesta toada, questiona-se, ainda, qual seria então o poder legitimador para
que o Judiciário imponha à sociedade o custeio de medicamentos de alto custo para
o tratamento de determinada doença?
De outro lado: seria ele, o Judiciário, o mais preparado para disciplinar
questões orçamentárias, mesmo sob o fundamento de se concretizar direitos?
A resposta, como não poderia deixar de ser, é abstrata é perpassa pela
necessidade de um forte debate prévio, o que, conforma já relatado, não acontece.
E daí porque enfatizar que, pelo menos o início da solução, encontra-se no diálogo.
Como certo, os motivos que levaram nossos magistrados à estabelecer
parâmetros acerca do custeio de demandas de saúde são nobres e juridicamente
válidos. No entanto, tais medidas deveriam ser de juízo prévio privativo do
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Administrador Público, sob pena de se comprometer de forma insofismável o
princípio constitucional da separação dos poderes.
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Por isso, com base nos já mencionados “diálogos interinstitucionais”, não
poderia o Judiciário, isoladamente, implantar parâmetros de responsabilidade para
entes públicos.
É que decisões como estas substituem o juízo de conveniência e oportunidade
do Administrador Público, vez que determinam seja fornecido medicamentos e /ou
tratamento médicos sem qualquer consulta à população, sem qualquer meio de
interação com os demais poderes, e, muitas vezes, desapegadas de estudos técnicos
e em razões de relevante interesse público.
Ocorre, porém, que não pode ser dado ao Poder Judiciário o poder de apreciar
o juízo de conveniência e oportunidade designado à Administração Pública,
notadamente no que tange ao estabelecimento de critérios de inclusão de despesas
públicas ao Erário, sabendo-se que à Administração é livre (dentro de patamares
mínimos) para estabelecer as bases da política de saúde a ser adotada em seu
âmbito.
Desta forma, não pode o Judiciário se imiscuir em procedimentos
administrativos, ainda que lícitos do ponto de vista da “reserva do possível”. Assim,
ao Judiciário só caberia, portanto o controle da legalidade do ato, e não dispor sobre
oportunidade e conveniência, na implementação de políticas públicas.
O interesse da Administração Pública, revestido de plena discricionariedade,
não poderia, neste contexto, ser condicionado aos interesses particulares, mormente
quando fora observado corretamente os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da legalidade. Admitir tal prática seria ferir a lógica do razoável.
O cenário exposto só mostra mais uma falta de diálogo e o confronto de
princípios constitucionais é, infelizmente, habitualmente resolvido com “a última
palavra” advinda (sempre) judiciário, isoladamente.
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RESUMO: O presente artigo visa apresentar como coibir práticas abusivas, através
da utilização do Código de Defesa do Consumidor frente ao impacto que enfrentam
os fornecedores e consumidores no mercado de consumo brasileiro, especialmente,
no que tange ao aumento dos preços de produtos mais procurados após decretação
de Estado de Calamidade Pública. A grande procura por produtos está fazendo com
que ocorra um esvaziamento de prateleiras das farmácias e estabelecimentos
congêneres em todo o Brasil, e os fornecedores estão se aproveitando de uma
situação gravíssima de saúde pública, instaurada com o surgimento da pandemia
chamada Coronavírus (COVID-19), onde foi necessário adotar medidas de proteção.
Uma medida adotada foi o isolamento social, que neste caso impede a circulação de
pessoas fazendo com o que aumente a procura e oferta de produtos essenciais. A
prática abusiva consiste apenas na utilização em excesso de algum direito, de modo
a prejudicar ou ampliar a vulnerabilidade do consumidor. Para coibir tais práticas
utilizaremos o artigo 39 da lei nº 8.078/90 inciso X, em conjunto com o inciso V, pois
a elevação sem justa causa de produtos ou serviços, consequentemente exige do
consumidor vantagem manifestamente excessiva, ainda que o fornecedor tenha uma
liberdade para fixar o preço do produto ou serviço oferecido ao consumidor, deve
ao mesmo tempo demonstrar qual o fundamento utilizado para que o aumento seja
justificado, entrando a responsabilidade civil do governo, pois se não haver nenhuma
medida autorizando o aumento no preço é considerado abusivo e arbitrário.
PALAVRAS-CHAVES: Práticas abusivas; Calamidade Pública; Aumento dos preços;
Código de Defesa do Consumidor.
ABSTRACT: Aims to present how to curb abusive practices, through the use of the
Consumer Protection Code in view of the impact that suppliers and consumers face
in the Brazilian consumer market, especially with regard to the increase in the prices
of products most sought after decree. of State of public calamity. The great demand
for products is causing the shelves of pharmacies and similar establishments to be
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emptied throughout Brazil, and suppliers are taking advantage of a very serious
public health situation, established with the emergence of the pandemic called
Corona Virus (COVID- 19), where it was necessary to adopt protective measures. One
measure adopted was social isolation, which in this case prevents the movement of
people, increasing the demand and supply of essential products. The abusive practice
consists only in the overuse of some right, in order to harm or increase the
vulnerability of the consumer. To curb such practices, we will use Article 39 of Law
No. 8.078 / 90, item X, in conjunction with item V, since the unreasonable elevation
of products or services, consequently requires a clearly excessive advantage from the
consumer, even if the supplier has a freedom to fix the price of the product or service
offered to the consumer, it must, at the same time, demonstrate the basis used for
the increase to be justified, entering the civil liability of the government, because if
there is no measure authorizing the increase in the price it is considered abusive and
arbitrary.
KEYWORDS: Abusive practices; Public calamity; Rising prices; Consumer Protection
Code.
1 INTRODUÇÃO
Muito se tem discutido, recentemente, acerca do Estado de calamidade
pública gerado pela pandemia originada pelo Coronavírus, os diversos setores da
economia, como indústria, comércio e turismo sofreram grandes impactos.
Inicialmente irá se abordar para melhor entendimento, a definição do estado
de calamidade pública, definindo quem pode acionar e em quais situações. Diante
disso tem-se uma controvérsia em relação aos preços e quantidades estabelecidos
pela demanda e oferta, especialmente para recursos que são considerados
necessários frente a circunstância decretada.
Desta forma haverá um breve raciocínio sobre oferta e procura e até onde vai
o limite da precificação de produtos. Em sequência buscar-se-á salientar sobre os
efeitos do aumento excessivo do preço de mercadorias essenciais frente ao estado
decretado.
O fornecedor tem o direito de aumentar o valor de produtos ou serviços,
desde que, tenha uma justificativa, devendo realizar manutenções nas informações
prestadas de forma que os consumidores se mantenham informados
permanentemente e de forma adequada sobre todos os aspectos da relação
contratual, ou seja, para que haja um aumento no valor dos produtos ou serviços,
deve estar previsto no contrato.
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O aumento do preço de itens essenciais à sobrevivência acaba gerando
conflitos entre consumidor e fornecedor, sobre possíveis descumprimentos do
Código de Defesa do Consumidor.
A mídia mostra o quanto à população tem sido afetada com as mudanças
enfrentadas devido à pandemia, como o sistema de saúde com falta de materias,
o comércios com falta de alimentos e, quando há os produtos, há também um
elevado preço dos mesmos.
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Assim sendo, será de suma importância salientar no presente artigo qual
será o papel do Estado frente a população diante do Estado de Calamidade pública
decretado em virtude da pandemia de COVID-19, e quais medidas diversas devem
ser tomadas pela Administração Pública para a contenção de práticas abusivas
frente aos consumidores, bem como quais os limites da responsabilidade civil do
Estado quando este, por ação ou omissão, passa a contribuir com a não fiscalização
de estabelecimentos que tentam lucrar, em vista da grande demanda por produtos
essenciais que são de grande importância durante o estado de calamidade pública.
Para concluir, o Código de Defesa do Consumidor se mostra grande aliado
para prevenir trais práticas, em seu artigo 39, incisos X do CDC, expõe que o
aumento sem justa causa de preços constitui-se prática abusiva, e conforme dispõe
o art. 51, em seu incisos IV e X:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em
prejuízo do consumidor; X - permitam ao fornecedor, direta
ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
Neste sentido, o CDC mostra que tais práticas abusivas causam um
desequilíbrio entre fornecedor e consumidor na relação consumerista.
2 CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA
Em função do avanço da pandemia do novo Coronavírus no Brasil, os
governos nas diferentes esferas têm adotado posturas e emitido decretos
estabelecendo uma série de novas condutas que afetam diretamente nossa vida. São
restrições no comércio, no transporte e no transitar da população, o avanço no
número de casos e as confirmações de mortes pelo novo Coronavírus estão
mudando a realidade das cidades brasileiras.
257

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Os critérios estabelecidos para a caracterização do estado de calamidade
pública são estruturados de duas maneiras: os preponderantes que são estabelecidos
de acordo com a intensidade dos desastres e, os agravantes: que, por sua vez, são
estabelecidos de acordo com o padrão evolutivo do desastre, nível de preparação e
eficiência da defesa civil local. (Brasília; Brasil. Ministério da Integração Nacional.
Secretaria de Defesa Civil; 13 p. 2007)
Diante do atual cenário frente a pandemia do Coronavírus (COVID-19), o
critério que melhor se encaixa é o preponderante que está relacionado a intensidade
do desastre, e com a comparação entre a disponibilidade de recursos e necessidade
para se restabelecer a situação de normalidade. Essa intensidade é mensurada
através de uma análise de danos e prejuízos, onde os danos podem ser classificados
como ambientais, materiais e humanos, já os prejuízos como sociais e econômicos.
(Brasília; Brasil. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Defesa Civil; 18, 77
p. 2007).
Através desta mensuração é possível obter o critério preponderante em
relação à impetuosidade dos desastres, sendo a taxa de mortalidade um dos critérios
a título de exemplo. São as mortes provocadas por epidemia, com elevados níveis de
contágio compondo-se como um fator agravante. (Brasília; Brasil. Ministério da
Integração Nacional. Secretaria de Defesa Civil; 15 p. 2007).
O estado de defesa é definido por José Afonso da Silva como:
“O estado de defesa consiste na instauração de uma
legalidade extraordinária, por certo tempo, em locais restritos
e determinados, mediante decreto do Presidente da República,
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, para preservar a ordem pública ou a paz social
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
(SILVA, José Afonso, p. 763. 2005).
Os fundamentos para se instaurar o estado de defesa estão estabelecidos no
art. 136 da Constituição Federal:
Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
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instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de
grandes proporções na natureza.
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Ao reconhecer o Estado de Calamidade Pública, este deverá seguir alguns
pressupostos formais do estado de defesa, sendo eles a prévia manifestação dos
Conselhos da República e de Defesa nacional, a decretação pelo Presidente da
República, a determinação no decreto quanto ao tempo de duração, especificação
das áreas por ele abrangidas e a indicação de medidas coercitivas, dentre as
discriminadas no art. 136, §1º. (SILVA, José Afonso, p. 764. 2005).
O reconhecimento do estado de calamidade pública está previsto no decreto
nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, em seu artigo 2º inciso V “situação anormal,

provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o
comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente
atingido” .
A decretação desse estado implica uma adoção de uma legalidade especial
para que a área em questão atingida, uma elaboração nos termos e limites da lei que
possua medidas coercitivas a vigorarem durante o estado de defesa relacionada ao
art. 136, §1º, II “ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese
de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.”
(SILVA, José Afonso, p. 765. 2005).
Nessa situação é possível realizar uma flexibilização de recursos conforme
previsto no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.
101/2000). In verbis:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto
perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9°.
Dessa forma pode-se concluir que o estado de defesa visa manter ou restaurar
a ordem pública ou a paz social ameaçadas por aqueles fatores de crise.
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3 RELAÇÕES CONSUMERISTAS
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Para que exista uma relação jurídica de consumo é necessário que haja
uma relação estabelecida entre consumidores e fornecedores, que tem por objeto a
aquisição de produtos ou a contratação de serviços. Os elementos dessa relação são
os consumidores e fornecedores que por sua vez são os sujeitos da relação, assim
como os produtos e serviços são os objetos da relação. ( ALMEIDA, p.45. 2018)
Pode-se definir todos os elementros de uma relação consumerista de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor enumerados nos artigos da Lei nº 8.078/90:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3° Fornecedor é 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.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.

“É estabelecida uma relação de consumo sempre que estiverem presentes o
consumidor e o fornecedor e o negócio realizado entre eles envolver a aquisição de
um produto ou a prestação de um serviço” (DOLCI; FRANCO,2001, p. 90).
Pode-se considerar que o Direito do Consumidor por ter adentrado no
ordenamento jurídico em 1990, notoriamente é novo, logo depois da Constituição
Federal de 1988. É certeiro que antes do advento do Código de Defesa já existiam
relações de consumo, com grandes necessidades de trocas de produtos e
prestações de serviços.
As relações foram divididas entre sociais e jurídicas. Sendo a relação social
mais genérica, visto que vivendo em sociedade deve-se ter um convívio com as
pessoas, mostrando assim a prática de uma relação social. Sobre as relações
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jurídicas, pode-se dizer que é toda relação social que envolve direitos, devendo
assim ser chamada de relação jurídica (ALMEIDA,p. 44,2014).
Desta forma, afirma-se que toda relação jurídica é uma relação social, mas
nem toda relação social é uma relação jurídica. Isso se deve ao fato de que, embora
estivessem no mundo fático, não significa que seja de interesse do Direito, pois em
certas circunstâncias não possuem natureza jurídica. (ALMEIDA, p. 44, 2014).
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Para que ocorra a relação de cosumo é necessário a existência de requisitos
essenciais, sendo eles: consumidor e fornecedor. Seguindo o conceito do art. 2º da
Lei nº 8.078/1990 define consumidor como “Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, já a
definição de fornecedor conforme art. 3º do Código de Defesa do Consumidor “é
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”.
Após a identificação das partes essenciais de uma relação de consumo, fazse necessário verificar a existência de uma relação entre as partes. Havendo uma
relação jurídica e possuindo a figura do fornecedor de um lado, e o destinatário
final do produto ou serviço tem-se então uma relação de consumo. (REIS
FINKELSTEIN, SACCO NETO, p.19. 2010)
Conforme os aspectos da relação de consumo, o consumidor é classificado
como a parte mais vulnerável da relação, onde este vê beneficiado pelo Código de
Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade é elencada como sendo uma garantia,
pois os consumidores são vistos como partes vulneráveis de acordo com o artigo
4º, inc I do Código de Defesa do Consumidor. (ALMEIDA,p.153,2014)
Quando o consumidor não possui todas as informações necessárias em
relação ao produto ou serviço que está interessado em comprar, o dever de
informar do fornecedor não está sendo exercido, porque se uma parte tem o
direito de informações, a outra terá necessariamente a direito de informar, para
que
não
haja
irregularidades
e
problemas
futuros
na
relação. (ALMEIDA,p.153,2014)
De forma clara e acessível devem ser as informações para que qualquer
consumidor tenha clareza, e que para entendê-las não seja necessário nenhum tipo
aprofundado de conhecimento, nesse sentido percebe-se que o acesso às
informações para os consumidores é de suma relevância, visto que quando houver
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questionamentos aos fornecedores sobre os produtos ou prestações de serviços,
deve ser explanada qualquer tipo de dúvida.
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Levando em consideração esses aspectos, está previsto na Constituição
Federal em seu artigo 5º inciso XXXII que “o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor”, com esse intuito foi criada para proteger os consumidores,
consequentemente para proteger os consumidores e, portanto, seus direitos,
obrigações e garantias.
4 PRÁTICAS ABUSIVAS E A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Incorporado na relação de consumo existem os conflitos que são gerados por
descumprimentos de leis, princípios e normas que englobam o direito dos
consumidores e fornecedores. Diante disso Gaio Júnior, Antônio Pereira (2018, p.387)
afirmam que “as práticas abusivas são atos em desconformidade com os padrões

éticos e de boa conduta que deve ser praticado em relação ao consumidor”.

De fato, pode-se utilizar o Código de Defesa do Consumidor em favor do
consumidor para coibir práticas abusivas. Através da utilização do código, os
fornecedores passarão a ter consequências pelos seus atos de práticas abusivas e,
este não será eximido de responder perante a lei para garantir o direito dos
consumidores.
Segundo Gaio Júnior, Antônio Pereira (2018, p.388) “no caso da realização de
práticas abusivas é possível a aplicação de sanções penais, administrativas (cassação
da licença, interdição e suspensão da atividade, etc.), bem como a indenização por
perdas e danos na esfera cível.”
Diante disso vejamos a ementa
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE. INFORMAÇÕES
FALSAS
PRESTADAS
PELO
INTERMEDIÁRIO.
RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE
ELIGIBILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO.
ILÍCITO. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO. CABÍVEL.
DANOS MORAIS. PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
As práticas comerciais abusivas se encontram no corpo do artigo 39 do código
de defesa do consumidor:
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto fornecimento ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos;
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II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na
exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de
conformidade com os usos e costumes;
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e
autorização expressa do consumidor, ressalvadas as
decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII - repassar informação depreciativa, referente a ato
praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
I X - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua
obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu
exclusivo critério;
IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços,
diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto
pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados
em leis especiais;
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X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
XI - Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999,
transformado em inciso XIII, quando da conversão na Lei nº
9.870, de 23.11.1999
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XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua
obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu
exclusivo critério.
XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou
contratualmente estabelecido.
XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou
de serviços de um número maior de consumidores que o fixado
pela autoridade administrativa como máximo.
Portanto, ao se deparar com qualquer aumento excessivo dos preços sendo
este aumento relacionado ao Estado de Calamidade, pode ser considerado abusivo
nos termos dos artigos 39, X CDC e 170, V Constituição Federal, que passa a ser
passível a denúncias ao órgão regulador, além de ser uma responsabilidade civil do
Estado essa proteção.
5 RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A responsabilidade civil da Administração Pública, habitualmente conhecida
como responsabilidade civil do Estado, é definida por Hely Lopes Meirelles como
“obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure com a indenização. Como
obrigação meramente patrimonial, a responsabilidade civil independe da criminal e
da administrativa.” (MEIRELLES, p.779, 2015).
A responsabilidade civil do Estado é entendida como a imposição a um ente
estatal com a obrigação legal de indenizar os danos causados a terceiros durante o
exercício da sua atividade, ao proteger os interesses dos indivíduos e, também, dos
grupos particulares, levando em consideração a relação de consumo. O grupo que
deve ser tutelado e protegido são os consumidores. (MEIRELLES, p.778, 2015).
No que tange o art. 37, §6º da Constituição, sustenta ser subjetiva a
responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do
Estado, sendo obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que teria o
dever de impedir (CAVALIERI FILHO, p.266, 2012)
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No quesito consumerista a responsabilidade civil do Estado deverá ser
sancionada de acordo com o que está previsto no código, independentemente da
presença de culpa conforme artigo 14 do código de defesa do consumidor. Seguindo
essa vertente, está presente no artigo 22 do CDC que “Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos”.
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Além disso o art. 5º, XXXII, da Constituição Federal deu ao direito do
consumidor o status de direito fundamental, afirmando que o Estado promoverá, na
forma da lei, a sua defesa. O consumidor não se enquadra no artigo 170 inc. V da
Constituição Federal como um princípio de ordenação econômica, porém o artigo
preza a necessidade de protegê-lo contra abusos relacionados ao direito do
consumidor. Havendo de forma nítida uma conexão deste princípio com a norma do
art. 5º, XXXII, que outorga ao Estado a missão de defendê-lo, conferindo uma
proteção diferenciada ao consumidor em diversos aspectos. Além disso nos termos
o art. 28, §5° do CDC decreta a garantia de ressarcimento dos danos sofridos pelo
consumidor em qualquer outro caso em que haja obstáculo ao saneamento do
prejuízo, constituindo assim uma relação obrigacional, cujo objeto é o ressarcimento.
Ademais, só haverá reparação se houver dano. Independente da modalidade
culposa ou do tipo do risco no qual se fundamente, o dano é sempre o elemento
preponderante da responsabilidade. Observa-se ainda, que pode haver
responsabilização sem culpa, mas não sem danos. (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 73).
Portanto, é inegável o direito de todo consumidor de reclamar perante o
Estado quando a prestação do serviço for inadequada, ineficaz ou mesmo quando a
devida proteção à integridade física e moral do consumidor não for respeitada. Cabe
à administração pública empenhar-se em seguir fielmente as prescrições da lei.
Nesse sentido, dispõe:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular
significa “pode fazer assim”; para o administrador público
significa “deve fazer assim”. (MEIRELLES, P.92, 2015).
Portanto, é nítido de compreensão que o Estado é responsável por suas
condutas sendo aquelas que possam a vir causar algum tipo de dano ao consumidor,
mas necessariamente deve haver um vínculo de causalidade entre a conduta do
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Estado e o dano. Mas nem sempre caíra em cima do Estado, levando em
consideração o interesse em se eximir de cumprir a obrigação de ressarcir o dano
causado, deverá apresentar a existência de excludentes de culpa, como por exemplo
força maior e caso fortuito que estão dispostos no artigo 393 do Código Civil.
(MEIRELLES, p.268, 2015)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Consequentemente, vale ressaltar que o fornecimento de serviço público além
de ser obrigação é um direito garantido a todos os consumidores.
6 CONCLUSÃO
Tendo em vista o que foi abordado acerca da relação jurídica de consumo
durante um período pandêmico, o Código de Defesa do consumidor se vê um grande
aliado dos elementos da relação de consumo, objetivando demonstrar que os
consumidores têm direito à informação e um amparo específico do Estado, buscando
sempre sanar a ocorrência de abusos frente aos consumidores evitando assim futuros
danos tanto morais e materiais.
Durante a decretação desse estado implica uma medida especial feita nos
termos e limites da lei para que a área em questão atingida venha possuir medidas
coercitivas que vigorem durante todo o estado de defesa, visando manter ou
restaurar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por fatores de crise.
A partir disso na relação consumerista que o consumidor gozara de proteção,
recebendo várias regalias que são garantidas a todos os consumidores, de modo que
os mesmos não se sintam lesados diante de uma relação de consumo, mostrando a
eles suas garantias relacionadas aos produtos e bens adquiridos de forma que não
sofram com práticas abusivas durante o período. O acesso à informação para os
consumidores é essencial, uma vez que as informações, servem para evitar enganos
durante a negociação. Muitos dos consumidores não conhecem seus direitos e
acabam sendo lesados sem perceberem e sem saberem que possuem um amparo
do Estado, devendo procurar os seus direitos para que não saiam prejudicados.
A ocorrência desses abusos em relação ao consumidor acontece com grande
frequência, levando em consideração que são atos que prejudicam os consumidores
principalmente quando há uma alta precificação dos produtos ou quando não há
informações sobre o mesmo. Assim, o Código de Defesa do consumidor objetiva
primordialmente a proteção e a defesa do consumidor, que em regra se enquadra
como o mais vulnerável da relação, devendo a legislação garantir a proteção dos seus
direitos fundamentais.
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Nesse sentido, o Estado passa a ser um regulador acerca daqueles que praticam
atos que vão contra o ordenamento jurídico, devendo este visar uma maior eficiência
na administração de seus agentes tão quanto acompanhar o cumprimento estrito da
legislação vigente, fazendo com que haja uma divisão ao todo de bens públicos dos
particulares e impessoalidade, bem como dos cidadãos que devem atuar como
legítimos ficais dos valores constitucionais visando sempre a proteção de seus
direitos fundamentais.
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Logo, os direitos e deveres dos consumidores e fornecedores ao serem mais
acessíveis para a população evita-se a execução de práticas abusivas principalmente
no requisito de elevação dos preços durante um estado de calamidade pública
decretado, buscando de forma simples a prevenção de práticas abusivas e a punição
das mesmas quando forem necessárias fazendo com que a regulamentação das
relações consumeristas sejam eficazes, capaz de fazer o consumidor exercer seu
pleno direito.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/blog/o-papel-do-direito-doconsumidor-para-o-bem-estar-da-populacao-brasileira-e-o-enfrentamento-apandemia-de-covid-19.html> Acesso em: 12 abril 2020
<https://www.migalhas.com.br/coluna/constituicao-na-escola/322829/estados-deexcecao-e-o-covid-19-estado-de-sitio-estado-de-defesa-calamidade-publica-eestado-de-emergencia> Acesso em: 12 abril 2020
<https://www.migalhas.com.br/coluna/abc-do-cdc/299592/o-conceito-de-práticaabusiva-no-codigo-de-defesa-do-consumidor> Acesso em: 12 abril 2020
Constituição
Federal
de
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 10
maio 2020.
Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10
maio 2020.
SEIXAS, Juliana. A importância do código de defesa do consumidor para o direito das
obrigações. Disponível
em:
<https://julianaseixas83.jusbrasil.com.br/artigos/178791039/aimportancia-docodigo-de-defesa-do-consumidor-para-o-direito-das-obrigacoes>. Acesso em: 01
de julho 2020.
267

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá
outras
providências.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 11 de maio 2020.
Lei complementar n° 101, de 4de maio de 2000. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm> Acesso
em
20
junho
2020
ALCANTARA, Silvano Alves. Direito Empresarial e Direito do Consumidor [livro
eletrônico. Edição 1º. Curitiba: InterSaberes, 2017.
ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Direito do consumidor esquematizado. 7º Edição.
São Paulo: Saraiva, 2019.
ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Direito do consumidor esquematizado. 6º Edição.
São Paulo: Saraiva, 2018.
KOSTESKI, Graciele. A História das relações de consumo. Disponível em:
<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1769/A-historia-das-relacoes-deconsumo>. Acesso em: 07 de Julho de 2020.
DOLCI, Maria Inês R. Landini; FRANCO, Olívia. Direitos do consumidor de A a Z. 1ª
Edição. São Paulo: Editora Globo S. A., 2001.
CASTRO et al. Manual para a decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade
pública.
Volume
II.
Brasília
2007.
<https://www.defesacivil.rs.gov.br/upload/arquivos/201511/04145516-02manual-para-decretacao-de-situacao-de-emergencia-ou-de-estado-decalamidade-publica-volume-1.pdf> . Acesso em 22 de maio de 2020.
GAIO JÚNIO, Antônio Pereira. Código de Defesa do Consumidor Comentado - 2º
Edição. Rio de Janeiro. Freitas Bastos 2018.
, K.P.R.R.A. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e defesa do
consumidor em juízo, 6ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2013.
9788522486472.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486472/. Acesso em: 19
Sep 2020
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2015.

268

www.conteudojuridico.com.br

SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 25ª
ed., 2005.
REIS FINKELSTEIN, Maria Eugenia, SACCO NETO, Fernando. Manual de direito do
consumidor. Rio de janeiro: Elsevier,2010. Pg. 130 a 132.
NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O código de defesa do consumidor e sua interpretação
jurisprudencial. São Paulo: Saraiva, 1997, pág. 272.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

CAVARIELLI FILHO, SERGIO. Programa de responsabilidade civil! - 09. ed. - São Paulo:
Atlas, 2010.
NOTAS:
[1] Acadêmico da Universidade Uma Contagem.

269

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

TOMÁS DE AQUINO E OS DIREITOS HUMANOS
THIAGO DOS SANTOS DIAS: Advogado e
palestrante, graduado em Direito pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie
(2014). Conciliador e mediador do Tribunal
de Justiça de São Paulo. Especialista em
Direito Ambiental, é pós-graduado em
Direito Constitucional e Direito Tributário
pela Universidade Cândido Mendes43.
RESUMO: Esta dissertação tem por objetivo geral estudar e reavivar os ensinamentos
acerca da obra do Jusfilósofo e teólogo de Paris, Tomás de Aquino, e analisar como
sua obra “Summa Theologiae”, além de ser uma obra religiosa, é, acima de tudo, um
tratado extremamente importante para o estabelecimento do Direito Constitucional
e dos Direitos Humanos, tendo influenciado o sistema político interno em vários
países ocidentais e resultado na elaboração de análises na política internacional,
através da sua influência na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que moldou
o Direito Internacional por meio do estudo da história do desenvolvimento jurídico
e filosófico do conceito de Direitos Humanos, assim como o Brasil, inicialmente nas
organizações internacionais, posteriormente internalizou características daquela
Declaração Universal em sua Constituição de 1988, bem como isso afetou a forma
como veio a participar da Organização das Nações Unidas, São examinados os
principais pontos assumidos pelos jusfilósofos na Idade Moderna e Contemporânea
e como o resgate dos conceitos de Aquino foram reestabelecidos no Direito após os
horrores da Segunda-Guerra, permitindo uma nova interpretação constitucional,
sendo Direito Natural, mas este que apoia o Direito Positivo, afastando a retórica
positivista mais agressiva de “dura lex, sed lex”. Do trabalho, conclui-se que o Direito
Constitucional tem sob a influência dos conceitos de Tomás de Aquino base sólida
para fundamentar a necessidade de proteção dos Direitos Humanos.
Palavras-chave: Tomás de Aquino. Direito Constitucional. Direitos Humanos. Direito
Natural.

43 Teve formação religiosa em instituições de formação católica onde exerceu funções de Cerimonial. Tem
experiência na área de Direito Público, especialmente Direito Internacional Público e Direito Constitucional.
Professor Convidado em instituições de ensino. É autor do livro "O G-4 e a Reforma do Conselho de Segurança
das Nações Unidas: o Brasil na ONU".
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ABSTRACT: This dissertation aims to study and revive the teachings about the work
of jusphilosopher and theologian of Paris, Thomas Aquinas, and to analyze how his
work "Summa Theologiae", besides being a religious work, is, above all, a treatise
extremely important for the establishment of Constitutional Law and Human Rights,
having influenced the internal political system in several western countries and
resulted in the analysis of international politics through its influence on the Universal
Declaration of Human Rights, which shaped International Law by the study of the
history of the juridical and philosophical development of the concept of Human
Rights, just as Brazil, initially in international organizations, later internalized
characteristics of that Universal Declaration in its Constitution of 1988, as well as this
affected the way in which it came to participate in the Organization of the United
Nations, are the main points assumed by the philosophers in the Modern and
Contemporary Age and how the rescue of the concepts of Aquinas were
reestablished in the Law after the horrors of the Second War, allowing a new
constitutional interpretation, being Natural Law, but this one that supports the
Positive Law, moving away from the more aggressive positivist rhetoric of "dura lex,
sed lex". From the work, it is concluded that Constitutional Law has under the
influence of the concepts of Thomas Aquinas solid foundation to substantiate the
need for protection of Human Rights.
Key-Words: Thomas Aquinas. Constitutional Law. Human Rights. Natural Law.
Sumário: Introdução. 1. Tomás de Aquino. 2. O Direito e a Lei. 3. Direito Natural e
Direito Positivo. 4. O Direito em Tomás de Aquino: Constitucionalidade e Direitos
Humanos. 4.1 Direitos Humanos no ordenamento jurídico. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Esta brevíssima monografia é resultado de um trabalho mais
amplo sobre o desenvolvimento dos organismos multilaterais
mantenedores da Paz, atualmente a Organização das Nações Unidas
(ONU), todavia, durante a pesquisa, necessitou-se buscar bases mais
sólidas para a questão do respeito às leis e às Constituições nacionais,
o que levou ao estudo das bases do Direito Constitucional do pósguerra, qual seja, um Direito pátrio cuja preocupação com os Direitos
Humanos está positivada. Doutor da Igreja, Tomás de Aquino é lido e
relido nos cursos de Filosofia e Teologia no Ocidente, também o
Direito há muito recordou o autor e a importância de sua obra para a
compreensão de vários conceitos, ademais da influência grega,
especialmente aristotélica, sobre seu trabalho.
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Neste contexto filosófico e conceitual é que a Suma Teológica,
principal obra do chamado Doutor Angélico, pode alcançar filósofos e
juristas já na Idade Média e apreendido por autores iluministas, em
que pese o combate a suas ideias naquele mesmo período, e
resgatado no fim do século XIX por invocação do Papa Leão XIII na
encíclica Aeterni Patris no ano de 1879 que exortava a leitura dos
estudos do grande Teólogo da Igreja Católica. Resgatado previamente
pela escolástica espanhola e, após a iniciativa de Leão XIII, estudado
por acadêmicos no século XX, a filosofia tomista e sua teoria do
Direito Natural será a pedra de toque para a elaboração de teses e a
fundamentação dos Direitos Humanos realizada por Jacques Maritain,
um dos autores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, após a
fundação da ONU.
A pesquisa aponta qual o papel de Tomás de Aquino e da
Igreja, instituição da qual fazia parte, na preservação dos Direitos
Humanos - a despeito dos excessos, crimes e abusos cometidos por
membros da instituição religiosa portadora do monopólio da Fé no
Ocidente até a Reforma Protestante - pelo seu trabalho os filósofos
iluministas estenderam o debate sobre Moral, Dever e Direito. A
terminologia e sua relevância foram alçadas novamente a um papel de
importância no debate jurídico e filosófico após as consequências da
Segunda Guerra Mundial e os crimes cometidos pelos regimes
totalitários apoiados por interpretações extremamente positivistas
acerca da lei.
O tema está primordialmente relacionado ao Direito
Constitucional visto que direitos e garantias, além de qual papel o
Estado pode assumir perante todos, é objeto da matéria que não raro
se concentra na Magna Carta inglesa ou no desenvolvimento do
Direito após as Revoluções Americana e Francesa. Esquecemos, muitas
vezes, de trazer para o Direito Constitucional o debate realizado pela
Filosofia do Direito, se considerarmos a divisão metodológica
racionalizada do Direito, que é uno. Analisada pela perspectiva das
dimensões ou gerações44, os direitos fundamentais se originaram dos
pleitos por liberdade, foram associados aos direitos de igualdade e,
posteriormente, sendo relacionados aos direitos de fraternidade,
contudo, os direitos humanos poderiam se enquadrar em todas essas
Debate realizado pela doutrina sobre a nomenclatura a ser utilizada, adotamos a nomenclatura apontada por
Ingo W. Sarlet, qual seja, dimensão. Para isso, ver SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais.
8ª Edição, Porto Alegre : Livraria do Advogado Ed., 2007, p. 55.
44
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chamadas dimensões, sob uma leitura tomista, o que é objeto desta
monografia.
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Destarte, também em razão das mudanças pelas quais passou o
mundo após a Segunda Guerra, bem como, o Brasil, após o regime
militar e a fase histórica da redemocratização, entendeu-se útil e
necessário realizarmos trabalho de pesquisa sobre a influência que
Tomás de Aquino teve para o desenvolvimento do Direito e o resgate
de certos pilares que podem auxiliar na interpretação e
fundamentação dos Direitos Fundamentais no século XXI.
1. TOMÁS DE AQUINO
Aquele que viria receber a alcunha de Doutor Angélico, Tomás de Aquino, foi
um padre da Ordem de São Domingos, um Dominicano, o que em si já representa
muito já que esta ordem fundada no começo do século XIII para combater doutrinas
divergentes da teologia canônica e do pensamento filosófico como os cátaros. A
Ordem recebeu a denominação de Ordem dos Pregadores em razão da sua missão
apostólica de pregar, esclarecer e guiar os fieis na Fé Católica a partir da atuação do
Papa Honório III, em 1216, que dá a Domingos de Gusmão o aval para a expansão
de um empreendimento de reforma e fortalecimento da noção de cristandade.
Apoiados pela sua formação teológica, filosófica e jurídica de alto nível, os
Dominicanos são selecionados para o trabalho que veio a lhes marcar
profundamente de forma bastante negativa, qual seja, a Inquisição Romana, através
do mandamento do Papa Gregório IX em 1234. O sistema repressor inquisitorial ficou
profundamente marcado pelo auxilio e atuação dos Dominicanos neste regime de
exceção, ao qual infelizmente um de seus membros se tornou símbolo, Frei Tomás
de Torquemada (1420-1498), que ousava se comparar com o fundador da Ordem,
São Domingos, como ensina o frei dominicano Carlos Josaphat45.
Impossível, para o leitor, portanto, imaginar a origem de Tomás de Aquino
dentro desta ordem religiosa, mas, sim, na segunda geração daquela importante
instituição é que o Doutor Angélico realizará seus estudos e poderá desenvolver seu
intelecto, como afirma Michel Villey (2005) informando sobre a formação do Doutor
da Igreja, nascido em Roccasecca, próximo à Nápoles, Itália, possivelmente entre
1224 e 1226. Proveniente da Aristocracia italiana, já criança foi bem instruído e
provido de alto nível intelectual nas ciências da época, como a gramática latina e a
Frei Carlos JOSAPHAT, OP, Os 800 Anos de Presença da Ordem Dominicana. Instituto Humaninas UNISINOS,
São Leopoldo, 9 set. 2016. Notícias. Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/185-noticias/noticias2016/559861-frei-carlos-josaphat-com-seus-95-anos-patriarca-dos-dominicanos-no-brasil-fala-dos-800-anosde-presenca-da-ordem-dominicanai . Acessado em 20 mai. 2019.
45
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aritmética, vivendo próximo ao Mosteiro beneditino de Monte Cassino, fundado por
São Bento no século VI.
Introduzido nos estudos filosóficos na Universidade de Nápoles, Tomás de
Aquino pode conhecer as obras de Aristóteles, ainda pouco conhecido pela academia
europeia medieval e resgatado pelos estudiosos árabes. Na mesma instituição toma
conhecimento da ordem dominicana, conhecida como ordem mendicante, assim
como a ordem de São Francisco de Assis, que observa o preceito evangélico da
pobreza, à luz do exemplo de Jesus Cristo, impondo aos seus membros viverem de
doações, em um contexto de restauração dos preceitos dos Evangelhos dentro da
Igreja. Tomás de Aquino, ainda em Nápoles, se destaca nas matérias à época
estudadas nas artes liberais, quais sejam, trivium (gramática, lógica e retórica) e
quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música). Indo contra os intentos de
sua família que planejava que se tornasse monge beneditino, eventualmente abade,
de instrumental importância no cenário político à época, o Doutor Angélico buscou
outro caminho, em que pese a resistência que teria resultado inclusive em sequestro
segundo algumas biografias e fontes.46
Desejoso em ingressar na ordem religiosa recém-fundada nos preceitos da
pregação e do ensino, Tomás de Aquino é logo aceito na Ordem Dominicana e
enviado para ter lições com São Alberto Magno, então Professor da Universidade de
Paris, com quem foi para a Universidade Colônia, na atual Alemanha, e apreendeu
sobre Aristóteles à luz dos estudos de Ibn Sina (Avicena), mas não somente, como
aponta Antônio Fernandes Nascimento Júnior (2003) em artigo:
Também influenciado pelo Aristóteles árabe-judeu foi Alberto
Magno, profundamente interessado nos conhecimentos desses
povos não cristãos. Alberto precedeu e preparou os trabalhos
de Tomás de Aquino que também sofreu a influência de Averróis
e Maimônides para, mais tarde, construir sua própria
interpretação de Aristóteles e criticar o averroismo em seu
Compêndio de Teologia (1260). Este recuperou a idéia de
Aristóteles, sua física, sua metafísica e sua metodologia (p. 287).
Posteriormente às lições com Alberto Magno, São Tomás de Aquino pode
voltar para a Universidade de Paris e se tornar Mestre de Teologia, ou seja, professor
daquela instituição.
O jovem religioso ao lecionar em Paris elabora suas primeiras obras,
previamente à Suma Teológica, dentre elas, De Veritate e Contra impugnantes Dei
Jean-Pierre TORRELL. Saint Thomas Aquinas: The Person and His Work. Trans. Robert Royal. Revised Edition.
Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2005.
46
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cultum et religionem. No contexto conflituoso de ideias e heresias47 acerca dos
cátaros ou de interpretações acerca das obras de Aristóteles, escreve sua Summa
Contra Gentiles.
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Importante observação deve ser feita sobre os estudos sobre Aristóteles já
que se tornara desconhecido na Europa cristã por quase um milênio, porém
reintroduzido graças ao intercâmbio com os árabes, mediante os comentários de Ibn
Sina (Avicena) e Ibn Rushd (Averróis). Aquele autor, aliás, inspirou muito do trabalho
de Tomás de Aquino, pelos comentários das obras de Aristóteles, o que, aliás, denota
o quão multifacetada pode ser a contribuição intelectual de um povo, a despeito da
negação de correntes ideológicas contrárias ao pensamento divergente. O grande
medievalista e professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento a isso diz:
S. Tomás de Aquino utiliza o esquema aviceniano referente à
essência em toda sua obra, desde o juvenil tratado sobre O ente
e a essência até seus comentários de maturidade ao De anima e
à Metafísica de Aristóteles. Ele o faz se referindo explicitamente
a Avicena nos textos mais antigos, ou supondo a abordagem
aviceniana sem citar explicitamente o filósofo árabe. Nas obras
mais antigas, o modelo aviceniano aparece também quase em
estado puro, ao passo que em textos posteriores ele é
combinado com outras abordagens, como a distinção boeciana
(e abelardiana) entre modo de ser e modo de inteligir, ou ainda
o princípio neoplatônico de recepção (tudo que é recebido, é
recebido ao modo do recipiente), havendo também referência à
polêmica antiplatônica48.
Dentro do movimento da Escolástica, fenômeno iniciado no século IX, com os
contatos entre árabes e cristãos, ocorre o renascimento da cultura europeia,
especialmente dentro do contexto de convivência harmônica que existiu em
determinados momentos na Península Ibérica muçulmana, permitindo intercâmbio
pacífico de ideias e encontro de tradutores que puderam conhecer as obras gregas
e do Oriente islâmico (Nascimento Junior, 2003). Sob esta perspectiva e iluminados
pelo conhecimento grego reencontrado, o Ocidente europeu converte as ciências
chamadas profanas em meios diversos para o conhecimento da natureza e da
experiência natural de Deus.

Ver Georges DUBY, Heresias e Sociedades na Europa Pré-Industrial, séculos XI-XVIII in Idade Média – Idade dos
Homens. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
48 Carlos Arthur Ribeiro do NASCIMENTO. Avicena, Tomás de Aquino e Duns Scot. Cognitio: Revista de Filosofia,
47

[S.l.], v. 6, n. 1, p. 57.
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No cenário de progressismo e intelectualidade, a estrutura das recémfundadas universidades no século XIII reúne uma série de estudiosos, o que, sem o
controle episcopal posterior, em razão da ascensão de corporações de ofício e da
própria organização dos estudantes. Na natural e corrente disputa de poder entre
monarcas e papas, Terezinha Oliveira dispõe:
No início do século XIII, o papa e os príncipes encaravam essas
instituições como importantes pontos de apoio político e
cultural. Em função disso, editaram leis e bulas com o objetivo
de instituí-las, protegê-las e nelas intervir, tanto no ensino como
nas relações entre estudantes e mestres e entre estes e a
comunidade. As principais universidades do século XIII, Paris e
Bolonha, foram criadas por essas autoridades. Dois grandes
exemplos da influência desses poderes na organização da
universidade medieval são a Authentica Habita, de Frederico
Barba Roxa, de 1158, e a bula de Gregório IX intitulada Parens
scientiarum universitas, de 1231. Ambas foram promulgadas
para proteger a vida e os interesses dos estudantes e mestres e
para organizar a vida acadêmica.49
Destarte, em uma compreensão do contexto de renascimento cultural e da
Alta Escolástica50, está formado o quadro para a apropriação de conceitos gregos,
estudo da filosofia, inicialmente sob a influência de pensadores árabes como Avicena,
e da expansão dos conhecimentos para outras áreas de estudo dentro das artes
liberais, questionando-se a natureza do ser, formação do universo entre outros
temas, não se furtando da questão teológica, que sempre permeava o cotidiano dos
estudiosos daquele período, sendo que pelas obras neoplatônicas e aristotélicas,
chega-se a novas interpretações acerca da formação e da teologia cristã, trabalho
realizado séculos antes por Agostinho, todavia, à luz da obra de Platão, o que entrará
em confronto séculos mais tarde na Reforma Protestante.
A filosofia grega reingressa ao Ocidente, pouco a pouco, influenciando o
pensamento teológico, à época predominante, o que transborda para outras áreas
do saber humano ocidental, dominando inicialmente o espaço dos debates
acadêmicos jurídicos, mas que, graças ao trabalho árabe, permeia a incipiente
medicina. É no Direito que esta monografia deseja focar, a despeito de toda esta
introdução capitular bastante necessária para a compreensão histórica e do tempo,
ao que Jacques Le Goff em magistério reconhecido ilustrava ser a composição da
Terezinha OLIVEIRA. Origem e memória das universidades medievais a preservação de uma instituição
educacional. Varia hist., Belo Horizonte , v. 23, n. 37, p. 120.
49

50

Ibid., p. 123.
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interpretação dos fenômenos da natureza e das comemorações das festas religiosas
(2006, p. 531), evidente e memorável presença na Liturgia das Horas, orações
cantadas ou rezadas durante determinadas horas do dia, hoje conhecida apenas
pelos religiosos.
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A intelectualidade agora ilustrada pela filosofia pré-cristã, de predominante
viés aristotélico em oposição ao método platônico e sua interpretação por Agostinho
de Hipona, de cunho mais místico e pelas leituras dos evangelhos, torna-se solo fértil
para a mente de Tomás de Aquino, instruído por Alberto Magno. Em um jogo de
palavras, a mente de Tomás de Aquino fora um grande campo onde floresceram
várias ideias há muito esquecidas e que foram aceitas sob uma nova interpretação
deveras mais tolerante e confluente com os ensinamentos cristãos.
Destarte, a Escolástica, como movimento medieval da intelectualidade
filosófico-teológica e reparados da separação entre fé e razão, já que grande elo
entre ambos na busca da conciliação, dentro da divisão que pode ser feita sobre suas
fases, pode ser representada, em torno do conhecimento antes de Tomás de A
quino, com Tomás e posteriormente ao jusfilósofo. Entre os séculos IX ao
início da metade do XIII, em que vige uma corrente de pensamento platônica
reinterpretada por Santo Agostinho, numa fase prévia a São Tomás de Aquino; em
um segundo momento, (metade do século XII) com a presença e figura viva de Tomás
de Aquino, é que se encontra em voga o debate filosófico de Aristóteles em reunião
com a teologia cristã e o conceito de justiça; por fim, na terceira e última fase (séculos
XIV e XV) que veio a ser conhecido como pós-tomismo, já no fim do movimento da
escolástica e o retorno às ideias da metafísica agostiniana, formando a base do
pensamento moderno e influenciador da Reforma Protestante.51
Ainda jovem, no ano de 1265, em um período em que atuou na Cúria Romana,
sede administrativa da Igreja, Tomás de Aquino ampliou e redigiu seus Comentários
a Aristóteles e, em razão da didática desafiante que era comentar o Livro das
Sentenças de Pedro Lombardo para os alunos em Roma, o que fez com que redigisse
um texto didático para o ensino teológico aos estudantes, qual seja, a Summa
Theologiae, nesta sua obra é que vai reunir as bases da teologia católica até hoje e
que tratamos como fundamento para a questão e natureza dos direitos humanos.
Após problemas doutrinários na Universidade de Paris, recebe a missão de retornar
ao centro escolástico e expor sobre o pensamento aristotélico sob sua perspectiva
conciliadora dos princípios da cristandade, depois segue para um período na
Universidade de Nápoles. No ano de 1274, após convocação para um concílio, é

51

Ana Rita Nascimento CABRAL, A Justiça em Tomás de Aquino.
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abatido por uma doença e encaminhado para a abadia cisterciense de Fossanova,
vindo a falecer aos 49 anos no sétimo dia de março daquele ano52.
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Em 1323, 49 anos após a morte do Doutor Angélico, o papa João XXII o
canoniza, e é no ano de 1567 que outro papa - este de origem dominicana, mesma
ordem de São Tomás - Pio V, o declara Doutor da Igreja em reconhecimento ao
trabalho teológico, filosófico e jurídico prestado por Tomás de Aquino ao Ocidente
cristão, com vistas a incentivar uma interpretação condizente do cristianismo que
pudesse combater a Reforma Protestante instalada.
Tomás de Aquino, seguindo as instruções de Alberto Magno, tratou da
questão do direito e donde provinha, dissertando sobre o direito natural, tema
debatido por gregos e romanos antes da era cristã.
2. O DIREITO E A LEI
Quando se estuda a obra de Tomás de Aquino e seu trabalho sobre o direito
e a lei deve estar presente e necessário se apoiar em uma simples regra e uma única
interpretação, qual seja, a de que a lei e o direito não se assemelham, em que pese
serem complementares, ou seja, no estudo Tomista está, assim como já se discutiam
em Roma, apartado uma interpretação de que direito e lei são iguais, pois, como
leciona na Suma Teológica, o conhecimento e a aplicação da lei não são suficientes
para resumir o conceito de direito.
Para que o entendimento do pensamento tomista seja completo será
necessário realizar uma inversão estrutural na Suma Teológica, apresentando
primeiramente a relação entre o direito e a justiça e, posteriormente, a relação destes
conceitos com as diversas leis.
Tomás de Aquino separou os conceitos de lei e direito dentro da Suma
Teológica, sendo que na Parte I da Suma, quanto às questões de Deus, a lei está
debatida na Seção I da Parte II, cujo tema é o homem e as leis são instrumentos
divinos para a educação e sua pedagogia, como diz Voegelin 53. Quanto ao direito,
sua análise é feita na Seção II, Parte II, quando o doutor angélico aborda as virtudes
cardeais – prudência, justiça, fortaleza e temperança – sendo o direito um elemento
hierarquicamente associado à justiça, mas que nos remete ao conceito de justiça,

Luis Alberto DE BONI, Estudos sobre Tomás de Aquino.
Eric Voegelin. História das ideias políticas: Idade Média até Tomás de
Aquino. Vol. 2. São Paulo: É Realizações, 2012, p 260.
52
53
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especialmente àquela ensinada pelos gregos, exposta por Aristóteles, dar a cada
pessoa aquilo que lhe é devido54.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Além da situação geográfica dentro da Suma Teológica ser notória, a própria
desconexão entre lei e direito já ressalta aos olhos, estando o direito mais próximo à
justiça, correspondendo a modelo diametralmente oposto à dogmática positivista
atual, que associa direito à lei, sendo o direito a lei, como defende Bobbio55 ou Kelsen
em sua Teoria Pura do Direito56. Tomás de Aquino não inova a dicotomia, mas a
renova, apoiado na concepção aristotélica, colocando direito (Ius) e justiça
(Iustitiae)57 em associação dada a discussão que realiza sobre o que é ou não justo.
Para Tomás de Aquino, aquilo que era o justo no caso concreto, conforme o
pensamento da filosofia clássica, um direito objetivo, diverso do Positivismo jurídico
posterior. O direito seria a res justa, a coisa justa, presente na realidade natural a que
os homens estão expostos, ou seja, o seu aqui e agora, seu presente. A justiça,
virtude, consistiria em dar a cada um o que lhe é devido, sendo seu objetivo fazer a
coisa certa, conforme expõem Pinheiro e Souza:
Para proceder tal atribuição do justo é necessária, portanto, uma
concepção de igualdade. Então, conclui Tomás de Aquino, o
fundamento da igualdade caracteriza o direito. A igualdade
pode ser em virtude da natureza da coisa ou pode ser uma
igualdade convencional (por uma convenção pública ou
particular). Quando o justo funda-se em uma igualdade que não
depende da vontade humana (quer de um indivíduo, quer de
um povo), trata-se do direito natural. Quando, por outro lado, o
justo decorre de uma convenção, tem-se o direito positivo
(AQUINO, 2015, II-II, q. 57).58
Vive na obra de Tomás de Aquino, portanto, a lógica de que não se confunde
o fundamento do direito e da lei. Sendo, o direito a expressão do justo a se
concretizar, mas onde estaria a lei? O direito, agora sabemos, é a separação de bens
entre as pessoas, e a justiça habita ou se encontra em atribuir aquilo que pertence a
cada um, e a lei é primordial poia é o instrumento dado aos homens para aplicar o
método pelo qual seguiremos, que nos orientará para fazer o justo. O doutor
Josef Pieper. As virtudes cardeais revisitadas. International Studies on Law and Education. IJI-Univ. do Porto: 11.
Mai-Ago 2012.
55 Norberto Bobbio. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995.
56 Hans KELSEN. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
57 Tomás de AQUINO, Suma Teológica. Vol. 4 e 6. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2015, II-II, q. 57
58 Victor Sales PINHEIRO e Elden Borges SOUZA. Tomás De Aquino e a Razão Natural dos Direitos Humanos:
Pessoa e Bem Comum. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 36.2, jul-dez. 2016, p. 122.
54
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angélico ainda leciona que a lei tem um objetivo ainda mais amplo que definir o
direito, ela é um instrumento divino que move exteriormente o homem ao bem
(AQUINO, 2015, I-II, q. 90).
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Em obra sobre a natureza do direito, deve-se registrar a crítica de Hans Kelsen
à ideia de justiça de Aristóteles, acolhida por Tomás de Aquino, que indaga se a
justiça é o meio-termo, ou seja, se localiza em posição geográfica equidistante, em
termos mensuráveis, seria, então, injusto uma das pontas desta reta, do que
poderíamos chamar o outro extremo?59
Em determinado trecho da Summa, o Tratado da Justiça, como ficou
conhecido, está presente na questão 59, da segunda seção da segunda parte da
Suma Teológica, o Professor de Paris passa seu magistério em quatro artigos sobre
justiça e injustiça. Didaticamente, como em toda a sua obra-prima, pergunta sobre a
natureza da injustiça ser ou não um vício; se a possibilidade de cometer algum ato
injusto seria próprio dos homens injustos ou passível de ser cometido por justos
também; se é possível alguém se tornar vítima da injustiça de forma voluntária; e se
a injustiça seria uma forma de manifestação do pecado mortal em si.
Para essas indagações, Tomás de Aquino há de responder que a injustiça pode
ocorrer, se manifestar de duas formas, quais sejam, a primeira, de maneira ilegal, a
qual se contrapõe à justiça legal; e a segunda, que não mais debate o papel da lei,
mas da equidade, do proceder com equilíbrio e justeza, logo, quando há falta de
equidade para com o outro. Por fim, afirma, que não importa como se manifestem
ou quais sentidos possam ter, é sempre um vício a realização de uma injustiça.
Naquela manifestação de injustiça, qual seja, a injustiça legal, há evidente
conduta de desprezo pelo bem comum, abrindo possibilidade de se tornar um vício
geral, pois quando se nega, afasta o bem comum, o homem haveria a ser conduzido
a outros pecados, na linguagem teológica. De outro lado, quanto à ausência de
equidade, Tomás de Aquino trata da injustiça como uma prática individual, um vício
particular que vai de encontro à justiça particular, exemplificando no indivíduo que
almeja ter mais riquezas que os outros, porém sem o esforço necessário para aquela
riqueza que tanto intenta, ou seja, sem o mérito necessário nos seus atos, em
demérito aos outros indivíduos que labutam no seu trabalho.
Quando responde se seria possível que uma pessoa viesse a sofrer injustiça
de forma voluntária, ou seja, buscasse se tornar vítima do ato injusto, seu magistério
inicia apartando o que é ser vítima da injustiça daquilo que seria praticá-la para,
consecutivamente, defender a impossibilidade de alguém praticar injustiça a não ser
59

Ver Hans KELSEN. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 29-34.
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com vontade, com a real intenção de o fazê-lo, de outro lado, não seria possível
alguém se tornar vítima de uma injustiça a não ser que fosse contrário ao seu intento.
Destarte, não é capaz alguém se tornar vítima de injustiça querendo sê-lo, pois não
seria injusto, e sim mero ato calculado, analisado por um juízo individual, prática
racional; em outra perspectiva, não há como se praticar o injusto sem querê-lo,
dependendo da sua voluntariedade, restando a tese de que a injustiça se opõe à
vontade da pessoa. A relação, ademais, entre o direito, justiça e a lei, após
explanarmos sobre o justo, foi sintetizada por Pinheiro e Souza nestes termos:
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É nesse ponto que há a conexão entre o direito, a justiça e a lei.
Sendo a justiça o hábito de realizar o justo, isto é, de aplicar o
direito, é necessário um título e uma medida que definam o que
é o direito. Retoma-se, assim, a questão da igualdade. Deve
existir um padrão que defina a igualdade e, dessa forma, o
direito que cabe a cada um. (...) A necessidade desse título é de
caráter lógico. O direito positivo, como visto, pressupõe um
critério de justiça. Portanto, o justo é anterior ao direito positivo.
Por sua vez, a justiça dá a cada um o que é seu. Portanto, há um
direito de outra ordem anterior à justiça, o direito natural.
Contudo, esse direito pressupõe uma atribuição de cada coisa
ao seu titular, uma divisão. Esse ato primeiro é realizado pela lei
natural.60
De início expliquemos que, para o jusfilósofo dominicano, a lei é
essencialmente uma manifestação da razão e não da vontade — ainda que se trate
da lei humana (AQUINO, 2015, I-II, q. 90). Pertence à razão, pois a razão é “a regra e
a medida dos atos humanos” e, por sua vez, “a lei é certa regra e medida dos atos,
segundo a qual alguém é levado a agir, ou a apartar-se da ação” (AQUINO, 2015, III, q. 90, a. 1). O doutor angélico, ainda na questão 90, defende que a racionalidade
da lei é direcionada à ordenação para o bem comum, não ignorando, todavia, fins
privados (AQUINO, 2015, I-II, q. 90).
Conceitos rasos ou simples para um jurista de boa formação filosófica, mas
que um dos autores do século XX, o filósofo Javier Hervada, foi instado a resgatar na
obra tomista aplicada ao Direito, introduzindo seus leitores e alunos em sua obra de
Filosofia do Direito dizendo:
O autor entende que o positivismo normativista – em suas
variantes formalistas e sociologistas – é uma etapa mórbida da
ciência jurídica em fase de superação; e é insensível às ciladas
60
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do pós-positivismo, que em sua opinião mais agrava do que
cura a doença. Pelo contrário, o autor está convencido da
necessidade de voltar ao pensamento jurídico clássico, a
Aristóteles, aos juristas romanos e a Tomás de Aquino. E, é claro,
à metafísica. Justamente ao pensamento pelo qual a
modernidade mostrou um profundo e visceral desdém,
acompanhado – é preciso dizer tudo – de uma não menos
profunda ignorância sobre ele.61
Movimento, entretanto, que tinha o objetivo de combater as teses positivistas
do século XIX e as ideias de que Direito é Lei e a Lei é o Direito, para alguns
doutrinadores algo simplista e arriscado, o que acabou se comprovando com as
práticas deturpadas de alguns sistemas jurídicos. Todavia, Norberto Bobbio vê na Lei
a segurança necessária para a realização do Direito, sem apegos metafísicos ou a
natureza política do aplicador do direito.
Em De Lege (STh Ia-IIae, questões 90 a 108), o jusfilósofo católico inicia um
debate bastante pedagógico, falando com o aluno, interagindo com o leitor e, por
óbvio e fruto de sua realidade, época e status, pregando aos fieis de forma que vem
a impressionar mesmo os estudiosos contemporâneos pela didática em abordar
temas e clarear conceitos nebulosos ou justificar uma metafísica desconectada de
exemplos materiais, dada sua natureza, como aponta De Boni:
julgo pertinente enunciar dois princípios hermenêuticos que
considero quase de senso-comum, mas que nem sempre são
levados na devida consideração. O primeiro deles: a leitura é
uma espécie de diálogo e toma como pressuposto que há uma
comunidade de compreensão ao tratarmos de determinado
tema, isto é, meu interlocutor e eu supomos que as leituras
diferentes que possamos fazer possuem algo em comum, graças
ao qual nos podemos. comunicar; que compartilhamos de
noções comuns, capazes de tornar nossa conversa algo mais do
que um diálogo entre surdos. Em segundo lugar: não se pode
esquecer que um texto, ao ser entregue ao público, cria vida
própria, torna-se independente, permite níveis de leitura
diferentes, cuja validade não pode ser apreciada tão somente a
partir do que se poderia chamar de intenção do autor.62
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Estão nas questões 90 a 97 o pilar estrutural, a pedra fundamental da ciência
política e da teoria do direito tomasiana. Naquelas questões habitam o pensamento
filosófico medieval cristão que ainda guiam a estrutura da Santa Sé - como pessoa
jurídica de direito público internacional – e da Igreja Católica de Roma. Naquelas
questões Tomás de Aquino leciona as distinções de lei, uma hierarquia de leis, como
se pudéssemos analisar em uma inapropriada comparação com aquilo que veio a ser
conhecido como “pirâmide de Kelsen”.
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As leis são instrumentos dados aos homens para a realização do bem comum
na terra, mediante a providência divina – aquilo que nos seria dado por Deus – e
seriam, segundo algumas interpretações, seis as espécies de lei ou, digamos, níveis
de leis, quais sejam, a lei eterna, a lei natural, a lei humana, a lei divina antiga, a lei
divina nova e a lei do pecado; majoritariamente, porém, se estudam quatro espécies,
a lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina. Esta classificação tomasiana está
baseada na defesa de que inicialmente há uma ordem na criação universal e do
mundo e que sua necessidade se dá para a finalidade do bem comum e a harmonia
entre as criaturas, conforme o objetivo esperado pelo Criador e emanado dele. Esta
ordem natural é resultado de um Logos Divino, uma razão que nos guia para a
finalidade do bem comum que visa alcançar a plenitude humana e o máximo de
nossas faculdades.
Se esta ordem provém do Logos Divino, da razão do Criador, estaria, portanto,
na raiz a lei eterna cuja essência seria o governar do Logos acima do universo,
atemporal, estando em tudo, sobre e sob, incondicionado a uma unidade de tempo,
assim defende Tomás de Aquino na sua questão 91, avançando para o conceito de
lei natural que seria a manifestação da razão para os homens, habilitando-nos a
diferenciar e apreender o bem e o mal.
3. DIREITO NATURAL E DIREITO POSITIVO
Se fosse possível analisarmos a classificação tomasiana sob uma perspectiva
“a-teológica”, ou seja, apartada do embasamento teológico, ainda assim poderíamos
entender que a ordem é o que permite uma convivência menos conflituosa entre os
humanos, seres gregários, que teriam se unido por uma série de fatores para a
melhor cooperação, estabelecendo regras para sua coabitação, evitando arriscar seu
fim como espécie através de um quadro de regras estabelecidas a partir da
necessidade e da prevenção de atos, conforme a experiência adquirida, sob uma
hipótese empírica, como argumentam vários juristas da Escola Positiva.
Entretanto, um problema surge nesta afirmação, como os homens
reconhecem desde tenra idade que determinados limites não podem ser
283

www.conteudojuridico.com.br

ultrapassados e que são atos extremos, como o homicídio ou não ser justo para com
os outros, independente das leis positivas? O doutor angélico aponta que seria esta
ordem preexistente ao indivíduo que já obstaculiza a criatividade do homem na
elaboração do direito, em razão de não ser necessário prever algumas regras para
que os homens pudessem saber o que ou não fazer quanto a determinados
comportamentos, pois habita no homem ab initio a busca do bem comum e da sua
finalidade de plenitude (AQUINO, 2015, I-II, q.91), bem como explica o Professor Luís
De Boni sobre a obra tomasiana:
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Quanto ao modo como o homem chega ao conhecimento da lei
natural assemelha-se àquele pelo qual chega ao conhecimento
dos primeiros princípios da razão especulativa. Não se trata de
um conhecimento infuso, no sentido de inato, ou de dado ao
homem por uma graça especial – algo que contraria toda a
teoria tomasiana do conhecimento -, nem de um conhecimento
dedutivo, o qual, a partir de umas verdades conhecidas, vai
descobrindo outras. Trata-se de princípios evidentes, cuja
retidão a inteligência percebe de modo imediato. Assim como a
razão especulativa apreende de forma imediata que o todo é
maior que a parte, ou que uma coisa não pode ser e não ser ao
mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, assim também a razão
prática apreende que se deve fazer o bem e evitar o mal. Este é
o enunciado supremo da lei natural. A ele unem-se certos
preceitos, que a razão prática percebe também de modo
imediato e que, usando a linguagem dos transcendentais,
poder-se-ia dizer que se convertem com ele; e tais são, por
exemplo, os preceitos do decálogo, pois a todos é de evidência
indemonstrável que se deve cultuar a Deus, amar os pais, não
matar etc.63
A visão de Tomás de Aquino, sua formação católica medieval e dominicana,
não ignora a lei positiva, como podem pensar alguns positivistas. Aquilo que não
está abarcado pela lei natural será positivado, bem como também o que a lei natural
prevê será ratificado pelos homens. A formação histórica e apreensão empírica do
homem o leva a criar normas, além daquelas provenientes da lei natural, regendo a
sociedade em suas vicissitudes. A lei positiva tem seu espaço útil e necessário para a
convivência gregária, ao que o Bobbio tenta defender e expor em sua análise
histórica acerca do debate histórico sobre a prevalência do direito natural ou do
direito positivo:
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"O exame das diversas concepções sobre a diversidade de
planos em que se colocam o direito natural e o direito positivo
nos levaria muito longe. Limitando-nos a algumas indicações a
respeito, diremos que na época clássica o direito natural não era
considerado superior ao positivo: de fato o direito natural era
concebido como "direito comum" (koinós nomos conforme o
designa Aristóteles) e o positivo como direito especial ou
particular de uma data civitas; assim, baseando-se no princípio
pelo qual o direito particular prevalece sobre o geral (lex
specialis derogat generali), o direito positivo prevalecia sobre o
natural sempre que entre ambos ocorresse um conflito (basta
lembrar o caso da Antígona, em que o direito positivo – o
decreto de Creonte – prevalece sobre o direito natural – o
"direito não escrito" posto pelos próprios deuses, a quem a
protagonista da tragédia apela).
Na idade média, ao contrário, a relação entre as duas espécies
de direito se inverte; o direito natural é considerado superior ao
positivo, posto seja o primeiro visto não mais como um simples
direito comum, mas como norma fundada na própria vontade
de Deus e por este participada à razão humana, ou como diz São
Paulo, como a lei escrita por Deus no coração dos homens. Esta
concepção do direito natural encontra sua consagração oficial
na definição que lhe é dada no Decretum Gratiani (que é a
primeira grande recensão do direito canônico, o que constituirá
posteriormentea primeira parte do Corpus Juris Canonici).”64
A lei positiva tem espaço e razão de ser no que tange a características muito
únicas de necessidade para a prevenção de atos, cominando ou não em sanção,
assim seriam normas contingentes que complementariam o direito natural, não de
menor importância, como defendido por alguns jusnaturalistas. Para Tomás de
Aquino a lei positiva nada mais é que a concretização, a aplicação prática do justo
em nosso tempo e sítio, em outros termos, a lei positiva é a materialização dos
mandamentos de algumas das leis naturais, estando esta em patamar superior
àquela, ao analisarmos sob uma perspectiva constitucional de hierarquia das leis.
Ademais, o jurista italiana de orientação positivista, Norberto Bobbio, defende
como o Direito, em si, por muito tempo foi também permeado por um
desenvolvimento jurídico consuetudinário, como era de se esperar em uma Europa
64
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fragmentada em que o centro do poder poderia, mas nem sempre ou certamente,
emanar do Poder Religioso em Roma, através da Igreja, tendo, portanto, uma origem
predominantemente social:
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"A sociedade medieval era uma sociedade pluralista, posto ser
constituída por uma pluralidade de agrupamentos sociais cada
um dos quais dispondo de um ordenamento jurídico próprio: o
direito aí se apresentava como um fenômeno social, produzido
não pelo Estado, mas pela sociedade civil. Com a formação do
Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume uma
estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si
todos os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito:
não se contenta em concorrer para esta criação, mas quer ser o
único, ou diretamente através da lei, ou indiretamente, através
do reconhecimento e controle das normas de formação
consuetudinária. Assiste-se, assim, àquilo que em outro curso
chamamos de processo de monopolização da produção jurídica
por parte do Estado.
A esta passagem no modo de formação do direito corresponde
uma mudança no modo de conceber as categorias do próprio
direito. Estamos atualmente tão habituados a considerar Direito
e Estado como a mesma coisa que temos certa dificuldade em
conceber o direito posto não pelo Estado, mas pela sociedade
civil. E, contudo, originariamente e por um longo tempo, o
direito não era posto pelo Estado: bastava pensar nas normas
consuetudinárias, e em seu modo de formação, devido a um tipo
de consenso manifestado pelo povo através de um certo
comportamento e uniforme acompanhado da assim chamada
opinio juris ac necessitatis".65
Aquino, em perspectiva diversa, faz algumas explanações que se opõem ao
vínculo e derivação completa do direito positivo ao direito natural, ao dizer que nem
todo o direito positivo, a lei humana, provém da lei natural e que o direito positivo
difere do direito natural, sendo que o que resulta dos princípios comuns da lei
natural, como conclusão, pertence ao direito natural, e o que é de lei humana não
deriva da lei natural (AQUINO, 2015, I-II, q.95).
Sob a racionalização do Direito realizada pelos positivistas séculos à frente,
pode-se questionar quanto à reunião do direito natural e do direito positivo em um
65
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sistema uno e se o havia realmente. A isso, Bobbio, mais uma vez, explana que a
integração de normas positivas e naturais se tornou realidade em determinado
momento da história, o conceituando como "método de heterointegração mediante
recurso a outros ordenamentos consistia, no que se refere ao juiz, na obrigação de
recorrer, em caso de lacuna do Direito positivo, ao Direito natural" (BOBBIO, 1999, p.
147).
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Por outro lado, quanto à defesa do emprego do Direito Natural, Aquino, o
jusfilósofo e teólogo defende que a lei natural está presente universalmente,
enquanto a lei humana decorre de experiências sociais; a lei natural é justa, pois
possui uma razão, porém não são todas as leis positivas que são possuidoras da
razão, desta maneira nem todas as leis humanas são decorrentes da lei natural e cita
Agostinho de Hipona, doutor da Igreja predecessor de Tomás de Aquino:
Como diz Agostinho, não é considerado lei o que não for justo.
Por onde, uma disposição é justa na medida em que tem a
virtude da lei. Ora, na ordem das coisas humanas, chama-se
justo ao que é reto segundo a regra da razão. E como da razão
a primeira regra é a lei da natureza, conforme do sobredito
resulta (q. 91, a. 2 ad 2), toda lei estabelecida pelo homem tem
natureza de lei na medida em que deriva da lei da natureza. Se,
pois, discordar em alguma coisa, da lei natural, já não será lei,
mas corrupção dela. Deve-se, porém, saber que, de dois modos
pode ser a derivação da lei natural; como conclusões derivadas
dos princípios, ou como determinações de certos princípios
gerais. (...) assim, o dever de não matar pode derivar, como
conclusão, do princípio que a ninguém se deve fazer mal. Outras
disposições derivam por determinação; assim, a lei da natureza
estatui que quem peca seja punido; mas a pena com que deve
sê-lo é uma determinação da lei da natureza. Ora, ambos estes
modos se encontram nas leis estabelecidas pelo homem. Porém,
as disposições pertencentes ao primeiro modo estão contidas
na lei humana, não só como estabelecidas por ela, mas também
por elas receberem, da lei natural, algo do seu vigor. Ao passo
que as disposições pertencentes ao segundo modo haurem o
seu vigor só na lei humana.66
Assim, dispõe sobre a natureza da lei humana em comparação à lei natural,
entretanto, começa-se a haver um parâmetro de validade de uma lei humana quando
66
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analisada pelo aspecto de sua constitucionalidade, se assim pudéssemos falar. Onde
estaria a norma-fonte donde decorrem as leis humanas? Se Deus tem um conjunto
desígnios expostos na lei eterna e os entrega à humanidade, como gênero, e aos
indivíduos se utilizando da lei natural, que é a justiça no caso em tela, Tomás de
Aquino explicita que a aplicação da vontade de Deus será feita com auxílio da lei
positiva, lei humana, todavia, para a plenitude do Logos Divino entre a humanidade,
faz-se necessário a lei divina. A isso, Pinheiro e Souza afirmam:
Em sua visão, quatro motivos tornam necessária a lei divina. Em
primeiro lugar, porque o homem não está ordenado apenas a
um fim finito, mas à bem-aventurança eterna. Em segundo lugar,
para evitar a incerteza do juízo humano, que produz leis
contrárias. Em terceiro lugar, apesar de a lei humana não poder
coibir e ordenar atos interiores, a virtude exige sua adequação.
Por fim, não é adequado ao bem comum que a lei humana puna
ou proíba todos os males, pelo que a proibição e punição dos
que lhe escapam são de atribuição da lei divina (AQUINO, 2015,
I-II, q. 91). Esse conceito de lei divina subsiste na História de duas
formas: a lei antiga e a lei nova. Não se tratam de leis diversas, e
sim de formas distintas de como a lei divina se deu aos homens
— mantendo a mesma espécie (AQUINO, 2015, I-II, q. 91).
Diferentemente da lei natural, ligada à criação — e, por
conseguinte, à estrutura natural das coisas —, a lei divina
relaciona-se com o plano de redenção — dividindo-se entre a
fase anterior e posterior a Cristo.67
Porquanto toda a conceituação de cunho religioso, Bobbio, citando
Aristóteles, mas inserido em um contexto social do século XX, permeado pelo
trabalho da Filosofia Política e das transformações advindas da Reforma Protestante,
do Iluminismo e da Revolução Francesa, objetivamente, inspirado pelo seu estudo
em Hobbes, define Direito Natural e Direito Positivo diversamente ao mestre
escolástico:
O Direito Natural prescreve ações cujo valor não depende do
juízo que sobre elas tenha o sujeito, mas existe
independentemente do fato de parecerem boas a alguns e má
a outros. Prescreve, pois, ações, cuja bondade é objetiva (ações
que são boas em si mesmas, diriam os escolásticos medievais).
O direito positivo, ao contrário, é aquele que estabelece ações
que, antes de serem reguladas, podem ser cumpridas
67
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indiferentemente de um modo ou de outro, mas, uma vez
reguladas pela lei, importa (isto é: é correio e necessário) que
sejam desempenhadas do modo prescrito pela lei.68
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Destarte, há leis naturais, divina e humana, sendo a primeira a base da Criação
e forma prática de justiça na aplicação da lei; a lei divina, a razão do plano divino
para a humanidade; e a lei humana, a ferramenta humana para a realização do plano
divino para os homens. A lei positiva, humana, portanto, se submeteria ao crivo de
“constitucionalidade” à análise da vontade de Deus manifestada na lei divina. Sendo
que a lei divina, deste modo, independe de qualquer atuação humana, pois é inerte
aos atos terrenos, já que elaborada pelo Criador, segundo Tomás de Aquino.
É na lei positiva que habitarão eventuais vícios ou “inconstitucionalidades” em
razão de serem ou não compatíveis ao plano divino, manifestado na lei eterna. Desta
construção, ademais do trabalho de Agostinho de Hipona em sua A Cidade de Deus,
é que a Idade Média se caracterizou como um seio monárquico fundado na existência
da autoridade papal, guardião da lei divina, e que poderia decidir se as leis positivas
condiziam ou não com a lei eterna, um verdadeiro intérprete e julgador por
excelência do que era a vontade de Deus e o que seria um pecado ou transgressão,
estando na condição de vigia do poder temporal sob a custódia do poder celeste, ao
que o professor Luis De Boni ensina:
Ao enquadrar a lei divina dentro dos parâmetros gerais da lei,
Tomás é levado a transpor, sem ignorar, o plano individual da
relação de cada pessoa com Deus, elevando-se ao da
comunidade. Há um paralelo entre a lei humana e a divina,
distinguindo-se elas entre si por possuírem fins diferentes, pois
enquanto aquela visa a ordenar os homens entre si, esta os
ordena para Deus. Ele insiste mesmo em dizer que “o fim da lei
humana é a tranquilidade da cidade”, enquanto o da lei divina,
em sua perfeição, é o de tornar “o homem totalmente capaz de
participar da felicidade eterna”. Mas para que tanto uma como
outra possam ser chamadas de lei, requer-se um substrato que
as possa receber: que haja um povo ao qual se apliquem. Elas
possuem em comum o fato de existirem porque os homens
podem comunicar-se. Ambas ordenam indivíduos, enquanto
membros de uma coletividade. A lei humana destina-se à vida
presente, na qual quer não apenas que a comunidade dos
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homens viva, mas que viva bem, e em função deste bem-viver
promulga seus preceitos.69
A lei positiva, destarte, visa à convivência entre iguais, buscando o bem
comum, contudo, também rege as relações dos indivíduos para com seu Criador
cujos mandamentos são sua lei. Por esta razão, aliás, Moisés é o chefe do povo de
Deus, limitado a Deus, tendo de observar suas normas e fazendo com que seu povo
obedeça às leis divinas, como servo do soberano divino, não o detentor do poder
absoluto, mas aquele que recebeu a lei divina e deve aplica-la, legislando leis suas, o
direito positivo70. Aqui resta que o governante e seu povo vivem para obedecer a lei
divina, o plano da criação, e que o que fora deste escopo age, injusto e ilegal está,
como se houvesse uma inconstitucionalidade material na norma.
4. O DIREITO EM TOMÁS DE AQUINO: CONSTITUCIONALIDADE E DIREITOS
HUMANOS
No pensamento tomasiano, a lei faz parte de um ordenamento jurídico,
institucional, maior, a que todas as leis de cunho privado devem estar apoiadas,
abrangidas, pelo arcabouço reunido de normas, daí retirará sua validade. Deve a lei
particular ser vista dentro do quadro maior em reunião com todas as outras normas.
Somente desta forma poderá ser analisada em menor ou maior caso dentro de uma
lógica racional e se se enquadra corretamente naquele cabedal de normas, ou seja,
se há uma constitucionalidade.
Em Tomás de Aquino habitam uma série de conhecimentos acumulados da
escola greco-romana, todavia adaptada à teologia cristã – haja vista a obra de
Sófocles, Antígona, em que a personagem título da obra destaca que não
importavam quais fossem as leis humanas se houvesse infração à lei dos deuses -,
com suas primeiras formulações elaboradas por vários intelectuais do primeiro
milênio, mas quem mais contribuiu para o estudo dos conceitos de direito, política e
fé foi Agostinho de Hipona haja vista o trabalho realizado em A Cidade de Deus.
Entretanto, a evolução do debate político-filosófico e uma série de alterações
positivas como o fim da autoridade papal suprema, em razão da contestação iniciada
e bem-sucedida através da Reforma Protestante e a Contrarreforma, com o Concílio
de Trento, depois seguida pelo Iluminismo e, enfim, à Era das Revoluções resultou
em transformações políticas que talvez nem o Abade de Sieyès estivesse a imaginar
quando elaborou sua teoria política em "Qu’est-ce que le tiers état ?"71.

Luis Alberto DE BONI, op. cit., p. 61.
Ibid., p. 62.
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A Teoria do Poder Constituinte, se pudéssemos argumentar que a Suma
Teológica de Tomás de Aquino apresenta alguns dos argumentos sobre controle
estatal, autoridade e legitimidade de poder, foi alçada ao contexto jurídico atual por
trabalho, coincidentemente ou não, de um clérigo francês, o Abade de Sieyès. O
Direito Contitucional atual prevê que o exercício do Poder Constituinte tem como
características ser ilimitado, inicial e incondicionado e se apresenta em momentos de
alteração profunda na sociedade, basta analisarmos a divisão e ruptura constitucional
na França através da construção social e política em sua histórica constitucional
desde a Revolução Francesa, a partir de uma perspectiva das chamadas repúblicas
francesas – atualmente Quinta República – até encararmos determinadas alterações
no contexto político que colocam em crise aqueles valores, se aproveitando de
situações sociais bastante extroversas e a desordem do cenário político.
Uma Constituição, ex "Qu’est-ce que le tiers état”, busca organizar as
instituições políticas, limitar poderes e proteger o povo de uma nação,
primordialmente, se analisarmos a primeira dimensão de direitos iniciada na Era das
Revoluções, como se referia Eric Hobsbawn, tratando de assegurar a liberdade aos
súditos do Estado, de forma a prevenir e assegurar aos seus cidadãos – na França
revolucionária, os burgueses, especialmente – que o Estado estaria limitado em suas
ações de maneira a evitar abusos ou autoritarismos.
Os termos, qualificações e sinais inseridos no papel, formando o texto
constitucional não preveem expiração, ou seja, não há data de validade e não há
outra saída que não seja sua vinculação, pensar o oposto é abrir as portas para a
instabilidade política e a irracionalidade estatal, de forma que não há outro
caminho72, sob pena de iniciarmos processo revolucionário que venha a desencadear
nova constituição ou carta política, o que pode ser altamente arriscado, como a
própria história francesa demonstra com a crise revolucionária encadeada e a
ascensão napoleônica. Desta forma, não há se mostra aceitável pensamentos que
busquem violar suas previsões insertas em razão de uma vontade simples, em razão
de estarmos a par de uma inconstitucionalidade.

Existe uma anedota bastante replicada que conta que em determinado dia na Grécia Antiga, Ptolomeu I,
bastante interessado em saber o que que era aquela tal da Geometria que todos falavam, decidiu, então, convocar
Euclides de Alexandria, conhecido por nós como “Pai da Geometria”, e perguntou ao matemático como fazer
para aprender e a tal ciência, ao que Euclides lhe apresentou toda sua série de estudos organizados em “Os
Elementos”, porém Ptolomeu I parece não ter gostado da solução já que muito trabalhosa, de forma que
perguntou se não havia caminho mais curto para a Geometria. Euclides não deve ter gostado da forma com que
Ptolomeu quis de forma breve aprender rapidamente aquela ciência, então limitou-se a dizer-lhe secamente que
não havia estrada real para a Geometria, não havendo outro caminho que não fosse aquele a ser seguido, não
havendo atalhos.
72
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Em comparação a nosso sistema constitucional atual, as leis chamadas divinas
– na Suma Teológica - seriam nossa Constituição, as leis naturais seriam os princípios
dispostos para nos guiarmos e as leis positivas todo nosso sistema
constitucionalmente formal e leis infraconstitucionais, ou seja, as normas não
materialmente constitucionais. Conceituando o que vem a ser constitucionalidade,
Gilmar Ferreira Mendes define:
“os conceitos de constitucionalidade e inconstitucionalidade
não traduzem, tão-somente, a ideia de conformidade ou
inconformidade com a Constituição. Assim, tomando de
empréstimo a expressão de Bittar, dir-se-á que constitucional
será o ato que não incorrer em sanção, por ter sido criado por
autoridade constitucionalmente competente e sob a forma que
a Constituição prescreve para sua perfeita integração;
inconstitucional será o ato que incorrer em sanção – de nulidade
ou de anulabilidade – por desconformidade com o
ordenamento constitucional”73
Assim o controle de constitucionalidade consiste no exame da adequação de
uma norma infraconstitucional à Carta Magna de um país, que deve ser analisado e
avaliado seja no aspecto formal, qual seja, o modo e condições de elaboração, e
quanto ao aspecto material, o conteúdo da norma frente à Constituição. Este
fenômeno também é denominado pelos doutrinadores de compatibilidade vertical.
O controle de constitucionalidade como apresentado neste texto busca como
objetivo assegurar, garantir, o respeito e a supremacia das normas constitucionais,
sendo utilizado quando falamos em constituições rígidas, que são aquelas com maior
dificuldade de alteração por parte dos legisladores, após sua promulgação, já que
somente assim é que se encontrar a hierarquia constitucional em relação a normas
infraconstitucionais, demonstrando a superioridade das normas constitucionais.
Em breve explanação, o controle constitucional brasileiro se dá de
determinadas formas, por exemplo, a partir do órgão que realiza o controle, pode
ser chamado de político, jurisdicional ou misto, sendo que:
•

73

Político: o controle é feito pelo Legislativo, ao analisar a
constitucionalidade ou não de um projeto de lei debatido na Comissão
de Constituição e Justiça de ambas as casas do Congresso Nacional, ou

Gilmar Ferreira MENDES; Inocêncio Mártires COELHO; Paulo Gustavo Gonet BRANCO. Curso de Direito

Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1054.
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pelo Executivo, pelo poder veto presidencial, ao decidir não sancionar
o projeto de lei ou parte dele.
•

Jurisdicional: controle feito pelo Judiciário, que no Brasil adotamos o
método concentrado (austríaco) e o método difuso (estadunidense).

•

Misto: o controle para alguns casos é feito pelo Judiciário; em outros é
feito controle político.
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Ademais, há o momento em que o controle deve ser realizado. No Brasil, o
controle preventivo é exercido pelos três Poderes: Legislativo (no debate aos projetos
de lei), Executivo (quando o chefe do Executivo decide se sancionará ou vetará o
projeto de lei) e Judiciário (o STF, e.g. entende constitucional a impetração de
Mandado de Segurança de parlamentar com vistas a impedir a votação de lei
inconstitucional). Por outro lado, o controle repressivo, em regra, é exercido pelo
Judiciário; todavia, excepcionalmente pode vir a ser exercido pelo Legislativo,
conforme previsão da Constituição em seu artigo 49, V, da CF, quando há Decreto
Legislativo expedido pelo Congresso com vistas a sustar ou regular ato, como
também o art. 62 da CF, em que Medida Provisória do Chefe do Executivo após sua
edição pode ser convertida em lei pelo Congresso ou não, realizando, destarte, o
controle repressivo da norma.
A constitucionalidade pode ser resumida pelo enfrentamento feito em decisão
do Supremo Tribunal Federal que, no caso a seguir em tela, foi incitado a se
manifestar sobre a recepção de leis prévias ao ordenamento constitucional de 1988
e se tais leis estariam ou não abarcadas pelo critério de constitucionalidade adotado
jurisprudencialmente e doutrinariamente, a isso vejamos:
A questão referente ao controle de constitucionalidade de atos
normativos anteriores à Constituição foi exaustivamente
debatida por esta Corte no julgamento da ADI 2. Naquela
oportunidade, o ministro Paulo Brossard, relator, sustentou que:
“A teoria da inconstitucionalidade supõe, sempre e
necessariamente,
que
a
legislação,
sobre
cuja
constitucionalidade se questiona, seja posterior à Constituição.
Porque tudo estará em saber se o legislador ordinário agiu
dentro de sua esfera de competência ou fora dela, se era
competente ou incompetente para editar a lei que tenha
editado. Quando se trata de antagonismo existente entre
Constituição e lei a ela anterior, a questão é de distinta natureza;
obviamente não é de hierarquia de leis; não é, nem pode ser,
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exatamente porque a lei maior é posterior à lei menor e, por
conseguinte, não poderia limitar a competência do Poder
Legislativo, que a editou. Num caso, o problema será de direito
constitucional, noutro, de direito intertemporal. Se a lei anterior
é contrariada pela lei posterior, tratar-se-á de revogação, pouco
importando que a lei posterior seja ordinária, complementar ou
constitucional. Em síntese, a lei posterior à Constituição, se a
contrariar, será inconstitucional; a lei anterior à Constituição, se
a contrariar, será por ela revogada, como aconteceria com
qualquer lei que a sucedesse. Como ficou dito e vale ser
repetido, num caso, o problema é de direito constitucional,
noutro, é de direito intertemporal”. O vício da
inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em
face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei
anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição
superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição
futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais
leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser
superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos
revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser
suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei
maior valeria menos que a lei ordinária. (...) Nestes termos, ficou
assentado que não cabe a ação direta quando a norma atacada
for anterior à Constituição, já que, se for com ela incompatível,
é tida como revogada e, caso contrário, como recebida. E o
mesmo raciocínio há de ser aplicado em relação às emendas
constitucionais, que passam a integrar a ordem jurídica com o
mesmo status dos preceitos originários. Vale dizer, todo ato
legislativo que contenha disposição incompatível com a ordem
instaurada pela emenda à Constituição deve ser considerado
revogado. Nesse sentido, a observação do ministro Celso de
Mello, ao dispor que: “Torna-se necessário enfatizar, no entanto,
que a jurisprudência firmada pelo STF – tratando-se de
fiscalização abstrata de constitucionalidade – apenas admite
como objeto idôneo de controle concentrado as leis e os atos
normativos, que, emanados da União, dos estados-membros e
do Distrito Federal, tenham sido editados sob a égide de texto
constitucional ainda vigente” (ADI 2.971, DJ de 18-5-2004). A
respeito do tema, esta Corte tem decidido que, nos casos em
que o texto da Constituição do Brasil foi substancialmente
modificado em decorrência de emenda superveniente, a ação
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direta de inconstitucionalidade fica prejudicada, visto que o
controle concentrado de constitucionalidade é feito com base
no texto constitucional em vigor, e não do que vigorava
anteriormente (ADI 1.717 MC, DJ de 25-2-2000; ADI 2.197, DJ de
2-4-2004; ADI 2.531 AgR, DJ de 12-9-2003; ADI 1.691, DJ de 44-2003; ADI 1.143, DJ de 6-9-2001; e ADI 799, DJ de 17-9-2002).
[ADI 888, rel. min. Eros Grau, j. 6-6-2005, dec. monocrática, DJ
de 10-6-2005.]74
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Dado tudo acima exposto, ainda assim é necessário compreender a
importância da exegese em Tomás de Aquino e o tamanho de sua obra e relevância
para a formação e a conceituação do justo e os limites do que é direito e o que é lei,
todavia pudemos avaliar que para o direito natural, há que se considerar valores,
enquanto que o direito positivo concerne ao seu cumprimento, sob critérios
objetivos. Por outro lado, em razão desta monografia tratar da importância do Direito
Natural para a formação do Direito Constitucional, precisou-se narrar tais
conceituações.
4.1. Direitos Humanos no ordenamento jurídico
Em razão da complexa diversidade conceitual em relação ao Direito, seus
conceitos e uma discussão entre Direito Natural e Direito Positivo e qual poderia ou
deveria predominar sobre o outro, é imprescindível passar por um rápido
detalhamento temporal que poderíamos considerar desde a filosofia grega à
elaboração do Direito Romano com a substituição de um direito religioso por um
direito dos povos; direito consuetudinário da Alta Idade Média; fortalecimento do
direito natural e direito canônico; formação incipiente dos Estados e Reforma
Protestante; Iluminismo e Revolução Francesa; Revolução Industrial e Positivismo e,
por fim, as duas grandes guerras e a mudança de poder europeia para os EUA.
Com as diferenças de pensamento na própria escola positivista, representadas
por Kelsen ou Hart, por exemplo, e sua insuficiência doutrinária e conceitual para
fundamentar ou justificar o Direito que foge ao justo, ou seja, explicar o que é Direito
justo ou não, dado que pudemos apreender que, conforme os positivistas, Direito é
fato, não é um valor (BOBBIO, 1995a, p. 131). Sendo o Direito uma ciência, o que lhe
impõe métodos científicos, cartesianos, de análise e comprovação fática, não
podendo se basear em suposições ou ficções das mais variadas sem a objetividade
necessária (KELSEN, 2009, p. 85), assim se afastaria o direito natural apoiado em
argumentos científicos, bem como está a se considerar que somente é Direito aquela
norma jurídica posta, direito posto pelo poder soberano, o titular da autoridade
74

ADI 4.222 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 8-2-2011, dec. monocrática, DJE de 14-2-2011.
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competente detentora de força, como afirma Bobbio, baseado em uma visão
hobbesiana de poder (BOBBIO, 2001, p. 150).
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O Direito Positivo, portanto, para seus defensores mais ávidos tem como fonte
o direito elaborado pelo possuidor do monopólio da força estatal, soberano, não
cabendo a terceiros elaborarem o direito; argumento que tem a intenção de
demonstrar que só o Estado é titular do direito, buscando demonstrar uma segurança
jurídica, a isso os estudos de Pinheiro e Souza apontam:
Por consequência, para um positivismo clássico a estrutura do
ordenamento jurídico firma-se nas ideias de unidade,
sistematicidade e completude. Portanto, são rejeitados
problemas hierárquicos, de antinomia e de lacunas. Mesmo as
dificuldades decorrentes da diversidade de ordenamentos
encontram soluções (formais) — o que asseguraria segurança
jurídica (BOBBIO, 1995b, p. 34-35). No entanto, a solução para
todos os problemas identificados, ao final, encontra a mesma
resposta: a soberania estatal. Sobre a pedra fundamental do
Estado está assentada a unidade, a sistematicidade e a
completude do ordenamento jurídico. Todas as normas, mesmo
as particulares, retiram sua validade do Estado-Soberano, que se
caracteriza como a fonte das fontes (BOBBIO, 1995b, p. 41) —
ideia diametralmente oposta à de Tomás de Aquino.75
Da autoridade competente e da estrutura das normas jurídicas, surge o
conceito de unidade, que é dependente de uma norma fundamental, donde provém
todas as normas, e que gera a Constituição. Esta norma fundamental tem como
objetivo controlar o uso da força, assim como apresentar o direito com a face de uma
norma fundamental que não é a mera detenção do poder que o justifica, mas sim a
tal norma definidora originária. Sob perspectiva diversa se percebe que a norma
fundamental não pode, em si, ser considerada como justa ou não, pois o Direito
Positivo é e não se analisa como deve ser, buscando justiça e Bobbio, quanto a isso,
diz ainda que o Direito é a expressão dos fortes, não dos justos (BOBBIO, 1995b, p.
67), assim se desampara qualquer argumento quanto aos direitos humanos,
afastando as ideias defendidas por Tomás de Aquino e sua visão de dignidade da
pessoa humana.
Destarte, sob esta argumentação, qualquer ato da autoridade estatal que
elabora uma lei ou a executa tem o poder jurídico de validade e juridicidade, sendo
direito sim, desde que esteja apoiado pela norma fundamental, fonte das fontes. É
75

Victor Sales PINHEIRO e Elden Borges SOUZA. op. cit., p. 126-127.
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em razão desses argumentos que uma lei, ou ainda pior, uma constituição ou carta
constitucional seria juridicamente válida e deveriam seus subordinados a respeitar já
que são o direito puro, não cabendo qualquer questionamento sobre seus valores,
pois são fruto de fato constatado pela autoridade estatal e devem ser obedecidos se
previstos na norma fundamental. Portanto, imaginemos que as violações de direitos
humanos fossem constitucionalizadas ou toleradas – como em vários episódios da
vida política internacional -, ainda assim seria um Estado de Direito, não cabendo
qualquer punição interna ou externa, visto que jurídico pelos critérios positivistas.
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Em oposição ao pensamento tomista sobre a valorização humana e sua
juridicidade a partir dos desígnios expostos no Direito Natural, Bobbio argumenta
que os direitos humanos não passam de uma obrigação moral se, em que pese a
previsão legal, não haverá aplicação, efetivação desta lei, não tendo os requisitos
completos de lei. Desta forma, os direitos humanos como uma obrigação moral
teriam apenas intenções políticas, argumenta Bobbio:
Partilho a preocupação dos que pensam que chamar de
“direitos” exigências (na melhor das hipóteses) de direitos
futuros significa criar expectativas, que podem não ser jamais
satisfeitas, em todos os que usam a palavra “direito” segundo a
linguagem corrente, ou seja, no significado de expectativas que
podem ser satisfeitas porque são protegidas. Por prudência,
sempre usei, no transcorrer desta minha comunicação, a palavra
“exigências” em vez de “direitos”, sempre que me referi a direitos
não constitucionalizados, ou seja, a meras aspirações, ainda que
justificadas com argumentos plausíveis, no sentido de direitos
(positivos) futuros.76
De outro lado, os direitos humanos não podem unicamente ser pontuados e
elaborados pelo Estado, cabendo ao cidadão aceitar tal situação, porém imaginemos
que os cidadãos se levantassem contra os atos estatais, correndo o risco de agirem
à margem da lei e serem sancionados por isso, em razão do desamparo
constitucional. Em apontamento, Pinheiro e Souza levam a indagação:
Não obstante, quem mais necessita da proteção dos direitos
humanos em face do Poder Público é o povo de um Estado de
não direito, no entanto são exatamente esses que se recusam a
aceitar limites ao seu poder. E mais, são esses Estados que
rejeitam as normas internacionais. No entanto, existe uma
questão ainda mais profunda não respondida: e se a luta por
76

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, p. 72.
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esses direitos não for vitoriosa circunstancialmente, as
pretensões de direitos nada significaram? Antes da II Guerra
Mundial a proibição da tortura, dos tratamentos cruéis e do
genocídio era despida de caráter jurídico? Antes do
reconhecimento dos direitos civis dos negros americanos não
existiam direitos?77
Estas indagações, o movimento racionalista e filosófico originado séculos
antes, bem como as violações de direitos humanos gravíssimas ocorridas nas duas
grandes guerras, mas especialmente na segunda guerra, resultaram em um
movimento acadêmico, político e social bastante rápido. Ademais, uma reação a tudo
o que ocorrera e, acima de tudo, a busca pelo reconhecimento de novas teses para
a proteção dos direitos humanos e a proteção dos povos, à luz dos genocídios
ocorridos, assim como a confluência de interesses dos EUA e dos países vencedores
na guerra de criar novos instrumentos de controle político internacional e a
manutenção da paz.
Numa busca por fundamentação teórica, a obra de Tomás de Aquino serviu
aos jusfilósofos e diplomatas como o material necessário, mas perdido nos séculos,
porém resgatado já no século XIX pelo movimento de pensadores católicos
inspirados na encíclica Aeterni Patris, do papa Leão XIII - mesma autoridade autora
da Rerum Novarum -, que em 1879 estimulou os estudos teológicos tomasianos.
Entre os autores que iniciaram uma série de pesquisas e divulgação do trabalho de
Tomás de Aquino podemos destacar Michel Villey, Javier Hervada e Jacques Maritain,
especialmente este último, autor de Humanismo Integral.
A elaboração do humanismo integral e a publicação da obra homônima em
1936 repercutiram pela Europa, EUA e na América do Sul, o que incluiu palestras do
autor no Brasil. Na obra, Maritain defende o papel do homem, o transcendendo a
mais que sua natureza individual:
O humanismo tende essencialmente a tornar o homem mais
verdadeiramente humano e a manifestar sua grandeza fazendoo participar de tudo o que pode enriquecer na natureza e na
história (...); ele exige ao mesmo tempo que o homem
desenvolva as virtualidades nele contidas, suas forças criadoras
e a vida da razão, e trabalhe por fazer das forças do mundo físico
instrumento de sua liberdade.78

77
78

Victor Sales PINHEIRO e Elden Borges SOUZA. op. cit., p. 129-130.
Jacques MARITAIN, Man and the State, p. 4.
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Fundamental para o desenvolvimento dos direitos humanos foi o papel de
Jacques Maritain na incipiente Organização das Nações Unidas e a elaboração da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, em que o filósofo francês
participou da redação do texto e, tempos depois bem explicou a importância de
ressaltar o Direito Natural e afastar a visão positivista insuficiente (1966, p. 83):
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O fundamento filosófico dos Direitos do Homem é a Lei Natural.
Lamento não podermos encontrar outra palavra! […]. Eles [os
críticos] deveriam, entretanto, lembrar-se de que a história dos
direitos do homem está ligada à história da Lei Natural, e que o
descrédito em que, por certo tempo, o positivismo lançou a ideia
da Lei Natural, provocou inevitavelmente um descrédito
semelhante para a ideia dos direitos do homem.
A redação de um texto como a Declaração Universal dos Direitos Humanos
resultou na percepção da importância daqueles direitos não apenas em suas
liberdades negativas, como na primeira dimensão dos direitos, mas assegurou a
proteção humana contra o Estado e proveniente do Estado, atuando para sua
proteção, e também dos organismos internacionais, abrindo as portas para uma série
de tratados internacionais de proteção humanitária e a constitucionalização desses
direitos nos Estados, como o ocorrido na Lei Fundamental a qual citamos em seu
artigo 1:
(1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e
protegê-la é obrigação de todo o poder público.
(2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e
inalienáveis da pessoa humana como fundamento de toda
comunidade humana, da paz e da justiça no mundo.
(3) Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem
direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo,
executivo e judiciário.79
Neste septuagésimo primeiro aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos nos deve vir à mente, como ressaltamos, o papel de Tomás de Aquino
reverberado pela academia e diplomacia. A aprovação da declaração denota a
importância maior ou menor ou o contexto político em que os países membros da
ONU à época se encontravam, visto que a aprovação se deu em sede da 3ª
Ver Lei Fundamental da República Federal da Alemanha,
bestellservice.de/pdf/80208000.pdf. Acesso em 24 de agosto de 2019.
79

disponível
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Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948,
com 48 votos favoráveis80, nenhum voto contrário e 8 abstenções81.
O temor dos efeitos da Declaração Universal pode justificar porque as
abstenções vieram dos países membros da União das Repúblicas Socialistas ou da
área de sua influência, bem como do regime da Arábia Saudita. Todavia, veio da
presidente da Comissão de Direitos Humanos, Eleanor Roosevelt naquele momento,
o parecer de que a Declaração “não é um tratado, não é um acordo internacional.
Não é e nem pretende ser um instrumento legal ou que contenha obrigação legal. É
uma declaração de princípios básicos de direitos humanos e liberdades que será
selada com aprovação dos povos de todas as Nações”82.
Com uma recomendação das Nações Unidas, em que pese a ausência de
natureza jurídica de tratado internacional, a dignidade da pessoa humana, como
afirmamos em relação ao ordenamento jurídico alemão, começa a ser internalizada
nos ordenamentos jurídicos, demonstrando a importância também de uma filosofia
que observa a metafísica, o além do material e visível aos seres humanos. Foi em
razão da real importância de preservar minorias, etnias todas, povos e religiões que
o respeito à dignidade a seus cidadãos necessitou de acentuação legislativa
internacional, os direitos humanos universais, conforme defesa argumentativa feita
pelos membros da Comissão de Direitos Humanos, foram reconhecidos por vasta
coletânea de ordenamentos jurídicos dos países, recebendo a denominação de
direitos fundamentais.
A dignidade da pessoa humana, termo cunhado por Tomás de Aquino, é dito
por Ingo Wolfgang Sarlet83 como:
Temos por dignidade da pessoa humana 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
Votaram: Birmânia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Equador,
Egito, El Salvador, Etiópia, França, Grécia, Guatemala, Haiti, Islândia, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Libéria, Luxemburgo,
México, Países Baixos, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Tailândia,
Suécia, Síria, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos da América, Uruguai, Venezuela, Afeganistão, Argentina,
Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil.
81 Abstiveram-se: a República Socialista Soviética da Bielorússia, a Tchecoeslosváquia, a Polônia, a Arábia Saudita,
a República Socialista Soviética da Ucrânia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Iuguslávia. Ausentes
à sessão: Honduras e Iêmen.
82 Flávia PIOVESAN. Direitos humanos e o direito constitucional internacional , p.146.
83 Ingo Wolfgang SARLET. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais , p. 60.
80
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a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão dos demais seres humanos.
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Há doutrinadores que classificam os direitos humanos como pertencentes às
dimensões do Direito, especialmente a primeira, segunda e terceira, porém há
autores que os incluem como quarta e quinta geração, como os direitos relacionados
à bioética segundo a concepção de Bobbio, a última dimensão de acordo com o
entendimento de Paulo Bonavides o direito à paz permanente dos povos. (BOBBIO,
1992, p.6) (FURTADO; MENDES, 2009).
Assim, em razão de todo o histórico e desenvolvimento dos Direitos Humanos,
não sob a inspiração racionalista, materialista ou positivista dos últimos séculos, mas
através de um longo percurso pela história da Filosofia e do Direito nos foi possível
legislar, organizar, sistematizar meios de proteção à nossa existência, assegurando
ou na busca programática de garantir que o Estado não viole os direitos dos seus
cidadãos ou que outros cidadãos não o violem, conforme o desenvolvimento da
eficácia horizontal dos Direitos fundamentais.
Por fim, a República Federativa do Brasil, no ano de 1988, em sua sétima
constituição, em um cenário de esperança e tentativa de reparar ou evitar vícios e
graves violações aos direitos humanos – rotina na formação do Brasil, desde a
chegada dos europeus aos dias atuais – insere a dignidade da pessoa humana como
princípio fulcral de nosso ordenamento jurídico e a cabeça de um mote
constitucional mais avançado disposto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, a
elevando a um dos princípios fundamentais do país.
CONCLUSÃO
Pela pesquisa aqui elaborada, do histórico sobre São Tomás de Aquino, à luz
de todo o trabalho realizado pelos gregos e romanos e o início da Escolástica,
chegamos ao ponto de curva em que o direito positivo se encontrou com o direito
natural, indo de encontro aos valores expositivos sobre justiça e direito. Foi possível
apreender a distinção de direito natural e direito posto, positivado, e como
instituições como a Igreja Católica puderam adaptar conceitos greco-romanos e
renová-los sob uma perspectiva condizente com seus valores judaico-cristãos.
A vida de Tomás de Aquino foi utilizada com vistas a demonstrar o percurso
traçado pelo filósofo e teólogo medieval em sua jornada pela ampliação de conceitos
teologais e as repercussões no cenário medieval e no Direito Canônico do período,
porém sob uma perspectiva do Direito Constitucional e do Direito Internacional mais
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moderno, podemos afirmar que é, sim, uma conceituação do direito natural e fruto
de um trabalho filosófico, por vezes religioso, de metafísica, mas que repercute nos
mais diversos âmbitos, como pode se dar no estuda da Ciência Política e do Direito,
tendo a história demonstrado como pode se dar a evolução dos direitos humanos,
desde sua primeira conceituação e citação na Suma Teológica à formação dos
Direitos Humanos.
Nos tempos conturbados em que vivemos, decorrência lógica daquilo que
Zygmont Baumann definiu como modernidade líquida, as pessoas, inseguras quanto
aos seus destinos, e os Estados e instituições privadas se tornam poços ou oásis de
esperança ou mesmo as organizações internacionais o fazem como meio de
preservar a segurança e estabilidade, mas não somente mantendo a paz social, como
também uma ordem econômica e política os Estados, portadores de hercúlea
responsabilidade, o que pode resultar em grandes asseguradores de proteção dos
direitos humanos ou grandes perpretadores das violações de direitos humanos mais
cruéis e sanguinárias.
Pela lição da história, a humanidade passou por momentos de luz, bem como
trevas. A mesma instituição que pode permitir que um teólogo desenvolvesse grande
obra de cunho jusfilosófico e de proteção à vida, também foi a organizadora de atos
violentos que afligiram a vida das pessoas por séculos, na busca de valores religiosos
incertos ou, acima de tudo, conquista de poder. Posteriormente, com a Reforma
Protestante e a perda parcial de poder da Sé Romana, ademais do desenvolvimento
da imprensa, a disseminação de ideias se torna incontrolável, o que levou a novos
avanços, em que pesem certos radicalismos, o que gerou novas demandas e perda
de garantias e de sensação de paz real, ideológica e social.
A evolução de ideias, a liberdade ao pensar e de pensar, a elevação econômica
de determinadas categorias sociais e o fim do Absolutismo trouxe a ideia de
superioridade do Direito Positivo, escrito e elaborado pela autoridade competente,
cientificamente categorizado conforme preceitos cartesianos, transformando uma
das formas de Direito em a única certeza quanto ao Direito. Sucumbe a subjetividade
do Direito Natural; ascende o Direito Positivo.
O Direito Positivo passa a ser a principal fonte, posteriormente a única, de
dizer o Direito, assegurando o controle estatal sobre os territórios, a unidade
nacional, a formação das burocracias e a segurança jurídica das burguesias. A
positivação desperta sensações de controle e supremacia da lei; aquilo que veio para
afastar a subjetividade de autocratas de outrora, torna-se instrumento útil e
necessário aos autocratas de tempos posteriores. Sua manuseabilidade, resultado da
crença de que a razão faria o melhor Direito, permite ao Estado dizer a lei, não
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cabendo afastá-lo por razões de discordância moral simplesmente, mas pela
autoridade do detentor da lei. O Direito não é justo ou injusto. A lei é o Direito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Destarte, com as medidas praticadas por burocratas estatais a mando de teses,
ideias acerca da autoridade do direito posto, a primeira metade do século ficou
indelevelmente impregnada com as marcas da autoridade da Lei, porém preenchida
de injustiças, basta lembrarmos as Leis de Nuremberg de 1935, em que um
compilado de leis antissemitas foram criadas pelo Reichstag da época. Restando,
portanto, evidente que uma equilibrada formação jurídica e filósofica diversa deveria
ser trazida à lume para a conceituação dos direitos humanos, direitos fundamentais
para a proteção humana, ao que autores buscaram no idealismo jurídico de Hugo
Grotius que, todavia, bebia da fonte originária europeia, Tomás de Aquino.
Assim, iniciamos uma nova mudança de pivot em que o Direito Positivo deve
ser temperado pelo Direito Natural, recordando ser este a pedra fundamental para a
positivação jurídica, seu pilar de validade, o ápice de uma pirâmide kelseniana, e não
a norma fundamental hipotética e abstrata positivada ou racionalizada pelos
constituintes simplesmente, mas preenchida de valores quanto à preservação
humana, enriquecidos pela experiência histórica, privilegiando a noção da essência
do ser. É deixar o positivismo mais radical e acolher um direito positivo como
defendido por Tomás de Aquino.
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RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso, foi desenvolvido em razão do
novo instituto de Acordo de Não Persecução Penal e da existência de divergência
doutrinária quanto à SUA constitucionalidade. Considerando tal circunstância,
objetivou-se analisar a (in)adequação do Acordo de Não Persecução Penal ao
ordenamento jurídico brasileiro, utilizando-se, precipuamente, a metodologia
dedutiva e bibliográfica. Para tanto, buscou-se detalhar desde a origem deste
instituto, até às consequências trazidas pelo mesmo no ordenamento jurídico.
Primeiramente, discorreu-se acerca da justiça penal negociada e sua inserção no
sistema legislativo do Brasil. Na segunda parte, expôs-se o conceito de ANPP, seus
requisitos, as condições a serem impostas em caso de celebração; bem como a quem
incumbe a fiscalização do cumprimento do acordo. No capítulo final, desenvolveuse sobre a possibilidade de coexistência entre o ANPP e os princípios basilares do
processo penal. Conclusivamente, verificou-se a inexistência de posição jurídica
consolidada, bem como a necessidade de aprofundamento da problemática posta.
Palavras-chave: Acordo de Não Persecução Penal; Adequação técnica; Princípios
fundamentais.
ABSTRACT: The present work of conclusion of course, was developed due to the new
institute of Non-Criminal Persecution Agreement and the existence of doctrinal
divergence regarding its constitutionality. Considering this circumstance, the
objective was to analyze the (in) adequacy of the Penal Non-Persecution Agreement
to the Brazilian legal system, using, mainly, the deductive and bibliographic
84 Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA.
85 Orientador e professor do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Mestre em
Direito pela Universidade CEUT.
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methodology. To this end, we sought to detail from the origin of this institute, to the
consequences brought by it in the legal system. First, it was discussed about the
negotiated criminal justice and its insertion in the Brazilian legislative system. In the
second part, the concept of ANPP, its requirements, the conditions to be imposed in
the event of a celebration were exposed; as well as who is responsible for monitoring
compliance with the agreement. In the final chapter, it developed on the possibility
of coexistence between the ANPP and the basic principles of criminal proceedings.
In conclusion, there was no consolidated legal position, as well as the need to deepen
the problem raised.
Keywords: Penal Non-Persecution Agreement; Technical adequacy; Fundamental
principles.
Sumário: 1. INTRODUÇÃO. 2. Do surgimento da justiça penal negociada no Brasil. 3.
Do princípio da obrigatoriedade da ação penal. 4. Do acordo de não persecução
penal. 4.1. Resolução nº 181/2017 do CNMP. 4.2. Regulamentações legais do ANPP
– lei 13.964/2019. 4.3. Requisitos para celebração do ANPP. 4.4. Das condições
estabelecidas para ter o benefício do acordo. 4.5. Da competência para a fiscalização
do cumprimento do acordo. 4.6. Dos benefícios do ANPP. 5. Da adequação do ANPP
ao ordenamento jurídico brasileiro. 5.1. Princípios processuais penais constitucionais.
5.2. Princípio da não autoincriminação e o ANPP. 5.3. Do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. 5.4. Do princípio da lealdade. 5.5. Natureza jurídica
híbrida do ANPP. 5.6. Da inexistência de posicionamento consolidado. 6.
CONCLUSÃO. 7. REFERÊNCIAS.
1.INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas enfrentados no Brasil, atualmente, é a
superlotação dos presídios. Nessa esteira, o país conta com aproximadamente
758.676 presos, de acordo com os dados do INFOPEN 2019. Em decorrência desta
realidade prisional, fora inserida neste país a justiça penal negociada, materializada
através de institutos como a transação penal e a suspensão condicional do processo,
regulamentados na Lei nº 9.099/95.
Em consonância com essa nova modalidade de solução consensual de
conflitos penais, fora introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, no ano de 2017,
através da Resolução nº 181, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, o
denominado Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. Este instituto visa à aplicação
da justiça penal negociada aos crimes de médio potencial ofensivo, a fim de que seja
possível a concretização das funções preventiva e repressiva da pena.
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Conforme será abordado no presente trabalho de pesquisa, o Acordo de Não
Persecução Penal, inicialmente fora alvo de críticas devido à via pela qual fora
regulamento. Frisa-se que o procedimento para elaboração do ANPP fora contestado
inclusive através de ADI. Considerando tal questionamento, no recente ano de 2019,
houve a inserção deste instituto no Código de Processo Penal, artigo 28-A, através
da Lei nº 13.964/19.
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Todavia, a despeito da regulamentação legal do ANPP, o mesmo ainda é alvo
de diversas problemáticas, sobretudo, no condizente à sua adequação aos princípios
fundamentais expressos, bem como implícito no ordenamento jurídico brasileiro.
O desenvolvimento da temática central deste estudo procurará responder à
questionamentos como: “O ANPP viola os princípios fundamentais? Há
compatibilidade entre este instituto e o princípio da obrigatoriedade da ação penal?”,
bem como buscará analisar os requisitos para celebração do acordo e as condições
a serem impostas em caso de eventual aceitação. Por último, será alvo de discussão
a adequação (ou não) da atribuição de competência ao juízo de execução penal para
fiscalizar o cumprimento das condições impostas durante a celebração do ANPP.
Ademais, no que tange à problemática do presente projeto de pesquisa, vêse que será debatido acerca da existência de compatibilidade entre princípios
constitucionais e o ANPP, dentre os quais é possível citar, o princípio da não
autoincriminação (direito ao silêncio), o contraditório, a ampla defesa, o devido
processo legal. Por fim, será verificado se, durante a celebração do ANPP, é
observado o princípio da lealdade, sobretudo, no que tange à imposição ou não de
condições unilaterais pelos membros do Parquet.
Cabe esclarecer ainda que, no decorrer do desenvolvimento deste trabalho de
conclusão de curso, será demonstrado que o ANPP deve ser entendido como uma
medida descarcerizadora, posto que, não visa retirar a tipificação criminal da
conduta, mas tão somente permitir a aplicação de uma sanção alternativa à pena
privativa de liberdade.
Frisa-se que serão utilizadas como base metodológica a abordagem dedutiva
e a pesquisa bibliográfica, utilizando-se, sobretudo, pesquisas obtidas através de
julgados dos tribunais e fontes doutrinárias constantes em livros e artigos publicados
na internet.
Deste modo, considerando a existência de dúvidas que pairam acerca do
acordo de não persecução penal, sobretudo no condizente à sua constitucionalidade,
este estudo visa contribuir com a elucidação de tais problemáticas, bem como com
a formação de julgados e doutrinas hábeis a fundamentar uma posição majoritária.
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2.DO SURGIMENTO DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA NO BRASIL
Entende-se que a justiça penal negociada é caracterizada pela existência de consenso
entre as partes, acusação e defesa, as quais, por meio de um acordo e mediante assunção de
culpa, decidem qual a punição a ser imposta diante do caso concreto.
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Segundo Luiz Flávio Gomes (2017):
Assim, faz-se importante conceituar a justiça penal negociada como
um acordo em que ambas as partes praticam concessões recíprocas,
na busca por um acordo final, no qual se permite uma disposição
maior do objeto do processo, negociando-se desde o arquivamento
até uma redução pena. (GOMES, p. 2-4, 2017)
Considerando o exposto, vê-se que a justiça penal negociada atua visando substituir
um processo demorado, por uma solução baseada na contribuição e na flexibilização mútua.
Tal circunstância pode ser benéfica para a atuação jurisdicional, sobretudo, por evitar a
persecução penal formal em delitos de menor ofensividade e, assim, possibilitar uma atuação
mais célere, rígida e efetiva em ações penais mais complexas.
Cumpre mencionar que a negociação na justiça criminal não teve surgimento no
Brasil, já sendo aplicada em diversos países, tendo, como principal origem o denominado
plea bargaining, instituto utilizado no direito norte americano.
Cláudio do Prado Amaral (2019) aduz que:
A possibilidade de redução de pena por confissão de culpa é uma
prática que pareceu surgir espontaneamente nos países do common
law, especialmente Estados Unidos e Reino Unido. Nesses, apesar de
ser comum, não era plenamente reconhecida. Seu processo de
regulamentação que se estende até os dias atuais e ainda sofre
críticas. (AMARAL, 2019, p. 27)
Portanto, desde o seu surgimento a justiça penal negociada sofreu críticas, sendo
decorrente em sua essência, do common law. No entanto, face à “ineficiência” do sistema
penal tradicional, aos poucos esse modelo de solução dos conflitos penais fora sendo
inserido no mundo jurídico, processo que perdura até os dias atuais.
Em conformidade com o desenvolvimento da justiça brasileira, este modelo de justiça
criminal tem crescido de forma considerável no Brasil desde a década de 90. O sucesso desta
modalidade se deu, sobretudo, por se tratar de um meio de reparar o dano, satisfazendo os
anseios sociais, bem como possibilitando que o autor de um fato criminoso sofra a sanção
devida em razão da prática delitiva, sem, no entanto, exclui-lo do convívio social.
Vê-se claramente a inserção da justiça penal negociada por meio da Lei nº 9.099/95,
a qual disciplina institutos como a composição civil do dano, a transação penal e a suspensão
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condicional do processo. Além desta Lei ainda é possível citar o acordo de leniência e a
colaboração premiada.
Importa detalhar que a composição civil do dano ocorre quando estão envolvidos
interesses patrimoniais, visando a reparação do dano causado à vítima; já a transação penal,
disposta no artigo 76, da Lei nº 9.099/95, é caracterizada pela celebração de um acordo,
através do qual o investigado é submetido à medidas alternativas à pena privativa de
liberdade. Dessa forma, vê-se que ambos são institutos que obstam a deflagração da ação
penal. Neste sentido, Francisco Dirceu Barros (2017) afirma que:
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Importante, por fim, destacar que esse tipo de atuação por parte do
membro ministerial não é novidade em nosso ordenamento jurídico,
haja vista a existência de institutos como a transação penal,
suspensão condicional do processo e não oferecimento de denúncia
em razão de acordo de colaboração premiada. (BARROS, 2017, p. 78)
Portanto, a associação entre negociação e direito penal já vem sem utilizada a nível
mundial e nacional, sobretudo, com a finalidade de reduzir o excesso de demandas judiciais
que não conseguem efetivar a punição e nem a ressocialização.
Neste âmbito, faz-se necessário elencar a inserção do Acordo de Não Persecução
Penal, o qual fora inicialmente regulamentado por meio da Resolução 181/17 do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, instituindo, assim, um novo modelo de justiça
criminal negociada. Por fim, se tornando lei com o advento do popular “pacote anticrime”,
tema que será desenvolvido adiante.
No entanto, apesar de todos os objetivos positivos visados pela instrumentalização
da justiça penal negociada, bem como de sua vasta aplicação a nível mundial, faz-se
necessário considerar que se trata de um procedimento amplamente criticado e
questionado, sobretudo, em razão das possíveis consequências trazidas pela aplicação da
mesma.
Frisa-se que, que a aplicação da justiça negociada pode trazer à população a ideia de
impunidade ao vislumbrar situações em que, havendo subsunção entre a tipificação legal e
conduta praticada, ainda assim o réu não será tecnicamente punido.
Ademais, é cediço que este tipo de política criminal pode ir de encontro a diversos
princípios do ordenamento jurídico, legal e constitucional, bem como na mitigação de
princípios já consagrados, como, por exemplo, o da obrigatoriedade da ação penal a ser
desenvolvido ao longo da análise da problemática desta pesquisa.

3. DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL
O princípio da obrigatoriedade da ação penal faz com que o Ministério Público seja
obrigado a promover a persecução penal, tendo em vista que ele é o titular da ação. Assim,
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nos casos de ação penal pública incondicionada o Membro do Parquet não deve ficar inerte
quanto a propositura da ação penal.
Tourinho Filho (2007) conceitua que:
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O princípio da Obrigatoriedade é o que melhor atende aos interesses
do Estado, dispondo o Ministério Público dos elementos mínimos
para a propositura da ação penal, deve promovê-la, sem inspirar-se
em critério políticos ou de utilidade social. (FILHO, 2007, p. 333)
Em mesma direção aponta Guilherme Nucci (2008) que:
Significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco o encarregado
da investigação, a faculdade de investigar e buscar a punição do
autor da infração penal, mas o dever de fazê-lo. Assim, ocorrida a
infração penal, ensejadora de ação penal pública incondicionada,
deve a autoridade policial investigá-la e, em seguida, havendo
elementos, é obrigatório que o promotor apresente denúncia.
(NUCCI, 2008, p. 47-48)
Logo, segundo os entendimentos acima expostos, percebe-se que o princípio da
obrigatoriedade da ação penal tem como principal consequência retirar do órgão ministerial
a discricionariedade de, analisando, conveniência e oportunidade, decidir se propõe ou não
a ação penal.
Em contraponto o aludido princípio determina, que se verificado os requisitos
necessários, sobretudo, prova da materialidade e indícios de autoria o Parquet é obrigado a
propor a ação e oferecer a denúncia.
Ainda sobre a obrigatoriedade da ação penal, faz-se necessário esclarecer que se trata
de um princípio implícito, resultante de construção doutrinária e jurisprudencial, não
havendo previsão expressa na Constituição Federal e nem sequer no Código de Processo
Penal. Ademais, o aludido princípio, apesar de aceito e aplicado, não é absoluto, já
comportando diversas exceções, como por exemplo, a transação penal e a suspensão
condicional do processo.
Já no que tange à relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, insta
expor o que Eugênio Pacelli (2018) discorre em seu livro:
É que o processo penal não pode se afastar de uma perspectiva
minimamente funcional do Direito Penal, no sentido de dever
obediência a eventuais determinações reitoras da política criminal. É
o caso, por exemplo, do reconhecimento, desde logo, da
insignificância da lesão ou do não atendimento das exigências de
determinados e fundamentais princípios do Direito Penal, tais as
hipóteses de intervenção mínima, da lesividade concreta e outros
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que, caso a caso, recomendem a não intervenção do sistema penal.
(PACCELI, 2018, p. 118)
Logo, existem situações que apesar de não estarem expressamente previstas em lei,
são jurisprudencialmente aceitas e aplicadas, mesmo indo de encontro direto com o princípio
da obrigatoriedade da ação penal. Nos dizeres do autor, é possível ter em mente o princípio
da insignificância, responsável por excluir da conduta elementos do crime, de modo a
impedir a propositura da ação e consequente persecução criminal do mesmo.
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Neste sentido, é possível concluir que o acordo de não persecução penal é apenas
mais um meio de mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, instituído com a
finalidade de adequar o direito que a vítima tem de ter uma resposta estatal diante da prática
de um crime, bem como de dar celeridade e eficiência à persecução penal.
Insta esclarecer que por vezes a aplicação da persecução penal chega a atuar de
forma inversa, posto que atualmente o judiciário está abarrocado de processos e por esta
razão não consegue julgá-los com celeridade, o que faz com que muitas das ações penais
tenham a pretensão punitiva fulminada pela prescrição, não sendo efetivada a punição
estatal.
Dito isto, resta evidenciado que a celebração do acordo não viola o dever do estado
de dar uma resposta à prática delitiva, mas apenas traz uma forma diferente de punição que,
nos delitos por ele abrangidos, por serem de médio potencial ofensivo, pode garantir a
imposição de medida punitiva.
Ademais, o princípio da obrigatoriedade da ação penal não é o único norteador do
direito brasileiro, havendo vários outros, como por exemplo, o da eficiência, que está
expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Logo, faz-se necessário
respeitar a existência do princípio da obrigatoriedade da ação penal, mas o aplicando de
acordo com o princípio da razoabilidade e em consonância com os demais institutos
previstos no ordenamento jurídico.
Portanto, com a regulamentação de institutos como o acordo de não persecução
penal vê-se ser ratificada a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, bem
como ser inserida a ideia de discricionariedade regrada.
Neste sentido entende Rodrigo Leite Ferreira Cabral (2018):
Ademais, cumpre consignar que a resolução adotou o denominado
princípio da oportunidade regrada, em que o Ministério Público
somente pode celebrar o acordo, quando cumpridas determinadas
condições. Assim, não existe liberdade discricionária (modelo
americano) do Ministério Público, já que tem o dever de objetividade
e moralidade. (CABRAL, 2018, n.p)
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Portanto, o acordo de não persecução penal fora elaborado dentro do contexto de
mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que já existe no ordenamento
jurídico brasileiro, contribuindo ainda, assim, para a inserção da ideia de oportunidade
regrada para a propositura da ação penal, a qual se baseia na necessidade de interpretação
dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
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4.DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
No capítulo em comento será abordado o surgimento do ANPP, sua regulamentação
legal, as os requisitos para celebração, tal quais as condições a serem impostas em casos de
eventual celebração do acordo. Frisa-se que também serão abordados pontos atinentes à
competência para fiscalização quanto ao cumprimento, bem como os benefícios decorrentes
da substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas.
4.1 Resolução nº 181/2017 do CNMP
Primeiramente, deve-se destacar que em 08 de setembro de 2017, entrou em vigor a
Resolução 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP. Essa Resolução
trouxe várias novidades no mundo do direito, dentre as quais, a mais relevante é a que passou
permitir ao Ministério Público celebrar acordo de não persecução penal, para crimes de
médio potencial ofensivo.
O mencionado acordo busca uma maior “celeridade e economia processual”, pois o
investigado não sofrerá uma ação penal caso cumpra as condições estabelecidas pelo
Ministério Público.
Uma característica a ser considerada como positiva desse instituto é a possibilidade
de o Estado oferecer resposta mais rápida aos crimes de menor gravidade, o que pode
ocorrer, inclusive, dentro de pouco tempo após o crime.
Em contraponto, é possível citar como decorrência negativa da celebração do ANPP
a visão social e da vítima acerca de que este instituto resulta em impunibilidade ao autor do
delito, face à ausência de resposta estatal baseada na imposição de pena privativa de
liberdade, como costumeiramente ocorre.
Esse “novo” instituto acompanha exemplos de países como os Estados Unidos e
Alemanha, em que a grande maioria dos casos penais é resolvida por meios de acordo. Nesta
sequência, enfatiza Rodrigo Cabral (2020) que:

A resolução é fortemente influenciada pela experiência alemã,
cuja possibilidade de acordo surgiu, mesmo sem previsão em
lei, em decorrência de práticas informais dos promotores, que
constataram a incapacidade de o sistema processar todos os
casos. Essa prática de celebrar acordos, posteriormente,
acabou sendo chancelada pela Suprema Corte alemã, que
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reconheceu a sua constitucionalidade, ainda que sem previsão
em lei. (CABRAL, 2020).86
Além do mais, cumpre registrar que o Ministério Público nessa resolução adotou o
princípio da oportunidade regrada, na qual, o acordo somente poderá ser celebrado
mediante o cumprimento das determinadas condições que serão ajustadas entre o MP e o
investigado.
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Vale destacar, ainda, que o acordo não escapa do controle judicial. Assim sendo, o
poder judiciário avaliará se o acordo foi fixado corretamente e de modo justo, sem prejuízo
ao réu.
É de se concluir que a nova Resolução trouxe um horizonte promissor para tornar o
nosso sistema criminal, um pouco mais eficiente. Ademais, já dizia Alberto Binder (2017):

O Estado nunca se encarregou de tudo, porque não pôde e
seguramente lhe seria difícil cumprir sempre tal promessa. É
interessante pontuar que, apesar dos enormes saltos
tecnológicos, esta incapacidade do Estado de intervir em
todos os casos se acentuou, embora continue proclamando
com maior ênfase sua vocação de fazê-lo. (BINDER, 2017, p.
156).
Portanto, por meio dessa breve introdução, percebe que o acordo de não persecução
penal ao tempo dessa resolução do CNMP, gerou algumas polêmicas no mundo do direito,
sendo que a principal delas se tratava em dizer se o acordo era constitucional ou
inconstitucional.

4.2 Regulamentação Legal do ANPP – LEI 13.964/2019
Conforme exposto acima, o Acordo de Não persecução Penal fora amplamente
questionado acerca de sua constitucionalidade, sobretudo, em razão da via pela qual fora
inserido no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, uma Resolução do CNMP.
No entanto, tal questionamento caiu por terra, após a promulgação da Lei nº
13.964/19, popularmente intitulada de “pacote anticrime”, a qual fora responsável pela
regulamentação legal do mesmo, através da criação do art. 28-A, no Código de Processo
Penal.
Neste sentido, cabe esclarecer que o acordo de não persecução penal é caracterizado
pela realização de um ajuste de vontades entre o investigado e o Ministério Público,
mediante posterior homologação pelo juiz. Salienta-se que durante a celebração do aludido
86 Informações obtidas no site do Conjur. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-set-18/rodrigocabral-acordo-nao-persecucao-penal-criado-cnmp> Acesso 05 de Abril de 2020.
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acordo, o autor do delito deve estar assistido por defesa técnica, o que possibilita a existência
de igualdade entre as partes e evita a sobreposição de vontades.
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Frisa-se que, nos termos do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, o acordo
somente será realizado mediante prévia assunção de culpa por parte do investigado, ou seja,
após este ter confessado formal e circunstancialmente a prática do crime investigado.
Dessa forma, verificado o integral preenchimento dos requisitos impostos pela lei, o
Ministério Público oferecerá o acordo, momento no qual serão estabelecidas condições
alternativas ao investigado. Caso o mesmo aceite, estará formalmente realizado o ANPP, o
que obsta o imediato oferecimento da ação penal, evitando, assim, os efeitos decorrentes da
condenação criminal.
Insta salientar que a justiça penal negociada vem sendo utilizada como uma
alternativa criada para solucionar os problemas decorrentes de um direito penal e processual
penal que violam constantemente os princípios fundamentais, como a duração razoável do
processo.
Sobre o tema ensina Erica Montenegro Alves Barroso (2020):

Assim, faz-se importante conceituar a justiça penal negociada
como um acordo em que ambas as partes praticam
concessões recíprocas, na busca por um acordo final, no qual
se permite uma disposição maior do objeto do processo,
negociando-se desde o arquivamento até uma redução de
pena. Pode-se dizer que a negociação de sentença criminal,
como próprio nome sugere, é um acordo entre defesa e
acusação, em que se busca a declaração de culpa do arguido.
(BARROSO, 2020).87
Nesse sentido, entende-se que o acordo de não de persecução penal, é um instituto
que representa a justiça penal negociada, regulamentado em 2017 pela resolução nº 181 do
CNMP, e, posteriormente, se tornando lei em 2020. É um ajuste passível de ser celebrado
entre o Ministério Público e o investigado, acompanhado por seu advogado, e que, uma vez
cumprido, ensejará a promoção de arquivamento da investigação. As condições e exigências
do citado acordo estão todas previstas em sua regulamentação normativa, lei 13.964/2019.

4.3 Requisitos para celebração do ANPP
Estabelece o artigo 28-A, do Código de Processo Penal que são requisitos para
celebração do acordo de não persecução penal:

87 Informações obtidas no site da revista eletrônica Âmbito Jurídico. Disponível em:
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/justica-penal-negociada-sob-a-otica-do-sistema garantistapenal/>. Acesso 7 de Abril de 2020.
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Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente.
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Ao analisar os requisitos para a concessão do acordo, vê-se que é exigido que o
acusado confessasse formal e circunstanciadamente a prática da acusação a ele imputada,
ponto no qual começa a ser cabível a discussão acerca da validade para o processo penal
dessa confissão.
Ora, ao fazer um paralelo com a lei das organizações criminosas, observa-se que há
uma previsão para que o investigado seja “beneficiado” com a colaboração premiada, nela o
infrator confessa o crime abrindo mão do seu direito de silêncio previsto
constitucionalmente. Portanto, ao examinar esse requisito pode-se dizer que ele é legal.
Rogerio Sanches (2020) sobre o tema afirma que:

Apesar de pressupor sua confissão, não há reconhecimento
expresso de culpa pelo investigado. Há, se tanto, uma
admissão implícita de culpa, de índole puramente moral, sem
repercussão jurídica. A culpa, para ser efetivamente
reconhecida, demanda o devido processo legal. (SANCHES, p.
129, 2020).
Portanto, não se pode olvidar que tal pressuposto exposto acima é um
requisito ilegal, e, assim como os outros que serão mencionados, devem ser
cumpridos em obediência estrita na hora da realização do acordo de não
persecução penal.
Com relação aos requisitos restantes, não houve muita polêmica acerca deles. No
qual a infração não deve ter sido cometida com violência ou grave ameaça, a exemplo do
crime de furto, e a pena mínima deva ser inferior a quatro anos. Ao observar com mais
clareza, verifica-se que a na realidade a pena deva ser maior que dois anos e menor que
quatro anos, pois o ANPP não será cabível quando couber transação penal, nesse sentido
para ter o benefício da transação penal a pena deve ser igual ou inferior a dois anos.

4.4 Das condições estabelecidas para ter o benefício do acordo
No condizente à celebração do ANPP, vê-se que o artigo 28-A, incisos I a V, do CPP,
impõe que após a sua celebração, o investigado se submete ao cumprimento de condições,
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sob pena de, em caso de descumprimento, ser ofertada denúncia, o que ensejará o regular
trâmite da ação penal.
Tratando sobre a condição de reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo, o acordo diferente de outros institutos, ele prestigia a vítima,
razão pela qual só haverá o benefício ao investigado se ele cumprir esse encargo. Para a
doutrina, há uma divergência quanto a esse ajuste, se ele abrange ou não o dano moral.
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São, ainda, do eminente Rogério Sanches (2020) os seguintes esclarecimentos:

Para uma corrente, o dano moral, por guardar íntima relação
com a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, não
encontraria, no processo penal, o locus adequado para
debate. Para outros, com os quais concordamos, embora
reconhecendo a dificuldade em se estabelecer o quantum,
não afastam, de plano, essa possibilidade, dependendo
sempre da cuidadosa análise do fato concreto, em especial, da
gravidade do ilícito, da intensidade do sofrimento, da
condição socioeconômica do ofendido e do ofensor, grau de
culpa, etc. Bem como a utilização dos parâmetros monetários
estabelecidos pela jurisprudência para casos similares.
(SANCHES, p. 130, 2020).
Desse modo, caso o investigado não tenha reparado ou restituído à vítima, pois
estava impossibilitado de fazer tais ações, o acordo de não persecução ainda sim poderá ser
dado a esse indivíduo.
Assim dispõe a parte final do Art. 28-A, I, do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
É de suma importância ressaltar que, a exemplos dos crimes ambientais, não há
possibilidade de restituir a coisa ou reparar o dano, assim levando-se em conta a concretude
do caso o acusado poderá ser beneficiado através do ANPP.
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Rogério Sanches (2020), com a clareza que lhe é peculiar, ao examinar a matéria, assim
pontificou in verbis:
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Há situações outras, em que a reparação do dano é impossível
em razão do perecimento do objeto tutelado, que não pode
mais ser recomposto, típico caso de alguns crimes ambientais
em que, uma vez ocorrida à degradação, não há mais
possibilidade de retorno ao status quo ante. (SANCHES, p.
131, 2020)
Portanto, o simples fato de restar impossível a reparação do dano, não inviabiliza a
celebração do acordo.
Outra condição que poderá ser imposta ao investigado é que ele deve renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos e
produtos do crime. Neste âmbito, deve se analisar a voluntariedade do agente, oportunidade
na qual caberá distingui-la de espontaneidade, bem como entender em que consistem os
instrumentos e os produtos do crime.

4.5 Da competência para a fiscalização do cumprimento do acordo
Outro ponto bastante questionado e de muita relevância, se trata da competência
para fiscalização do cumprimento do acordo após sua celebração, posto que o dispositivo
constante no Código de Processo Penal, a citar, artigo 28-A, disciplina no §6º, que a execução
do acordo se dará perante o juízo de execução penal.
Sobre a temática colocada, dispõe o artigo 28-A, §6º do CPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução
penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para
que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
Dito isto, cumpre esclarecer que as atribuições do juízo de execução penal estão
correlacionadas ao acompanhamento das “sanções penais”, o que pressupõe existência de
condenação e pena. No entanto, é incontroverso que o acordo de não persecução penal
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não comina pena, sendo uma medida alternativa a esta, razão pela qual não se mostra
tecnicamente adequado imputar ao juízo de execução a atribuição de fiscalizar seu
cumprimento.
A despeito do posicionamento supramencionado existem doutrinadores que
entendem ser adequada a atribuição de competência do juízo de execução penal para
acompanhar a execução do acordo. Entre os quais, é possível citar, Renato Brasileiro de Lima
(Lima, p. 108, 2020) na qual sustenta que embora a execução seja feita perante o juízo da
execução penal, a “rescisão” do acordo é da competência do juízo a quem incumbiu a sua
homologação.
Desse modo, conforme o doutrinador acima mencionado, a execução do ANPP
continuará sendo acompanhada pelo juízo de execução e a celebração e o rompimento do
acordo será assistida pelo juízo competente para a homologação.

4.6 Dos benefícios do ANPP
Um dos grandes benefícios que o acordo de não persecução penal trouxe ao direito
penal brasileiro, é a economia de tempo e recursos para que o sistema da justiça criminal
exerça, com atenção maior, uma tutela penal mais eficiente nos crimes que merecem esse
tratamento.
Vale lembrar que esse acordo é bom para a vítima quanto ao investigado, visto que
aquela poderá ter o seu bem restituído de volta, pois uma das condições é de que o autor
da infração repare o dano ou restitua o objeto jurídico lesado.
O acordo de não persecução penal, tem como pressuposto a existência de
procedimento investigatório, o que nada mais é do que a existência de um processo
formalizado, trazendo segurança aos investigados. De modo que não haja abuso do poder
estatal e uma maior claridade nas negociações.
A respeito do assunto disposto, dispõe o artigo 28-A, §3º:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente:
§3º O acordo de não persecução penal será formalizado por
escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público,
pelo investigado e por ser defensor.
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Desse modo, o acordo deve ser formalizado por escrito, e assinado através do MP,
pelo investigado e seu defensor, para evitar uma desproporcionalidade das condições do
acordo com a infração cometida. Razão pela qual, para ser homologado o acordo, deve-se
passar também pelo juiz, onde haverá uma audiência e esse verificará a voluntariedade e a
legalidade do acordo.

5. DA ADEQUAÇÃO DO ANPP AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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A análise do tópico em comento visa responder à problemática principal deste
estudo, qual seja, a existência ou não de adequação entre o Acordo de Não Persecução Penal
e os princípios fundamentais. Frisa-se que para obter o posicionamento a seguir exposto, se
analisará os direitos processuais garantidos aos réus, bem como a natureza jurídica deste
instituto, tudo sendo feito de acordo com posicionamento jurisprudencial colacionado.

5.1 Princípios Processuais Penais Constitucionais
Conforme mencionado acima, muito se questiona acerca da adequação do ANPP aos
preceitos previstos na Constituição Federal. Existem amplas críticas doutrinárias direcionadas
a analisar a possibilidade de coexistência entre este instituto e os princípios processuais
estabelecidos na Constituição Federal.
Inicialmente, cabe explicitar que dentre os princípios constitucionais mais afetados é
possível citar o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, bem como o direito
ao silêncio, sobretudo, em razão da exigência de que o investigado confesse a prática
delituosa.
Segundo explicita Douglas Mattoso Carneiro (2016), em artigo publicado na internet,
os princípios supramencionados estão interligados, contribuindo para exercício da defesa
garantida ao réu, conforme a seguir exposto:
Pode ser dito que o princípio da ampla defesa consubstância-se no
direito das partes de oferecer argumentos em seu favor e de
demonstrá-los, nos limites legais em que isso for possível. Existe,
portanto, uma conexão do princípio da ampla defesa com os
princípios da igualdade e do contraditório. (CARNEIRO, s.p, 2016)
Considerando o mencionado acima, faz-se necessário esclarecer que os conflitos
envolvendo princípios fundamentais devem ser sanados por meio da ponderação, a qual
utiliza as técnicas da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evidenciar qual
prerrogativa deve prevalecer.
No que tange a relação entre o ANPP e tais institutos previstos na Carta Magna, vêse que a doutrina tem se posicionado favorável à possibilidade de existência de
contemporaneidade entre os aludidos direitos, sendo, inclusive, que para doutrinadores
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como Francisco Dirceu Barros (2019), o Acordo de Não Persecução Penal pode ser incluso no
rol de tais garantias, a citar:
Dessa forma, devemos atentar para o fato de que a proposta de não
persecução penal, sob uma perspectiva constitucional, é um direito
fundamental, por força do artigo 5º, §2º, da Constituição Federal,
segundo o qual “os direitos e garantias expressos nesta constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte”. (BARROS, p. 63, 2019)
Destarte, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal pode inclusive ser
entendido como direito fundamental do acusado, para parte da doutrina, conforme
colacionado acima, vê-se a existência de tendência dominante a fixar posicionamento de que
este instituto não fere os princípios fundamentais.
Todavia, conforme a seguir detalhado, há também doutrina tendente a considerar a
incompatibilidade do ANPP ao ordenamento jurídico brasileiro.

5.2 Princípio da não autoincriminação e o ANPP
Como já exposto em alhures, o acordo de não persecução penal mitiga certos
princípios fundamentais. Desse modo ao confessar a prática do delito resta configurada
violação ao princípio do nemo tenetur se detegere? Previsto no art. 5º, LXIII da Carta Magna
que assevera “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.
O Pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos em seu art. 14, §3º, alínea “g”
dispõe que toda pessoa humana tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma
nem a confessar-se culpada. Tal princípio significa que ninguém é obrigado a se
autoincriminar ou a produzir provas contra si mesmo.
Reneé do Ó Souza (2019) afirma com precisão que:
Ao contrário de uma conclusão apressada, o dispositivo em análise
não anula a garantia constitucional do acusado de permanecer em
silêncio descrita no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Isso porque
o investigado não é compelido a dizer a verdade ou de não
permanecer em silêncio. A escolha pela intervenção ativa, isto é, de
prestar declarações fidedignas sobre os fatos, desde que livre e
consciente, não viola aquela garantia constitucional. (SOUZA, p. 161,
2019)
Frisa-se que este posicionamento decorre da interpretação baseada no fato de que a
confissão proferida pelo investigado decorre da livre vontade do mesmo.
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Dessa forma, a exigência legal de que o acusado confesse não violaria o direito ao
silêncio porque em nenhum momento o investigado fora privado deste, tendo confessado
por sua livre escolha. Logo, vê-se que aplicando a regra da ponderação, não há que se
concluir que o direito ao silêncio deve se sobrepor à prerrogativa de escolha, principalmente,
quando está trouxer benefícios ao mesmo, como no caso do ANPP, que beneficia o réu com
a extinção da punibilidade, evitando que o mesmo seja submetido à pena privativa de
liberdade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Por conseguinte, a autonomia de vontade faz com que o indivíduo opte por aquilo
que será mais benéfico a ele, que no caso seria o acordo ou a persecução penal. Nessa
perspectiva, o papel da defesa não é diminuído, pois ela deverá avaliar as condições que
serão levadas ao investigado, verificando a proporcionalidade dos direitos fundamentais que
poderão ser mitigados frente aos benefícios que ele terá com a celebração do ANPP.
No entanto, a despeito deste posicionamento, verificou-se também a presença de
doutrinadores favoráveis à declaração de incompatibilidade entre o ANPP e as garantias
concedidas ao réu pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Neste âmbito, fora levantado inclusive questionamento acerca da validade ou não da
confissão proferida pelo acusado quando da celebração do acordo, principalmente, no que
tange à tese de que exigir a confissão retira a voluntariedade da mesma e, dessa forma,
ferindo o princípio constitucional da não autoincriminação.
Opina Arthur Martins Andrade Cardoso (2020), em artigo publicado na internet que:

À luz da interpretação do texto constitucional e convencional
supracitados e com base nas lições doutrinárias trazidas,
entendemos que o requisito confissão para o ANPP elimina por
completo o conteúdo essencial do nemo tenetur se detegere,
uma vez que não se pode violar um Direito (silêncio) para se
conceder outro Direito (ANPP). Se nenhum prejuízo pode ser
imposto àquele que exerce o seu Direito Constitucional de não
autoincriminar-se, igualmente nenhum Direito lhe pode ser
tolhido por não confessar. Cremos que uma lei
infraconstitucional (CPP) não pode eliminar o disposto nos arts.
5º, inciso LXIII da CF (norma fundamental); 8.2, "g" do dec.
678/92 (norma supralegal) e 14.3, "g" do dec. 592/92 (norma
supralegal), impondo a confissão da parte mais fraca (acusado)
como critério para celebração do negócio jurídico, porque tais
normas são cogentes ou de ordem pública, logo inderrogáveis.
Não há espaço para negociação no que se refere ao Direito ao
silêncio. O acusado confessa se quiser (faculdade), não pode
ser compelido pela lei a fazê-lo para obter um Direito, sob pena
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de eliminação do conteúdo essencial de outro Direito: ao
silêncio.Outrossim, não pode o acusado sofrer qualquer
prejuízo se não confessou e preenche todos os demais
requisitos legais para o acordo (in casu, o prejuízo de não
receber a proposta de ANPP).A confissão como exigência à
proposta do ANPP (Direito Público subjetivo do acusado)
equivale a renúncia do Direito ao silêncio, porque não dá opção
de escolha ao acusado: ou confessa ou não recebe a proposta.
(CARDOSO, n.p, 2020)
Face ao exposto, vê-se que existem dúvidas doutrinárias acerca da adequação ou não
do ANPP aos princípios e garantias constitucionais. No entanto, conforme mencionado
acima, os fundamentos para justificar a possibilidade de coexistência entre ambos, tem se
sobreposto aos que veem o Acordo de Não Persecução Penal como um instituto capaz de
ferir princípios fundamentais, principalmente, considerando os benefícios decorrentes da
celebração, os quais atingem o Estado, o investigado e a vítima.
Por fim, constata-se a preponderância de argumentos hábeis a demonstrar a
compatibilidade entre o Acordo de Não Persecução Penal e os princípios fundamentais,
conforme exposto no presente trabalho de pesquisa.
5.3 Do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
O Devido Processo Legal é visto pela doutrina como um princípio matriz no
ordenamento jurídico, desse modo, surgindo dele corolários como o Contraditório e o da
Ampla defesa. Tais princípios asseguram aos litigantes o direito de resposta e defesa daquilo
que está sendo julgado.
Assim, Gil Ferreira de Mesquita (2003) aborda:
“No Brasil, a formalização da garantia do due process of law veio com
a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5º, LIV, prevê que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”, sendo esta ordem complementada pelo inciso LV do
mesmo artigo: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (MESQUITA, 2003).
Nesse diapasão, o acordo de não persecução penal disciplina questões prévias ao
processo, ou seja, ele é pré-processual. Diante disso, não há que se falar em prejuízo aos
princípios abordados, tendo em vista que ele é usado em processos administrativos e
judiciais, o qual o acordo é um mero instrumento da justiça negocial. Desta maneira, não se
enquadraria no conceito de “processo”.
Nesse ponto, brilhante a lição de Vladimir Aras (2019):
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“O acordo de não persecução penal não viola a legalidade nem o
devido processo legal, porque é mero ajuste para não exercício do
direito de ação pelo seu titular, na forma de um arquivamento
condicional, sujeito ao implemento da condição nele prevista: o
cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e dar, que poderiam
ser alcançadas mediante um TAC na instância civil. Nesse sentido, o
acordo de não persecução penal é híbrido entre a composição civil e
a transação penal. (ARAS, p.320, 2019)
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Assim, há observância do devido processo legal fica condicionada ao cumprimento
das obrigações impostas pelo Ministério Público ao investigado, caso ocorra o
descumprimento dessas condições não haverá supressão do princípio mencionado, logo, o
Membro do Parquet promoverá a ação penal.
Todavia, verificou-se que existem posições que consideram a ausência de exercício
do contraditório e da ampla defesa durante a celebração do ANPP, expondo este
entendimento, sobretudo, ao considerar que a confissão proferida em sede de proposta de
acordo e, para fins de concretização deste, não pode ser utilizada como elemento de prova,
em caso de deflagração da ação penal, sob pena de desrespeito ao sistema acusatório.
Comenta Carolina Soares de Castro (2020) que:
Um dos pontos mais sensíveis na celebração do acordo é exigência
legal da confissão formal e circunstanciada da infração penal, uma
vez que, sem o exercício da ação penal, sob o crivo do contraditório
e na presença de um juiz togado, não é possível admitir que esse ato
projete efeitos outros que não a viabilidade da celebração do próprio
acordo. (CASTRO, n.p, 2020)
Portanto, vê-se que não é unânime os posicionamentos acerca do cumprimento ou
não dos princípios do contraditório e da ampla defesa, durante a celebração do ANPP. Em
contraponto, a doutrina é majoritária quanto a admissibilidade desse instituto negocial frente
ao princípio em apreço.
5.4 Do princípio da lealdade
O princípio da lealdade assevera que todos os sujeitos de uma relação processual
devem atuar conforme a boa-fé e a moralidade, fazendo com que a lide seja resolvida da
forma mais justa.
Ao definir princípio jurídico, Celso Antônio Bandeira de Mello (2020) disserta que se
trata do:
“Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce deste,
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas
325

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br
comparando-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata
compreensão e inteligência, exatamente por definir lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e
lhe dá sentido harmônico. E acrescenta: violar um princípio é muito
mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao
princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do
princípio atingido, por que representa insurgência contra todo o
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão da sua estrutura
mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que a sustêm
e alui-se toda a estrutura nelas esforçada” (MELLO, p.156, 2000).
Tendo em vista o ANPP, muito se questiona acerca da imposição de forma unilateral
das obrigações impostas ao investigado. Ora, esse questionamento cai por terra, tendo em
vista o Art. 28-A, §5º do Código de Processo Penal, que dispõe:
Art.28-A [...]
§5º- Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as
condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá
os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta
de acordo, com concordância do investigado e seu defensor (BRASIL,
1941).
Portanto, não há abuso do órgão acusador, visto que o investigado deve estar
assistido por seu advogado no momento da confissão. Em seguida, as condições que foram
impostas pelo ministério público vão ser levadas ao Juiz para que ele verifique a
voluntariedade e a legalidade do acordo. Caso o juiz não ache justas as condições
estabelecidas, ele devolverá os autos para que o Parquet faça um novo acordo ou ofereça a
denúncia.
Diante de todo o exposto, não resta dúvidas acerca da constitucionalidade do ANPP
frente aos princípios fundamentais.

5.5 Natureza jurídica híbrida do ANPP
Um tema de muita discussão na doutrina e nos tribunais se trata da natureza jurídica
do acordo de não persecução penal, visto que para alguns ele tem natureza de norma
processual, para outros de norma penal e por fim de norma hibrida.
A esse respeito Aury Lopes Junior e Higyna Josita (2019) afirmam que:
Ao criar uma causa extintiva da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), o
ANPP adquiriu natureza mista de norma processual e norma penal,
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devendo retroagir para beneficiar o agente (art. 5º, XL, CF) já que é
algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal. Deve,
pois, aplicar-se a todos os processos em curso, ainda não
sentenciados até a entrada em vigor da lei. (LOPES JUNIOR; JOSITA,
2019)
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Neste sentido, ao versar sobre causa de extinção da punibilidade, o ANPP adentrou
na esfera de direito penal material, ou seja, mesmo com a inserção do dispositivo legal que
o regulamentou em código processual, a este instituto deverá ser aplicada a regra da
retroatividade benéfica, prevista no artigo 2ª, parágrafo único, Código Penal.
Outro ponto importante a ser mencionado se trata da análise da aplicação do ANPP
às ações penais em curso, se questionando, sobretudo, até qual fase processual, nos
procedimentos já deflagrados, poderá ser oferecida proposta de Acordo de Não Persecução
Penal. Acerca disso, tanto a quinta turma do STJ quanto a sexta turma do mesmo tribunal
divergem a respeito desse momento.
Veja a posição de ambas às turmas:
A Quinta Turma do STJ, consoante se percebe do trecho transcrito a
seguir, tem assentado a aplicação do ANPP em processos em curso
somente até o recebimento da denúncia: “da simples leitura do art.
28-A do CPP, se verifica a ausência dos requisitos para a sua
aplicação, porquanto o embargante, em momento algum, confessou
formal e circunstancialmente a prática de infração penal, pressuposto
básico para a possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal, instituto criado para ser proposto, caso o
Ministério Público assim o entender, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, na fase de
investigação criminal ou até o recebimento da denúncia e não, como
no presente, em que há condenação confirmado por Tribunal de
segundo grau”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.681.153/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020)
Já a Sexta Turma tem aceitado a aplicação do ANPP para processos
em curso até o trânsito em julgado da condenação, conforme
seguinte trecho: “o cumprimento integral do acordo de nao
persecuçao penal gera a extinçao da punibilidade (art. 28-A, § 13, do
CPP), de modo que como norma de natureza juridica mista e mais
benefica ao reu, deve retroagir em seu beneficio em processos nao
transitados em julgado (art. 5º, XL, da CF)”. (AgRg no HC 575.395/RN,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020) (STF
– 2020)
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Deste modo, verifica-se uma divergência entre as turmas do STJ, visto que a quinta
turma aplica o ANPP em processos em curso somente até o recebimento da denúncia, já a
sexta turma aceita o emprego desse instituto em processos em andamento até o trânsito em
julgado da condenação.
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Portanto, independentemente do momento que ocorrerá a aplicação do ANPP, ambas
as turmas citadas acima já deliberaram sobre a possibilidade dele retroagir, ao passo que,
apesar dos dissentimentos existentes no ordenamento jurídico brasileiro, vê-se que é
aceitável a retroação desse instituto.
Face às informações acima colacionadas, vê-se que, considerando entendimento do
STJ, viabilizar a retroatividade do Lei que instituiu o ANPP, a fim de beneficiar os acusados
que preencham os requisitos fixados, é um meio de garantir a adequação técnica deste
instituto às normas e princípios constitucionais, dentre os quais é possível citar o artigo 5ª,
inciso XL da Constituição Federal, que diz “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu”.

5.6 Da inexistência de posicionamento consolidado
Ainda no que tange o questionamento acerca da (in) adequação técnica do Acordo
de Não Persecução Penal frente aos princípios fundamentais, vê-se que não há consenso
doutrinário e jurisprudencial da Suprema Corte Brasileira acerca deste tema, o qual,
juntamente com diversos outros pontos introduzidos ou apenas regulamentados pelo Pacote
Anticrime (Lei nº 13.964/19), ainda sofrem duras criticas.
Destaca-se que a despeito de não haver entendimento consolidado acerca do tema,
cabe informar que recentemente, em sede de Habeas Corpus nº 185.913 Distrito Federal,
decisão proferida em 22 de setembro de 2020, o Ministro do STF, Gilmar Mendes, fixou a
necessidade submeter a plenário as discussões pertinentes ao Acordo de Não Persecução
Penal, quesitos estes que influirão diretamente nas considerações acerca da pertinência
técnica do ANPP.
Neste sentido,
supramencionado:

cabe

mencionar

os

pontos

fixados

no

Habeas

Corpus

Nesse sentido, preliminarmente, delimito as seguintes questões
problemas:
a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do
surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida
no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em
benefício do imputado?
b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em
casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente,
durante a investigação ou o processo? (STF-2020)
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Portanto, vê-se que, até a presente data, não foram sanadas as diversas dúvidas que
pairam acerca do ANPP. As quais estão pendentes de discussão pelo plenário do STF,
conforme disposto acima.
Ainda sobre o assunto ora em apreço, observa-se que um recente julgado do Tribunal
de Justiça de Alagoas é quanto a constitucionalidade formal do acordo de não persecução
penal, em contraponto, nota-se que o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais trata
sobre a inconstitucionalidade desse acordo.
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EMENTA: ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO DE
HOMOLOGAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESTINAÇÃO
AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MANEIRA INADEQUADA
(ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98) E DO CRIME DE NEGAR EXECUÇÃO À
LEI FEDERAL (ART. 1º, INCISO XIV DO DECRETO-LEI Nº 201-67).
INCIDÊNCIA APENAS DA LEI Nº 9.605/98, SOB PENA DE
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL PREENCHIDA. ACORDO
HOMOLOGADO, SEM PREJUÍZO DE OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA, CASO OS TERMOS DA TRANSAÇÃO SEJAM
DESCUMPRIDOS PELOS GESTORES PÚBLICOS. MAIORIA. (TJ-AL Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação):
90000018420188020900 AL 9000001-84.2018.8.02.0900, Relator:
Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 27/03/2018,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/04/2018) (grifou-se)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DO JUÍZO "A QUO" QUE
DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INSTITUTO PREVISTO NO ARTIGO 18, DA RESOLUÇÃO Nº
181 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM SEDE DE CONTROLE
DIFUSO. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.
- O Julgador, comprometido com a imparcialidade, exerce papel
fundamental na homologação dos acordos, pois analisa os termos
avençados sob o viés da legalidade e constitucionalidade. Ademais,
garante que sejam preservados os direitos e garantias do
colaborador - Não se vislumbra erro do qual tenha advindo tumulto
processual algum, haja vista que a Magistrada fundamentou a não
homologação do "acordo de não persecução penal", apresentado
pelo Ministério Público, por argumento que é objeto de suscitação
pelo controle concentrado de constitucionalidade perante o Plenário
do STF (ADI's nº 5793 e 5790), sustentando não ser possível tal
medida porque inexiste lei que autorize - O instituto, por não estar
previsto em lei específica, mas em resolução administrativa, não
produz os efeitos legais pretendidos, de tal sorte que a decisão que
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não o reconhece, e afasta a aplicação do art. 18 da Resolução nº 181
do CNMP, não causa inversão tumultuária dos autos. (TJ-MG - COR:
10000190085308000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de
Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019) (grifou-se)
Sendo assim, conforme exposto em alhures, conclui-se que não há posicionamento
jurisprudencial consolidado acerca do ANPP.
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6. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, vê-se que o Acordo de Não Persecução Penal surgiu em
razão da deficiência existente no sistema penal brasileiro, o qual não consegue solucionar
todos os casos de maneira célere e eficaz. Razão pela qual, muitos autores de delito acabam
impunes, em decorrência da lentidão nas resoluções dos processos, ensejando assim, na
prescrição dos delitos.
No capítulo inicial deste projeto de pesquisa, teceu-se considerações sobre a inserção
prévia da justiça penal negociada no ordenamento jurídico brasileiro, oportunidade na qual
constatou-se que o ANPP, surgiu visando proporcionar, em casos de prática de crimes de
médio potencial ofensivo, a imposição de medidas alternativas à pena privativa de liberdade.
Posteriormente, no segundo capítulo desta monografia, analisou-se a possibilidade
de coexistência entre o ANPP e o princípio da obrigatoriedade da ação penal, verificandose, ao final, que este princípio não é absoluto, já tendo sofrido diversas mitigações, como é
possível citar, as trazidas pela Lei nº 9.099/95.
Em seguida, passou-se à parte deste trabalho de conclusão de curso na qual foram
expostos os requisitos para oferecimento do acordo, bem como as condições a serem
impostas em caso de eventual celebração, tal qual analisou-se a quem incumbe fiscalizar o
cumprimento destas, conforme previsão do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. Frisase que foram expostos também os benefícios decorrentes da celebração do ANPP e a
natureza jurídica do mesmo.
Ao final do desenvolvimento da problemática que envolve o objeto do presente
trabalho de conclusão de curso, verificou-se que, a despeito de inexistir posicionamento
consolidado acerca da (in)adequação técnica do ANPP ao ordenamento jurídico brasileiro, a
doutrina majoritária tem se posicionado favorável à compatibilidade entre estes.
Cabe esclarecer também que, constatou-se entendimento dominante acerca de que
o ANPP se trata de norma híbrida, ou seja, que atinge tanto o âmbito do direto penal, bem
como do direito processual penal, desse modo, podendo retroagir para beneficiar o réu.
Portanto, considerando todo o conteúdo colacionado ao longo do desenvolvimento
deste trabalho, vê-se que o Acordo de Não Persecução Penal vem sendo aceito pelos
membros do judiciário e do Ministério Público, bem como, em sede doutrinária,
considerando, sobretudo, a possibilidade de coexistência dentre o mesmo e os princípios
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fundamentais, entre os quais cita-se, o da não autoincriminação, o do contraditório e a ampla
defesa.
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Nessa esteira, é preciso frisar que, em regra, o ANPP é celebrado em uma fase
pré-processual, a qual, consoante entendimento majoritário, é inquisitorial. Salientase ainda que este instituto não enseja análise da culpa. Dessa forma, não há que se
falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois para ser
imputada culpa deve haver o trânsito em julgado da sentença condenatória,
conforme assevera o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que dispõe que
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
Nessa perspectiva final, é de suma importância discorrer e aprofundar as pesquisas
acerca do acordo de não persecução penal, tema atual, interessante e capaz de revolucionar
o sistema penal, permitindo o aperfeiçoamento do cumprimento das funções preventivas e
repressivas da pena, sobretudo, considerando que o ANPP visa desafogar as varas e tribunais
penais, bem como objetiva garantia a duração razoável do processo e concretização do
princípio da eficiência.
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LEONARDO GRILLO MENEGON
(coautor)89
RESUMO: O controle de constitucionalidade e as respectivas decisões judiciais
relevam a importância normativa da jurisprudência constitucional na formação do
Direito, notadamente na atualidade, em que representa verdadeira fonte jurídica.
Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar, especificamente, os principais
contornos da aplicação da cláusula de reserva de plenário por meio da análise de
arestos do c. Supremo Tribunal Federal.
Palavras-chave: Cláusula de Reserva de Plenário, Supremo Tribunal Federal.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Exceções à Regra
da Reserva de Plenário. 4. A Cláusula de Reserva de Plenário e sua aplicabilidade
consoante o Supremo Tribunal Federal. 5. Conclusão. 6. Referências Bibliográficas.
1. Introdução
É de se ressaltar, inicialmente, que, “uma das notas que
singularizam o nosso Estado Constitucional no cotejo com os seus congêneres – o
88 . Exerceu os cargos de Assessora Jurídica da Procuradoria Geral do Estado do Acre e do Ministério Público do
Estado do Acre, de Advogada Pública da Secretária Estado da Gestão Administrativa do Acre e de Analista
Processual do Ministério Público do Estado do Acre.
89 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Aprovado para o Exame de Ordem Unificado n.º
2009/03 da Ordem dos Advogados do Brasil. Pós-graduado em Direito aplicado pela Escola da Magistratura do
Paraná. Exerceu os cargos de Assessor Jurídico no âmbito da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná. Atualmente é Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
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Rule of Law, o État de Droit e o Verfassungsstaat – está justamente na existência
concorrente de duas formas de controle de constitucionalidade dos atos normativos
em nosso Direito: o controle concreto e o controle abstrato”90.
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Com efeito, ao passo que o controle abstrato é realizado, de
forma exclusiva, pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o art. 102, inc. I, alínea a,
da Constituição Federal de 1988, mediante o rol de ações da via concentrada,
reguladas pelas Leis n.º 9.868/1999 e n.º 9.882/1999, o controle difuso (também
conhecido como aberto, concreto, descentralizado, desconcentrado, incidental,
subjetivo ou, ainda, atrelado à via de exceção) é realizado, de outra banda, por todos
os juízes e Tribunais. Esse entendimento é compartilhado pelo STF: “todo e qualquer
órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle
difuso de constitucionalidade”. STF, AI-AgR 145.589, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
J. 02.09.1993, DJ 24.06.1994. (g. n.).
Nada obstante, “nos tribunais, o processo de controle de
constitucionalidade difuso deverá observar a cláusula de reserva de plenário, contida
no art. 97, CF/88, que determina que somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do órgão especial (órgão que somente pode ser
constituído em Tribunais que possuam mais de 25 julgadores, conforme o art. 93, XI,
CF/88) é que a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo poderá ser
declarada”91.
A fim de examinar a problemática em apreço, portanto,
especialmente em relação à regra da reserva de plenário, o presente artigo foi
elaborado a partir de três pontos essenciais, envolvendo: (1) a caracterização desta
cláusula; (2) a análise de sua aplicabilidade ou não aos casos referidos; e, por fim, (3)
o exame das decisões jurídicas da magistratura constitucional que excepcionam tal
regra.
Eis as considerações iniciais para o prosseguimento das
reflexões objeto deste estudo. Senão vejamos.
2. Da Cláusula de Reserva de Plenário
Como visto alhures, em sede de controle difuso de
constitucionalidade – admitido pelo Brasil juntamente com o controle reservado –, e
tendo em vista o procedimento apontado nos arts. 948 a 950 do Código de Processo
90 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil
Comentado. 2ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1008.
91 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 8ª ed., rev., atual. e ampl., Salvador: Juspodivm, 2020, p.
1460.
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Civil de 2015, a qualquer juiz ou Tribunal é possível declarar a inconstitucionalidade
de uma lei ou ato normativo do poder público. Tal declaração no âmbito dos órgãos
colegiados, no entanto, deverá observar a cláusula de reserva de plenário, também
chamada de regra do full bench, full court ou julgamento en banc, nos termos do art.
97 da CF/88.
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Assim giza o reportado dispositivo constitucional:
“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Poder Público”. (g. n.).
Em síntese, a denominada cláusula de reserva de plenário
significa que, “observadas as regras do processo civil, a parte sucumbente poderá
devolver a análise da matéria ao tribunal ad quem (...). No tribunal competente,
distribuído o processo para uma turma, câmara ou seção (...), verificando-se que
existe questionamento incidental sobre a constitucionalidade de lei ou ato
normativo, suscita-se uma questão de ordem e a análise da constitucionalidade da
lei é remetida ao pleno, ou órgão especial do tribunal, para resolver aquela questão
suscitada”92.
Nesse panorama, o comando normativo “presente no direito
constitucional brasileiro desde a Constituição de 1934, consiste em exigir, para as
decisões de inconstitucionalidade proferidas pelos Tribunais: a) o quorum de maioria
absoluta de seus membros, e b) a reserva de plenário (cláusula constitucional do full
bench) ou, no tribunal onde houver, do órgão especial. Cuida a aludida regra de uma
condição de eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do poder público que se justifica em face do princípio da
presunção de constitucionalidade das leis e atos estatais”93. (g. n.).
Tal orientação prevalece, por igual, na jurisprudência do STF: “A
estrita observância, pelos Tribunais em geral, do postulado da reserva de plenário,
inscrita no art. 97 da Constituição, atua como pressuposto de validade e de eficácia
jurídicas da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos
do Poder Público”. STF, AI 615686 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. 18/09/2007,
DJ 30/11/2007. (g. n.).

92 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 308.
93 DA CUNHA JR., Dirley; NOVELINO, Marcelo. Constituição Federal para concursos. 3ª ed., rev., atual. e ampl.,
Salvador: Juspodivm, 2012, p. 593.
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Em verdade, a exigência visa incrementar a segurança jurídica
– a qual, ao lado da justiça, simetriza um dos objetivos fundamentais do Direito – nas
decisões versadas, de modo que, dentro de uma mesma Corte, não haja posições
contrapostas a respeito da constitucionalidade ou não de um dispositivo legal,
evitando-se, por conseguinte, incertezas e instabilidades com as normas do direito e
da justiça.
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No mesmo sentido, o STF editou preceito sumular, de modo
que “a proteção foi reforçada pelo enunciado da Súmula Vinculante 10”94. In verbis:
SV 10-STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou
em parte.
A luz desse entendimento, “o órgão fracionário não poderá
simplesmente afastar a aplicação da norma ao invés de submeter a questão ao pleno
ou órgão especial, pois isso resultaria em burla por via oblíqua à cláusula de reserva
de plenário”95. Na trilha desse raciocínio, portanto, “o desrespeito à cláusula de
plenário nas hipóteses em que ela incide ocasiona a nulidade absoluta da
decisão prolatada pelo órgão fracionário. Segundo a doutrina, isso ocorre em
razão de estarmos diante de uma regra de competência funcional”96. (g. n.). Nesse
sentido97:
Afastamento, pelos órgãos judiciários a quo, de lei ou ato
normativo do poder público sem a expressa declaração de
inconstitucionalidade. Ofensa à cláusula de reserva de
plenário (CF, art. 97). (RE 580.108 QO-RG, rel. Min. Ellen
Gracie, j. 11-6-2008, P, DJE de 19-12-2008, Tema 93). (g. n.).
Reconhecida a violação do art. 97 da Constituição, anulado
o acórdão e determinado novo julgamento, com
observância da reserva de Plenário, compete ao STJ dar o
encaminhamento processual que entender adequado ao caso.
Se, supervenientemente, o STJ firmou precedente sobre a
94 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmulas do STF e STJ anotadas e organizadas por assunto. 4ª ed., rev.,
atual. e ampl., Salvador: Juspodivm, 2018, p. 22.
95 MASSON. Op. Cit. p. 1463.
96 MASSON. Id. Ibid.
97 Disponível em: <https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97> Acesso em: 18.11.2020.
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matéria, observando o quanto disposto no art. 97 da
Constituição, poderá ele aplicá-lo por seus órgãos fracionários,
se a legislação assim o permitir no caso concreto. (RE 516.814
ED, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14-9-2010, 2ª T, DJE de 8-102010). (g. n.).
É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a
aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na
Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividadefim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a
contratante e o empregado da contratada, pois exerceu
controle difuso de constitucionalidade, declarando a
parcial nulidade sem redução de texto do referido
dispositivo sem observar a cláusula de reserva de
Plenário. (ARE 791.932, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1110-2018, P, DJE de 6-3-2019, Tema 739). (g. n.).
Mais um ponto merece reflexão.
Se bem pensado, existem mitigações – notadamente
jurisprudenciais – à regra do full bench, isto é, hipóteses em que o órgão fracionário
poderá decretar a inconstitucionalidade sem submeter os autos ao plenário ou órgão
especial, como será visto em minúcias a seguir.
3. Exceções à Regra da Reserva de Plenário
Oportuno observar, primeiramente, que conforme a dicção do
parágrafo único do art. 949 do CPC, foram previstas duas ressalvas à regra da reserva
de plenário, assim, quando o plenário ou o órgão especial do Tribunal que estiver
decidindo já tiver se firmado pela inconstitucionalidade da norma, e,
semelhantemente, quando o plenário do STF já tiver manifestado no sentido de que
a norma é inconstitucional, o órgão fracionário poderá declarar a
inconstitucionalidade sem necessidade de remessa do feito ao plenário ou órgão
especial, frise-se.
Vale ressaltar que o CPC/2015 regulamentou o referido
procedimento nos seguintes termos:
Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade
de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após
ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à
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turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do
processo.
Art. 949. Se a arguição for:
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal
ou ao seu órgão especial, onde houver.
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Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de
inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão. (g. n.).
Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o
presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela
edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente
de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os
prazos e as condições previstos no regimento interno do
tribunal.
§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no art.
103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito,
sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo
previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o
direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de
documentos.
§ 3º Considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir,
por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou
entidades.
Em
outras
palavras,
“admitido
o
incidente
de
constitucionalidade, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu
órgão especial. Não pode o órgão jurisdicional fracionário pronunciar-se a respeito
da constitucionalidade da lei ou do ato normativo antes da pronúncia do plenário ou
do órgão especial. STJ, 1ª T. REsp 715.310/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.04.2005,
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DJ 09.05.2005, p. 314. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento no órgão
fracionário. A rejeição da alegação não desafia qualquer recurso. Se a questão da
constitucionalidade já foi examinada pelo plenário ou órgão especial do próprio
tribunal ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o órgão fracionário está
dispensado de submeter a tese ao tribunal (art. 949, parágrafo único, CPC). Nesse
caso, poderá desde logo, invocar o precedente e ter como inconstitucional a norma
questionada. O órgão fracionário está juridicamente vinculado à orientação do
plenário ou órgão especial do tribunal ou à orientação do plenário do Supremo
Tribunal Federal. STJ, 2ª T., EDcl nos EDcl no REsp 916.285/SP, rel. Min. Castro Meira,
j. 25.09.2007, DJ 05.10.2007, p. 253”98. (g. n.).
Perfilha desse mesmo entendimento, MASSON99: “de acordo
com o que determina o art. 948 do CPC, sempre que um incidente de
inconstitucionalidade for recebido pelo Tribunal o relator deve, necessariamente,
submeter a questão ao órgão fracionário. O órgão fracionário pode entender pela
constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Caso entenda que a norma é
constitucional julga a questão de constitucionalidade (declarando a norma
compatível com a Constitucional) e, na sequência, julga o pedido principal. Se,
todavia, entender que a norma é inconstitucional, deve enviar o acórdão provisório
que revela a percepção pela inconstitucionalidade ao pleno ou ao órgão especial
para julgamento. Estes últimos (pleno ou órgão especial) ficarão incumbidos de
julgar a questão de constitucionalidade e tão somente esta, pois o pedido principal
permanece com o órgão fracionário, só aguardando a solução do incidente (decisão
de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma) para dar o desfecho ao
mérito”.
Nesse compasso, o art. 949 do CPC, “mitigando a regra da
reserva de plenário ao estabelecer que depois que o plenário (ou órgão especial) do
Tribunal ou plenário do STF já tiver decidido o incidente de inconstitucionalidade,
não será mais necessário que os órgãos fracionários, nos casos subsequentes,
submetam a mesma questão ao pleno ou ao órgão especial. Bastará que eles
apliquem a decisão anteriormente prolatada pelo órgão pleno ou especial do
Tribunal, ou pelo plenário do STF”100.
No mesmo sentido101:

98 MARINONI. Op. Cit. p. 1009.
99 MASSON. Op. Cit. p. 1463.
100 MASSON. Id. Ibid.
101 Disponível em: <https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97> Acesso em: 18.11.2020.
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Controle incidente de constitucionalidade de normas: reserva
de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo constitucional o
acórdão proferido por órgão fracionário, que declara a
inconstitucionalidade de lei, ainda que parcial, sem que
haja declaração anterior proferida por órgão especial ou
plenário. (RE 544.246, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 15-52007, 1ª T, DJ de 8-6-2007). (RE 486.168 AgR, rel. min. Marco
Aurélio, j. 23-9-2008, 1ª T, DJE de 27-2-2009). (g. n.).
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Descabe cogitar, no caso, de reserva de plenário – art. 97
do referido diploma –, especialmente quando a matéria de
fundo se encontra sumulada. (AI 555.254 AgR, rel. min. Marco
Aurélio, j. 11-3-2008, 1ª T, DJE de 2-5-2008). (AI 413.118 AgR,
rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-3-2010, 2ª T, DJE de 7-5-2010).
(g. n.).
A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em
sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a
submissão de demanda judicial à regra da reserva de
plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver
fundada em jurisprudência do Plenário do STF ou em
súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da CF e 481,
parágrafo único, do CPC. [ARE 914.045 RG, rel. min. Edson
Fachin, j. 15-10-2015, P, DJE de 19-11-2015, Tema 856.) (g. n.).
Impõe-se, contudo, uma outra observação.
Ao lado das exceções consagradas pelo dispositivo legal acima
destacado, se o Tribunal houve por bem ratificar a constitucionalidade do ato
normativo, de modo que não afastou sua presunção de validade, resta desobrigado,
por tal motivo, da aplicação do princípio da reserva de plenário, que, na forma do
art. 97 da CF/88, amolda-se tão somente aos casos de declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público.
Isso equivale dizer que “não se exige, nos tribunais, a reserva
de plenário para a declaração da constitucionalidade de uma lei ou ato normativo do
poder público, que pode ser pronunciada por órgão fracionário (as câmaras, turmas
ou seções). A reserva de plenário só é exigida para a declaração de
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inconstitucionalidade, uma vez que essa declaração infirma a presunção de
constitucionalidade que milita em favor das leis e atos estatais”102.
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É necessário abrir um parêntese neste momento.
Conforme consagrada lição da doutrina, “como a cláusula não
precisa ser observada quando há reconhecimento da constitucionalidade do diploma
impugnado, pode-se concluir que nos casos em que Tribunal se vale da técnica da
decisão intitulada interpretação conforme a Constituição, ainda que haja o
afastamento de um determinado sentido da norma, não há que se falar em
instauração do incidente processual atinente ao princípio da reserva de plenário”103.
Impende mencionar, por fim, que “de acordo com o princípio
da interpretação conforme à Constituição, cabe ao intérprete, quando se depara com
dispositivo legal aberto, ambíguo ou plurissignificativo, lhe atribuir exegese que o
torne compatível com o texto constitucional. (...) A interpretação conforme à
Constituição deriva de vários fundamentos. O mais importante é a unidade do
ordenamento jurídico, sob a supremacia da Constituição. (...) Nesse sentido, a
interpretação conforme à Constituição se aproxima da presunção de
constitucionalidade das leis. (...) Além de princípio de hermenêutica constitucional, a
interpretação conforme à Constituição é uma técnica de decisão no controle de
constitucionalidade. (...) A técnica permite a invalidação jurisdicional não do ato
normativo em si, mas de uma ou algumas das suas possibilidades interpretativas, de
modo vinculante para outros intérpretes”104.
Pois bem. Essas são as exceções legais e doutrinárias que
merecem destaque.
4. A Cláusula de Reserva de Plenário e sua aplicabilidade consoante o Supremo
Tribunal Federal
Passada a caracterização da multicitada cláusula constitucional
do full bench, bem assim a análise da necessidade ou desnecessidade da técnica
referida, resta considerar que, a partir do exame das decisões proferidas pelo Pretório
Excelso, esse entendimento comporta temperamentos.

102 NOVELINO. Loc. Cit.
103 MASSON. Op. Cit. p. 1463.
104 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de
trabalho. 2ª ed., 3. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 457.
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De início, por intermédio do Informativo n.º 844 do STF105,
restou decidido que não se aplica a cláusula de reserva de plenário para atos de
efeitos concretos. Isso porque “o que se sujeita ao princípio da reserva de plenário –
e, consequentemente, à SV 10 –, é a lei e o ato normativo. No caso concreto, o
decreto legislativo que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal referido não
constitui lei em sentido formal ou material, nem possui caráter de ato normativo.
Desse modo, para que seja caracterizado como ato normativo são necessários os
seguintes requisitos: a) abstração; b) generalidade e c) impessoalidade”. Veja-se:
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Não viola o art. 97 da CF/88 nem a SV 10 a decisão de órgão
fracionário do Tribunal que declara inconstitucional
decreto legislativo que se refira a uma situação individual
e concreta. Isso porque o que se sujeita ao princípio da reserva
de plenário é a lei ou o ato normativo. Se o decreto legislativo
tinha um destinatário específico e referia-se a uma dada
situação individual e concreta, exaurindo-se no momento de
sua promulgação, ele não pode ser considerado como ato
normativo, mas sim como ato de efeitos concretos. STF. 2ª
Turma. Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
18/10/2016. (g. n.).
No caso em tela, portanto, “o decreto legislativo tinha um
destinatário específico e referia-se a uma dada situação individual e concreta,
exaurindo-se no momento de sua promulgação. Logo, este decreto legislativo não
preencheu os requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, não podendo
ser considerado como ato normativo, sendo caracterizado como típico ato estatal de
efeitos concretos. Diante disso, não se aplica ao caso a regra do art. 97 da CF/88 nem
há ofensa ao Enunciado 10 da SV”.
Por outro lado, “como a referida regra só é válida para
Tribunais, pode-se concluir que não se aplica aos juízes singulares, tampouco às
turmas recursais dos juizados especiais”106. Nesse sentido107:
A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque
exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder
Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares quando
no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253). HC
105 Disponível em: <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/12/info-844-stf.pdf> Acesso em:
17.11.2020.
106 MASSON. Op. Cit. p. 1462.
107 Disponível em: < https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97 >Acesso em: 17.11.2020.
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69.921, rel. min. Celso de Mello, j. 9-2-1993, 1ª T, DJ de 26-31993. (g. n.).
A regra da chamada reserva do plenário para declaração de
inconstitucionalidade (art. 97 da CF) não se aplica, deveras,
às turmas recursais de juizado especial. Mas tal circunstância
em nada atenua nem desnatura a rigorosa exigência de juntada
de cópia integral do precedente que tenha, ali, pronunciado
inconstitucionalidade de norma objeto de recurso
extraordinário fundado no art. 102, III, b, da Constituição da
República, pela mesmíssima razão por que, a igual título de
admissibilidade do recurso, não se dispensa juntada de cópia
de acórdão oriundo de plenário. RE 453.744 AgR, voto do rel.
min. Cezar Peluso, j. 13-6-2006, 1ª T, DJ de 25-8-2006. (g. n.).

O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da
inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse
sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos
membros dos respectivos órgãos especiais”, está se dirigindo
aos tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos
especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não
atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados
especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída
pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob
regime de plenário ou de órgão especial. ARE 792.562 AgR,
rel. min. Teori Zavascki, j. 18-3-2014, 2ª T, DJE de 2-4-2014. (g.
n.).
Explica-se. Conquanto órgão recursal, as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais não equivalem aos Tribunais. Assim, “poderão declarar
incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei ou afastar a sua incidência no
todo ou em parte sem que isso signifique violação ao art. 97 da CF/88 e à SV 10-STF.
Isso não impede, contudo, que a parte sucumbente interponha recurso
extraordinário contra decisão da Turma Recursal, para o STF apreciar a questão
constitucional”108, conforme a Súmula 640-STF109.

108 LENZA. Op. Cit. p. 313.
109 Súmula 640- STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas
causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
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Nesse contexto, “a regra do art. 97 é estabelecida para tribunal,
não estando, portanto, direcionada para o juízo monocrático, mesmo que,
incidentalmente, no controle difuso, declare a inconstitucionalidade de uma lei ou
ato normativo”110. Como se vê, o raciocínio a ser empregado nesta hipótese é
semelhante à anterior.
Em sentido parecido, destaca-se, também111:
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“A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no
art. 97 da CF, fundada na presunção de constitucionalidade das
leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros
julgadores
dos
tribunais,
quando
atuem
monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos
atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. V – Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Forense,
2009. p. 40)”. (RE 636.359 AgR-segundo, rel. min. Luiz Fux, j. 311-2011, P, DJE de 25-11-2011). (g. n.).
Para mais, “a cláusula igualmente não é utilizada quando na
análise o Tribunal conclui pela não recepção da norma pré-constitucional, conforme
diversos precedentes nesse sentido”112. Veja-se113:
(...) a discussão em torno da incidência, ou não, do
postulado da recepção – precisamente por não envolver
qualquer juízo de inconstitucionalidade (mas, sim, quando
for o caso, o de simples revogação de diploma préconstitucional) – dispensa, por tal motivo, a aplicação do
princípio da reserva de plenário (CF, art. 97), legitimando,
por isso mesmo, a possibilidade de reconhecimento, por órgão
fracionário do Tribunal, de que determinado ato estatal não foi
recebido pela nova ordem constitucional (RTJ 191/329-330),
além de inviabilizar, porque incabível, a instauração do
processo de fiscalização normativa abstrata (RTJ 95/980
– RTJ 95/993 – RTJ 99/544 – RTJ 143/355 – RTJ 145/339, v.g.).
(AI 582.280 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, j. 12-9110 LENZA. Id. Ibid.
111 Disponível em: < https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97 > Acesso em: 18.11.2020.
112 MASSON. Op. Cit. p. 1463.
113 Disponível em: < https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97 >Acesso em: 18.11.2020.
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2006, 2ª T, DJ de 6-11-2006. Rcl 10.114 AgR, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 18-12-2013, P, DJE de 19-2-2014. AI 669.872
AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 11-12-2012, 1ª T, DJE de 14-2-2013).
(g. n.).
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Nada obstante, “foi reconhecida a repercussão geral no recurso
extraordinário que tratava sobre a exigência de observância da regra constitucional
da reserva de plenário quando, eventualmente, for o caso de negar-se aplicação de
norma anterior à Constituição Federal de 1988”114.
Nesse sentido115:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em
Extraordinário. Reserva de plenário. Exigência. Norma anterior
à Constituição Federal de 1988. Relevância do tema.
Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral
recurso extraordinário que verse sobre a exigência de
observância da regra constitucional da reserva de plenário
quando, eventualmente, for o caso de negar-se aplicação
de norma anterior à Constituição Federal de 1988. (RE
660.968-RS, rel. Min. Celso de Mello). (g. n.).
De outra banda, segundo a doutrina, com o advento da Lei n.º
9.868/1999 – que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e da ADC perante o
STF –, essa exigência da reserva de plenário “também alcançou as decisões
colegiadas proferidas em sede de medida cautelar, segundo reclama seu art. 10”116.
In verbis:
Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na
ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta
dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22,
após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou
a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se
no prazo de cinco dias. (g. n.).

114 MASSON. Id. Ibid.
115
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4156289&num
eroProcesso=660968&classeProcesso=RE&numeroTema=441 > Acesso em 18.11.2020.
116 NOVELINO. Op. Cit. p. 594.
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§ 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o AdvogadoGeral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de
três dias.
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§ 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será
facultada sustentação oral aos representantes judiciais do
requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela
expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do
Tribunal.
§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá
deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou
das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo
impugnado. (g. n.).
Sem embargo da ressalva acima, em determinado caso
concreto, o STF decidiu, diversamente, no sentido de que quando o órgão especial,
competente para apreciar a constitucionalidade da norma (e não o órgão
fracionário), tiver deferido a medida cautelar por maioria simples de seus membros,
haveria tão-somente ofensa ao dispositivo legal outrora mencionado. Assim, a
violação, acaso existente, seria a texto de lei, e não à Súmula Vinculante 10-STF. Vejase117:
Não caracteriza ofensa aos termos da Súmula Vinculante
10, mas tão somente ao art. 10 da Lei 9.868/1999, o
deferimento de medida liminar, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, por maioria simples
dos membros de órgão especial de tribunal de justiça. (Rcl
10.114 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, j. 18-12-2013, P, DJE de 192-2014). (g. n.).
No mesmo sentido118:
Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF. (...)
Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou
declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de
117
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4156289&num
eroProcesso=660968&classeProcesso=RE&numeroTema=441 > Acesso em 18.11.2020.
118 Disponível em: < https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97> Acesso em 18.11.2020.

347

www.conteudojuridico.com.br

aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida
no art. 97 da Constituição da República. (Rcl 10.864 AgR, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 24-3-2011, P, DJE de 13-4-2011).
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Em seu voto, a eminente Ministra Relatora houve por bem
destacar que “a regra inscrita no art. 97 da Constituição Federal possui um domínio
temático de incidência normativa específica, restringindo-se, unicamente, em sua
aplicabilidade, às hipóteses de declaração final de inconstitucionalidade”119. (g.
n.).
É de se ressaltar, ainda, os casos em que o Órgão do tribunal
apenas afasta a aplicação da legislação federal para a situação analisada, conforme
o Informativo 848-STF. In verbis120:
Não viola a Súmula Vinculante 10, nem a regra do art. 97
da CF/88, a decisão do órgão fracionário do Tribunal que
deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender
não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência
normativa seja resolvida mediante a sua mesma
interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição.
(STF. 1ª Turma. Rcl 24284/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em
22/11/2016). (g. n.).
Nesse sentido, veja como já decidiu o c. STF em outra
oportunidade:
(...) A simples ausência de aplicação de uma dada norma
jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso,
violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal. 2. Para caracterização da contrariedade à súmula
vinculante n. 10, do Supremo Tribunal Federal, é necessário que
a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma
legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a
Constituição. (STF. Plenário. Rcl 6944, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em 23/06/2010). (g. n.).
Segundo a Min. Cármen Lúcia, “é possível que dada norma não
sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente
119 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1092027> Acesso em
18.11.2020.
120 Disponível em: < https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/12/info-848-stf1.pdf > Acesso em:
18.11.2020.
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porque não há subsunção”. (Rcl 6944). Em outras palavras, a lei ou ato normativo do
poder público não se enquadra ao caso concreto. No mesmo sentido121:
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O verbete vinculante 10 da Súmula do Supremo não
alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha
dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de
norma legal. (Rcl 10.865 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-22014, P, DJE de 31-3-2014). (g. n.).
Alegação de violação da Súmula Vinculante 10. (...) Decisões
reiteradas desta Corte têm respaldado a prerrogativa de
conferir determinada interpretação à lei como atributo
inerente à própria atividade jurisdicional, o que, em
consequência, afasta a equiparação proposta pela parte
vencida entre as hipóteses de interpretação desfavorável a seus
interesses e de declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo analisado. (Rcl 12.107 AgR, rel. min. Rosa Weber, j.
13-6-2012, P, DJE de 1º-8-2012). (Rcl 15.717 AgR, rel. min.
Marco Aurélio, j. 25-2-2014, 1ª T, DJE de 20-3-2014). (g. n.).
Controle incidente de inconstitucionalidade: reserva de
plenário (CF, art. 97). Interpretação que restringe a aplicação
de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a
outros, não se identifica com a declaração de
inconstitucionalidade da norma que é a que se refere o art.
97 da Constituição. (RE 184.093, Moreira Alves, DJ de 5-91997). (RE 460.971, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 13-22007, 1ª T, DJ de 30-3-2007). (ARE 676.006 AgR, rel. min. Luiz
Fux, j. 22-5-2012, 1ª T, DJE de 6-6-2012). (g. n.).
A simples ausência de aplicação de uma dada norma
jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso,
violação da orientação firmada pelo STF. Para caracterização
da contrariedade à Súmula Vinculante 10, do STF, é necessário
que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a
norma legal tomada como base dos argumentos expostos na
ação e a Constituição. (Rcl 6.944, rel. min. Cármen Lúcia, j. 23121 Disponível em: <https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-4-capitulo-3-secao-1-artigo97> Acesso em: 18.11.2020.
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6-2010, P, DJE de 13-8-2010). (Rcl 14.953 AgR, rel. min. Marco
Aurélio, j. 24-10-2013, P, DJE de 14-11-2013). (ARE 683.572
AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 11-9-2012, 1ª T, DJE de 27-9-2012). (g.
n.).
O acórdão recorrido afastou a aplicação da multa moratória, na
medida em que foi reconhecida a instabilidade da
jurisprudência (...). Esse afastamento foi justificado com singelo
apelo à segurança jurídica. Em relação às multas, a aplicação da
segurança jurídica pode decorrer diretamente tanto da
Constituição como do CTN (art. 112). A proteção conferida pelo
CTN não é absorvida pelo princípio constitucional, de modo a
tornar ocioso o art. 112 do CTN. Os parâmetros de controle se
somam, de forma que o acolhimento de qualquer deles pelo
Judiciário é suficiente em si para justificar a conclusão pela
inaplicabilidade da punição, no caso concreto. Portanto, como
não houve declaração oculta de inconstitucionalidade, o
art. 97 da Constituição era inaplicável. (RE 601.088 AgR, rel.
min. Joaquim Barbosa, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-10-2011).
(g. n.).
(...) resta evidente que não ocorreu violação à reserva de
plenário, pois o embasamento da decisão em princípios
constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de
inconstitucionalidade. (RE 575.895 AgR, voto da rel. min. Ellen
Gracie, j. 15-3-2011, 2ª T, DJE de 5-4-2011). (g. n.).
Inexistência de ofensa ao princípio da reserva de plenário,
pois o acórdão recorrido analisou normas legais sem julgar
inconstitucional lei ou ato normativo federal. (RE 436.155
AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-3-2009, 2ª T, DJE de 24-42009). (AI 463.220 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 15-22011, 1ª T, DJE de 4-3-2011). (g. n.).
Além disso, “a reclamação constitucional fundada em afronta à
SV 10 não pode ser usada como sucedâneo (substituto) de recurso ou de ação
própria que analise a constitucionalidade de normas que foram objeto de
interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes”.
(Informativo 848-STF). Em verdade, no caso em tela, o órgão fracionário apenas
interpretou a legislação federal, à luz de determinada decisão proferida pelo
Supremo, sem que, no entanto, tenha declarado a inconstitucionalidade da referida
norma.
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Finalmente, “de acordo com as normas regimentais, a cláusula
de reserva de plenário não se aplica às Turmas do STF no julgamento do RE (Recurso
Extraordinário), seja por não se tratar de tribunal no sentido fixado no art. 97, seja,
tendo em vista ser função principal e essencial da corte a declaração de
inconstitucionalidade, a possibilidade de afetação dessa atribuição aos seus órgãos
fracionários, no caso, as Turmas”122. Existe um precedente da 2ª Turma do c. STF123:
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O STF exerce, por excelência, o controle difuso de
constitucionalidade quando do julgamento do recurso
extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários
competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97
da CF. (STF. 2ª Turma. RE 361.829 ED, rel. Min. Ellen Gracie,
julgado em 02.03.2010). (g. n.).
Como se observa, portanto, a multiplicidade de processos que
versam sobre o mesmo tema, demonstrada pelos inúmeros julgados do c. STF –
acima colacionados – sobre a questão, não restam dúvidas acerca da importância do
estudo incessante e acurado deste assunto para o quotidiano de todos os operadores
do Direito.
5. Conclusão
Alfim, com este estudo doutrinário e jurisprudencial a respeito
da regra de reserva de plenário, verifica-se que se trata de instrumento relevante para
a preservação da uniformidade jurisprudencial dos Tribunais, conferindo segurança
jurídica ao sistema normativo nacional. Não obstante, como sobejamente
demonstrado, o presente trabalho apontou a relativização da cláusula pela
jurisprudência do c. STF, sendo que não há a necessidade de se observar a regra do
art. 97 da CF/88 em casos tais:
a) quando o plenário ou o órgão especial do Tribunal que
estiver decidindo já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma e
quando o plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional,
na forma do art. 949, parágrafo único, do NCPC;
b) quando houver a decretação de constitucionalidade do ato
normativo. Segundo a doutrina, repise-se, “caso o órgão fracionário opte pela
constitucionalidade do diploma, ele mesmo poderá prolata-la, pois só estará
reforçando a presunção de constitucionalidade que a norma já possui. Do contrário,
122 LENZA. Op. Cit. p. 311-312.
123 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Vade Mecum de jurisprudência dizer o direito. 5ª ed., rev., atual. e ampl.,
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 57.
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quando a manifestação é no sentido da inconstitucionalidade, estar-se-á afrontando
a presunção de constitucionalidade da norma. Por isso, neste caso, incide a reserva
de plenário: para evitar que a presunção de constitucionalidade da norma seja
superada por uma decisão de uma fração do Tribunal. Além disso, a cláusula evita a
possibilidade de decisões controversas entre os órgãos fracionários”124.
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c) quando houver a aplicação da técnica de interpretação
conforme à CF/88, como dito alhures;
d) quando se tratar de atos normativos de efeitos concretos,
consoante o Informativo 844-STF;
e) quando se tratar de Juizados Especiais, bem assim de
decisão de juízo monocrático de primeira instância e, ainda, quando houver rejeição
da arguição de inconstitucionalidade, em decisão monocrática, por órgãos
fracionários e membros do tribunal, conforme orientação do c. STF;
f) quando houver a declaração da não recepção de normas,
observadas as controvérsias apresentadas;
g) quando se tratar de decisões cautelares, liminares e
antecipatórias decidias em sede de cognição sumária, ainda que não estritamente
pacificada tal questão;
h) quando o afastamento da lei ou ato normativo derivou da
falta de subsunção, nos termos do Informativo 848-STF;
i) quando se tratar de Turmas do STF no julgamento de RE, na
forma do RISTF e julgados referidos;
Eis o esboço da problemática em apreço.
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(orientador)125
Resumo: A violência contra mulher encontra-se, atualmente inserida de forma
impetuosa na sociedade brasileira. Apesar de inúmeras vezes ficar desalumiado, a
agressão cometida contra a mulher, que resulta a morte, converte- se pública,
circunstância em que se manifesta a tipificação do crime de Feminicídio, por meio
da criação da Lei 13.104/2015, como forma de reprimir a violência decorrente de
gênero. Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por “razões da
condição de sexo feminino”, de modo a desprezar, menosprezar e desconsiderar a
dignidade da vítima enquanto mulher. Antecedentemente a referida, não havia
nenhuma punição especial pelo fato de o homicídio ser praticado contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, o Feminicídio era punido, de forma
genérica, como sendo homicídio prescrito no art. 121 do CP. Deste modo,
pretende-se analisar as características culturais e sociais do crescimento do
feminicídio no Brasil.
Palavras-chave: Feminicídio. Violência. Gênero. Homicídio. Desigualdade.
Abstract: Violence against women is currently impetuously inserted in Brazilian
society. Although it is often disheartened, the aggression committed against women,
which results in death, becomes public, a circumstance in which the crime of
Feminicide is manifested through the creation of Law 13.104/2015, as a way to
repress gender-based violence. Feminicide is the murder committed against a
woman for "reasons of the female condition", in order to despise, despise and
disregard the dignity of the victim as a woman. Prior to this, there was no special
punishment for the fact that homicide was committed against women for reasons of
their feminine condition; Feminicide was generally punished as a homicide prescribed
in art. 121 of the Criminal Code. Thus, it is intended to analyze the cultural and social
characteristics of the growth of feminicide in Brazil.
Keywords: Feminicide. Violence. Gender. Homicide. Inequality.
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1 - Introdução
O presente trabalho traz como proposta, apresentar o contexto cultural e
histórico dos casos de violência contra a mulher, desde os primórdios, até a
atualidade, haja vista que a estrutura social sempre privilegiou a cultura machista,
colocando a mulher em segundo plano no que diz respeito às suas escolhas, seus
direitos e a visibilidade desta na sociedade.
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A violência contra a mulher é um fato que manifesta a relação de
desigualdade entre homens e mulheres, por vezes sendo a causa da violência de
gênero, presentes em nosso corpo social. A ação ativista e organizada do movimento
de mulheres tem sido decisiva para dar visualidade a essa violência, no entanto, se
faz menos do que se fala a respeito deste tema.
A princípio, apresentaremos o patriarcado e a violência de gênero; seu
conceito e suas formas; as diferenças de gênero no Brasil e os diplomas legais que
retratam a evolução da igualdade de gênero no Brasil, analisando dados
atualíssimos, do aumento dos casos de violência contra a mulher. Justificando-se a
pesquisa pelo seu valor teórico, social e jurídico, buscando apresentar à precisão das
mulheres entenderem que nada as obriga a se submetam a maus tratos; nem o
casamento, nem o namoro, nem a paternidade dão direito ao homem de ameaçar
ou agredi-la, pois, o que poucos sabem, o silêncio acaba por ser tornar uma arma
contra a mulher. Eliminar o silêncio e o medo é o primeiro passo para se libertar da
humilhação e do sofrimento causados pela violência.
O conhecimento acerca deste assunto é de grande relevância no cenário
atual, já que é inegável o crescente aumento deste fenômeno entre a população
mundial, demonstrando-se um problema social e de saúde pública, que afeta a
integridade física e psíquica da mulher, além de constituir uma flagrante violação aos
direitos humanos. Ainda, salienta-se, que o crime de Feminicídio abraça a idéia de
ser crime hediondo.
Para alcançar tal objetivo, foi empregado como objetivo geral, a contribuição
de forma eficaz para o combate à violência contra mulher, tendo como base o crime
de Feminicídio, independentemente de quais forem suas manifestações,
proporcionando para as leitoras condições que identifiquem as causas e formas de
prevenções; e tendo quanto aos objetivos específicos, a evolução histórica da mulher,
procurando compreender as influencia para tais agressões; os tipos de violência
contra mulher; e por fim, os métodos de proteção, para própria defesa das mulheres.
A concretização desta pesquisa foi de extrema importância tendo em vista
que, à violação dos direitos das mulheres, por averiguarmos ser algo que acontece
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com bastante regularidade em nosso corpo social, sendo este um grave problema
que aos poucos tem chegado ao entendimento da população, merece trazer à tona,
fazendo com que a pesquisa se torne viável, a ponto de combater o crime de
feminicídio e dentre outros maus-tratos contra as mulheres. Desta forma, a
metodologia aplicada nesta pesquisa foi qualitativa, pois analisa e interpreta o
comportamento humano. O tipo de pesquisa cientifica aplicado é a bibliográfica, pois
descreve aquilo que já foi produzido, sendo indispensável para compreensão dos
dados coletados na pesquisa.
2 – A Mulher e sua Posição na Sociedade
Desde as sociedades mais antigas até a atual, a mulher teve seu papel
procedido na sociedade baseado numa conceptualização machista, em razão da
forte presença patriarcal. Ficando então preestabelecido o processo de divisão sexual
do trabalho, onde homens exerciam as tarefas braçais, que exigiam força para sua
execução, desde a caça até a pesca. Desta forma, vindo a concretizar culturalmente
que as mulheres cuidavam da prole no seio familiar e exerciam tarefas domésticas.
Silva (2008, p. 02) muito bem retrata em seu artigo que:
A divisão do trabalho baseava-se em atividades que
permitissem a mulher poder cuidar dos filhos, o trabalho era
exercido em lugares onde pudesse levar as crianças para
alimentá-las e educa-las, assim cultivava hortaliças e cuidava da
domesticação de animais (SILVA, 2008, p. 02).
Para que se possa entender todo o processo evolutivo do sexo feminino, é
interessante analisar as mudanças da sociedade, quanto ao papel da mulher, do início
do século passado com o atual. No século XVII, o sexo masculino era aquele
predominante, somente este era reconhecido, a mulher era algo inferior ao homem,
esta, era entendida como algo menos desenvolvido que o homem, pois existiam
enormes diferenças entre ambos, relacionados à estrutura física e biológica, por isso,
logo a mulher passou a ser submissa. Neste período, muito se falava do código moral
dos homens, estes deveriam conservar sua honra, já que era um sinal de estima,
respeito e de prestigio aos olhos da sociedade. Estes deveriam defender suas posses
de bens, a lealdade, proteção da família, e garantir sua boa reputação social, bem
como a profissional. Sua esposa deveria gerir a casa, mantê-la sempre limpa, cuidar
de seu esposo e seus filhos, ser recatada, ir à missa, e ser decente, além de que a
sexualidade e fertilidade feminina deveriam ser vista como uma ameaça à honra da
mulher, requerendo o controle do homem. Outro fator a se discutir, eram os
casamentos combinados, um tipo de acordo entre o pai da noiva e a família do
pretendente, e que eram realizados sem o consentimento da mulher e que muitas
vezes não consagrava o amor, somente uma espécie de contrato com o objetivo de
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aumentar a riqueza da família. A fecundidade da mulher era indispensável ao
casamento, haja vista que a procriação é uma das finalidades principais, e se a mulher
fosse estéril esta era levada ao repúdio, e o adultério implicava no abandono ou até
mesmo a morte da mulher, começando aqui, os primeiros sinais do feminicídio. Dessa
forma, via-se na mulher uma desvalorização desde o interior do lar até na
abrangência de um contexto social como um todo. Nesse sentido assevera Gonçalves
(2004, p. 04):
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As mulheres sempre trabalharam. Porém, as suas relações com
o mundo do trabalho foram se transformando, tanto em
relação aos significados que a sociedade – e as próprias
mulheres – atribuem ao seu trabalho quanto à forma como elas
se inserem nas relações de produção. [...] a possibilidade de
conciliar atividade doméstica e profissional parece atrair as
mulheres porque lhe permite adequar-se as exigências do
cotidiano, na família e no mercado de trabalho.
Entretanto, a modalidade de fragilidade da mulher foi evoluindo ao longo
dos anos. Uma das primeiras mudanças ocorreu no século XIX, com o surgimento da
revolução industrial, pois a primeira conquista das mulheres foi deixar de prestar
somente afazeres domésticos para ir às indústrias trabalhar nas fábricas, estas
conquistaram o direito de poder trabalhar, e não somente ficar servindo a seus
maridos e filhos. Mais à frente, em especial no século XX o papel da mulher muda de
uma forma drástica, os movimentos feministas naquela época, desencadearam uma
serie de conquistas, entre eles, o direito a voto, ocorrido no Brasil em 1932 na Era
Vargas, com o decreto n°. 21.076, bem como outros temas de grande importância
que contribuíram para os direitos civis das mulheres, tais como a liberdade sexual, e
o direito ao divórcio. Essa emancipação feminina teve um papel fundamental nas
mudanças que vem ocorrendo atualmente, sejam elas no casamento, visto que hoje
em dia as mulheres se casam por amor podendo escolher seus parceiros, resultando
em uma grande transformação na vida e na intimidade das pessoas.
De acordo com algumas pesquisas, as mulheres estão avançando nas áreas
da cultura e da política, o povo brasileiro já elegeu mais de 288 mulheres para o
cargo de prefeito e 5000 para o cargo de vereadoras nas últimas eleições, e nos
últimos 15 anos, entraram no mercado de trabalho mais de 12 milhões de mulheres.
Nos dias de hoje, mais de 30 milhões de mulheres trabalham fora de casa.
3- Compreendendo o Feminismo
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Avançando para os dias atuais, para melhor entendimento, deve-se
compreender o que é o movimento feminista. O feminismo é um movimento social,
que além de ser político, luta contra as relações de poder fundadas na dominação de
homens sobre mulheres na sociedade, manifestando-se tanto na militância quanto
em produção acadêmica, adotando uma diversidade de vertentes. O feminismo ao
longo dos anos, especificamente no início do século VXI atravessou uma era
segregacionista, opressora, e generalizante, mas ganhou força neste espaço-tempo,
passando por diversas fases e sempre se moldando. Atualmente há um movimento
chamado de “Nenhuma a Menos”, no qual milhares de mulheres que vão às ruas
pedir o fim da impunidade para a violência de gênero e o feminicídio, com o desejo
de que, quando a violência não puder ser evitada, é preciso responsabilizar os
agressores de acordo com os ditames constitucionais e legais existentes, através de
um sistema de justiça criminal e de um devido processo legal. Dito isso, temos como
base entrada da Lei 13.104/2015 que alterou o art. 121 do Código Penal, com o
intuito de o feminicídio ser caracterizado como circunstância qualificadora do crime
de Homicídio, visando assim, a punibilidade dos infratores. No § 2º-A foi inserido tal
preceito explicativo da expressão "razões da condição de sexo feminino",
especificando que acontecerá em duas determinadas hipóteses: a) violência
doméstica e familiar; b) menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A
referida lei adicionou o §7º ao Artigo 121º do CP concernindo circunstancias do
aumento de pena para o crime. Sendo que o aumento de pena será de 1/3 até a
metade se for praticado: a) durante a gravidez ou nos 03 meses posteriores ao parto;
b) contra pessoa menor de 14anos, maior de 60 anos ou com deficiência; c) na
presença de ascendente ou descendente da vítima. E por fim, a Lei alterou o Artigo
1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de crimes hediondos) para englobar as devidas alterações,
facultando a nova modalidade de homicídio qualificado.
Segundo Fernando Capez (2011, p. 19) “A missão do Direito Penal é proteger
os valores fundamentais para a subsistência do corpo social, tais como a vida, a
saúde, a liberdade, a propriedade, etc., denominados bens jurídicos.” E o autor diz
ainda:
“O direito penal é o segmento do ordenamento jurídico
que detém a função de selecionar os comportamentos
humanos mais graves e perniciosos à coletividade,
capazes de colocar em risco valores fundamentais para a
convivência social, e descrevê-los como infrações penais,
cominando-lhes, em consequência, as respectivas
sanções, além de estabelecer todas as regras
complementares e gerais necessários à sua correta e justa
aplicação”.
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Seria a visibilidade das lutas feministas que motivariam ainda mais a conduta
do crime de feminicídio? Todos os dias são anunciados mortes barbáries no Brasil,
no entanto, já é uma realidade típica, algo que é tratado como rotineiro, haja vista
que para o Estado e para grande parte da sociedade, que por ação ou omissão são
cúmplices de dessas agressões, que muitas vezes o resultado culmina em mortes.
Este crime ocorre em diversas circunstâncias e contextos, pelo menosprezo com a
condição feminina, a descriminação, assassinatos com requinte de crueldade,
especialmente nas regiões intimas e especificas do corpo feminino, levando a uma
prática de violência sexual, por diversas vezes impondo certo sofrimento físico e
mental, em 80% dos casos com a existência de histórico de violência anterior ao
episódio de culminou na morte. São casos recorrentes e que seguem sendo
banalizados pela mídia, pela sociedade, e até mesmo em instituições de segurança e
justiça, no que chamam de ser um ‘’crime passional’’, cujo sentimento de posse e a
violação da liberdade da mulher são tratados com as expressões típicas de ‘’ciúmes’’,
ou ‘’inconformado com o fim do namoro’’. No entanto, o feminicídio pode ter
múltiplos autores, não se restringe somente a homens e parceiros, muitas ações
podem ser praticadas individualmente ou por grupos que por diversas vezes podem
ser ligados a redes de prostituição, de tráfico de pessoas, tráfico de drogas, ou outras
formas de grupo organizado.
De acordo com pesquisas, há 5 principais razões de desigualdade de gênero
na prática das mortes violentas das mulheres, e estas seriam: 1) sentimento de posse
sobre a mulher; 2) controle sobre o corpo, desejo, autonomia da mulher; 3) limitação
da emancipação profissional, econômica, social ou intelectual da mulher; 4)
tratamento da mulher como objeto sexual; 5) manifestação de desprezo pela mulher
e pelo feminino. Como já citado brevemente acima, na maioria dos casos de
feminicídio, já foi precedido de violências anteriores que se perpetuaram até o
assassinato, ou seja, muitas mortes poderiam ser evitadas se esse tipo de violência
não fosse banalizado pelas instituições que deveriam agir nesses casos em defesa da
mulher, mas também por uma parcela da sociedade. Para repelir essas agressões,
tem-se que haver o reconhecimento das continuas violências, o Estado deve se
responsabilizar, pois como exemplo de diversos casos, a omissão ou negligência
concorre para o incremento do feminicídio.
Uma das maiores conquistas do movimento feminista, foi a Lei Maria
da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, como Lei n.º 11.340 visa proteger a
mulher da violência doméstica e familiar. Esta lei ganhou este nome devido à luta da
farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado. Após ter entrado em
vigor, a lei se tornou um sucesso, uma pesquisa pontou que apena 2% dos brasileiros
não tinham conhecimento sobre a mesma, e houve um aumento de 86% das
denúncias de violência doméstica e familiar, após a criação. Porém, há um grande
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número de mulheres que sofrem caladas, por medo de denunciar seu agressor e
assim se tornarem vitimas fatais. O presente trabalho traz essa proposta, analisar o
contexto histórico, as mudanças, o ganho de direitos, e como combater e reprimir
esses atos de violência, no intuito de evitar o feminicídio, e ampliar os direitos e
segurança das mulheres.
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4- Proteção da Violência Contra a Mulher e Como Denunciar
Todos os dias obtemos informações, por meio dos diversos veículos de
comunicação, relatos graves em que mulheres são vítimas das mais diversas espécies
de violência.
Trata-se de um transtorno de longa data, que possivelmente surgiu
juntamente com a própria unidade familiar, tornando-se generalizado, não
distinguindo pessoas, pois pobres e ricos, negros e brancos, cultos e incultossão
vítimas dela. Além disso, a violência é um problema de todos, não somente de um
ordenamento jurídico, pois leis garantem direitos e obrigações a seus cidadãos,
estabelecem limites e punem o crime, mas, infelizmente, não têm o poder e alcance
de educar a sociedade para que tais atos não voltem a ocorrer.
As Delegacias de Polícia, em particular as Delegacias Especializadas em
Atendimento à Mulher, no que concerne a situação de violência doméstica e familiar,
além das providências relativas à elaboração da ocorrência, deverão garantir
proteção à vitima, e, quando necessário, levando o fato ao conhecimento do
Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar a mesma ao hospital, posto de
saúde ou ao IML (Instituto Médico Legal), fornecendo transporte para a ofendida e
seus dependentes, abrigá-los em local seguro, quando houver risco para a sua vida
e a de seus familiares; quando necessário, acompanhá-la na retirada de seus
pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, informando os direitos que
lhe são conferidos e serviços que estão à sua disposição.
O Brasil é o 5º entre os países com as maiores taxas de violência doméstica
contra mulheres. São cerca de 900 mil processos desse tipo tramitando na justiça
brasileira e 23% deles são pedidos de medidas protetivas de urgência. Muitos dos
casos de violência doméstica não são denunciados pela vítima por diversos motivos,
medo ou falta de informação inclusos. Outra situação comum é achar que a denúncia
não irão ter retorno contra o agressor, uma vez que nem sempre as circunstâncias e
as leis permitem que ele seja detido ou punido no momento da denúncia. Os casos
de violência doméstica que viram processos no Poder Judiciário começam em
diferentes canais do sistema de justiça, como delegacias de polícia (comuns e
voltadas à defesa da mulher), disque-denúncia, promotorias e defensorias públicas.
Como mencionado acima, há meios para que se faca a denuncia, que se seguem:
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•

Disque 180

O Disque-Denúncia foi criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres
(SPM). A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os
casos recebidos pela central são encaminhados ao Ministério Público.
•

Disque 100
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O serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos direitos humanos
pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que
ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante.
O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos
e feriados.
As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita,
de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100.
•

Polícia Militar (190)

A vítima ou a testemunha pode procurar uma delegacia comum, onde deve
ter prioridade no atendimento ou mesmo pedir ajuda por meio do telefone 190.
Nesse caso, vai uma viatura da Polícia Militar até o local. Havendo flagrante da
ameaça ou agressão, o homem é levado à delegacia, registra-se a ocorrência, ouvese a vítima e as testemunhas. Na audiência de custódia, o juiz decide se ele ficará
preso ou será posto em liberdade.
Obs: O atendimento presencial de um chamado depende de muitos fatores,
como a disponibilidade de uma viatura no momento e uma avaliação da gravidade
da situação. As ameaças à vida e à integridade física de alguém são sempre
prioridade em relação a outros chamados, por isso, é importante explicar exatamente
o que está ocorrendo quando solicitar o atendimento ao 190. Fale se já ouviu outras
discussões antes e ligue mais vezes caso a viatura demore a aparecer.
•

Defensoria Pública

A Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica gratuita
às pessoas que não podem pagar um advogado. Qualquer pessoa que receba até
três salários mínimos por mês (cerca de R$2862,00) ou possa comprovar que, mesmo
recebendo mais, não tem condições de pagar um advogado particular, tem direito
de ser atendido. Pode procurar esse serviço quem está sendo processado e precisa
se defender, quem quer propor uma ação nova para garantir seus direitos (como por
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exemplo, uma ação pedindo a guarda dos filhos ou uma ação criminal contra algum
agressor) ou apenas quem busca uma orientação jurídica.
No caso de violência doméstica, a Defensoria Pública pode auxiliar a vítima
pedindo uma medida protetiva a um juiz ou juíza. Essa medida de urgência inclui o
afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima; a fixação de
limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação
à vítima; a proibição de o agressor entrar em contato com a vítima, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio; a suspensão da posse ou restrição do porte de
armas se for o caso, a restrição ou suspensão de visitas do agressor aos filhos
menores; entre outras, como pedidos de divórcio, pensão alimentícia e
encaminhamento psicossocial.
•

Delegacia da Mulher

Um levantamento feito, mostra que existem apenas 21 delegacias
especializadas no atendimento às mulheres com funcionamento 24 horas em todo o
país. É necessário buscar qual que atende sua região.
Diversas mulheres sentem dificuldade em falar sobre o que estão vivendo por
medo da exposição, e do que os outros vão pensar. A mulher tem aquele ideal do
casamento para a vida toda, não quer criar os filhos longe do pai, então acabam
sustentando uma situação de violência por mais tempo. O corpo social vê o casamento
como parte de uma vida de “sucesso”. Assumir que essa relação tem problemas é um
árduo passo para muitas mulheres. A vergonha de expor as agressões para a sociedade e
mesmo para agentes públicos é uma barreira que precisa ser quebrada para encerrar o
ciclo de violência.
O medo é o fator chave para que muitas mulheres se calem, deixando seu
agressor sair impune por anos, logo, é necessária a mudança na sociedade ao
relativizar essa problemática, uma das saídas, envolve não apenas a punição para o
agressor, mas também medidas de investimento em trabalhos educativos, desde a
infância, sobre construções de gênero. Trabalhar a prevenção é importante até para
os homens, como podemos ver pelos problemas da masculinidade tóxica. Mulheres,
não se calem, denunciem! Nada é mais importante que sua vivencia e saúde mental.
No dia 25 de novembro, é marcado como Dia Internacional de Combate à
Violência contra a Mulher, haja vista que são enormes os desafios a serem superados
pelo fim dos crimes de ódio cometidos contra as mulheres, e eleger apenas alguns
seria uma injustiça. Porém, é necessário começar de algum lugar, e focar na
humanização do atendimento, no apoio às vítimas, na educação e na
responsabilização dos meios de comunicação é um importante começo:
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Capacitação de profissionais: É preciso sensibilizar os profissionais que
atuam no atendimento e acolhimento das mulheres vítimas de violência e dar a eles
condições estruturais para realizar o seu trabalho, por meio do investimento massivo
na criação e melhoria dos serviços. A humanização do atendimento é essencial, pois
somente ela permitirá à mulher ter o apoio e a força necessários para seguir adiante
com a denúncia. Uma mulher que é mal atendida e não volta a procurar o serviço é
uma mulher que muito provavelmente entrará para as estatísticas.
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Amparo às sobreviventes e suas famílias: a vítima não pode ser esquecida
neste processo, tampouco sua família e sua comunidade. Não bastam as leis e o
combate aos crimes se os afetados pela violência são desamparados pelo Estado e
pela sociedade. Neste processo, a vítima não pode ser apenas um número e um meio
de prova. A valorização da memória das vítimas e a reparação a quem foi afetado
também devem ser levadas em conta no enfrentamento da violência. Também é
preciso investir em apoio psicológico e social e em programas de geração de renda
para que a vítima tenha direito a recomeçar sua vida.
Educação e conscientização da população: numa sociedade em que o
machismo e a misoginia são fundantes e estruturantes das nossas relações e
experiências, a violência contra a mulher é algo naturalizado no cotidiano. Para
romper com essa mentalidade, é preciso desaprender a misoginia e se educar para a
equidade e a justiça. Isso envolve desde a abordagem do tema em sala de aula até a
produção de estatísticas que fundamentem as políticas públicas e a realização de
campanhas voltadas à população como um todo.
Uma mídia consciente e responsável: culpabilização da vítima, adoção de
termos impróprios que naturalizam e até romantizam a agressão, viés puramente
policial e sem contextualização. As reportagens sobre feminicídio no Brasil são um
exemplo cruel de como a imprensa pode ajudar a reproduzir a violência contra a
mulher. É urgente a capacitação dos profissionais de imprensa sobre a violência
contra a mulher, assim como a responsabilização legal dos meios de comunicação
que reiterem a violência.
Considerações Finais
Através das pesquises, constatou-se que as agressões contra o gênero
feminino é histórica, originou-se devido a um sistema de dominação masculina e
subordinação feminina, de certa forma estipulando como seriam ordenados os
papeis que cada sexo iria exercer dentro da sociedade, como comportamentos e a
representação no corpo social, como se o fator biológico estabelecesse a forma de
pensar, agir, e perceber o mundo fosse critério. Dessa forma, se fazem presente por
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tempos e é um fenômeno social se encontra presente em todas as sociedades,
atingindo proporções significativas da população feminina em todo o mundo. Este
modelo de sociedade causou violações de direitos e obrigou as mulheres a se
manterem em condição inferior aos homens, desde a dominação física e sexual até
a morte (o feminicídio). O motivo pelo qual as mulheres se encontram em condição
de violência, conforme alguns autores, seriam por acreditarem e defenderem que
tal violência se dá por desigualdade de gênero, sendo natural pela cultura
vivenciada; assim, ela é transferida pelas sociedades e acaba enraizada nas pessoas
que passam a vê-la de forma natural e a aceitam sem questionar.
Atualmente, os movimentos feministas passaram a lutar pelos direitos das
mulheres fazendo com que tais violações de direitos fossem cada vez mais visíveis
na sociedade. Estes movimentos coagiram o poder público a reorganizar seus
órgãos, proporcionando políticas públicas e julgamentos mais rápidos em processos
para garantir direitos humanos fundamentais das mulheres. Assim, os movimentos
feministas incluíram mudanças significativas em favor da mulher, garantindo seus
direitos humanos e cidadania. As políticas públicas e legislações não conseguiram
garantir a redução da violência contra as mulheres. Assim, para tentar reduzir este
tipo de violência, entrou em vigor a Lei do Feminicídio, que passou a qualificar os
homicídios de mulheres como crime hediondo, quando forem em decorrência de
violência doméstica e familiar ou, ainda, em razão de menosprezo ou discriminação
da condição de mulher, conforme a nova redação do artigo 121 do Código Penal.
Ainda que progrida, não é possível crer que no novo diploma legal, por si só, fará o
problema da desigualdade instalada na sociedade brasileira suma, que continuem a
subjugar as mulheres e a infringir seus direitos em todos os níveis. Para mudar essa
triste realidade é necessário que o Poder Público introduza medidas efetivas de
erradicação da violência e do feminicídio, para que se dê um basta no extermínio de
mulheres pelo simples fato de serem mulheres.
Não é aceitável é punido, sendo o primeiro passo para o enfrentamento, o
questionamento sobre tal violência, é expor, comentar, discursar, examinar, analisar,
tratar e divulgar os ideais sobre este assunto tão predominante com uma força muito
grande em todo o mundo.
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O CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER: QUAL O IMPACTO QUE
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RESUMO: O estudo trouxe a temática na esfera jurídica abordando o crime de
violência sexual contra mulheres e o que isso acarreta de maleficio as mesmas, sendo
que na visão da legislação vigente e de alguns autores sobre questões: jurídicas,
sociais, econômicas, culturais e religiosas inserida no âmbito criminal essa
abordagem é bastante complexa, porem de suma relevância para a sociedade. Já o
objetivo geral do trabalho caracterizou-se em: Analisar como pode ocorrer a punição
de crime de violência sexual contra a mulher, levando em consideração o impacto
que ocorre nas vítimas que sofrem este ato e os Objetivos Específicos Estudar a
aplicação e eficácia da Lei maria da Penha; Demonstrar o panorama das leis que
aparam o crime de violência sexual contra a mulher. A pesquisa acadêmica abordou
uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental através de leituras como: livros,
artigos, revistas, sites entre outros acervos no âmbito do Direito Penal. Sendo assim,
o estudo tem como relevância no âmbito do Direito Penal, pois aborda sobre os
crimes cometidos de violência sexual contra a mulher, e como a legislação pode
amparar a mulher com relação ao ato criminal, sabe-se que não é um tema fácil de
discorrer, tendo em vista que abordará vários seguimentos sociais, mas entende-se
a necessidade de discutir sobre o assunto no seguimento jurídico.
Palavras-chave: Mulher; violência sexual.
ABSTRACT: The study brought the theme in the legal sphere addressing the crime
of sexual violence against women and what it does to them, in the view of current
legislation and of some authors on issues: legal, social, economic, cultural and
religious inserted in the criminal sphere, this approach is quite complex, but it is
extremely relevant to society. The general objective of the work was characterized by:
Analyzing how punishment of the crime of sexual violence against women can take
place, taking into account the impact that occurs on the victims who suffer this act
and the Specific Objectives To study the application and effectiveness of the Law
Maria da penha; Demonstrate the overview of laws that tackle the crime of sexual
violence against women. The academic research approached a bibliographic and
documentary research through readings such as: books, articles, magazines, websites
and other collections in the scope of Criminal Law. Therefore, the study has relevance
in the scope of Criminal Law, as it addresses the crimes committed against sexual
violence against women, and how legislation can support women in relation to
criminal acts, it is known that it is not an easy topic to discuss, considering that it will
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address various social segments, but it is understood the need to discuss the subject
in the legal segment.
Keywords: woman; sexual violence.
INTRODUÇÃO
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Sabe-se que as mulheres se tornaram mais ativas no mundo de hoje, os
homens por sua vez se acostumaram a ver a figura da mulher com outros olhos.
Como o mundo capitalista mais exigente, as especializações foram exigidas para se
conseguir seu espaço a partir das bandeiras e lutas.
A violência contra a mulher, mais especificamente a violência sexual (estupro),
traz consequências avassaladoras as vítimas sofrem este ato comprometendo o
desenvolvimento social, emocional, físico, psicológico, acadêmico, profissional dessa
mulher. Lembrando que as em alguns casos as sequelas físicas são visíveis e mais
fáceis de serem detectadas, como: lesões abdominais, oculares, fraturas de membros
inferiores e superiores, afundamento de crânio, queimaduras, entre outras.
É importante ressaltar que a questão do enfrentamento a todas as formas de
violência contra a mulher foi mantida como um eixo temático na II Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres, aconteceu em agosto de 2007.
Com tantos casos que repercutiram no Brasil sobre a violência sexual contra a
mulher o Estado brasileiro criou a Lei Nº 11.340 de 7 de agosto de 2006,
popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha, que abraça qualquer tipo de
violência sofrida pelas mulheres.
Antes da Lei Maria da Penha diversas medidas para acabar com a violência
contra a mulher no Brasil foram implantadas, mas sem nenhum sucesso, foi
percebido que existia uma necessidade de amparar as mulheres legalmente, pois o
aumento do feminicídio crescia diariamente.
Legalmente falando a Lei Maria da Penha substituiu institutos da Lei 9.099/95,
no que se refere à violência de gênero, sendo que os Juizados Especiais Civis e
Criminais praticamente legalizaram esta forma de violência contra a mulher ao
permitir a conciliação, a transação e a suspensão condicional do processo.
Sendo assim, nos dias atuais apesar da sociedade já ter conhecimento da Lei,
as mulheres que sofrem violência ainda convivem com medo, pois, na maioria das
vezes, vivem com seus agressores sob o mesmo teto, o que dificulta a possibilidade
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de denúncia sem riscos. Pois mediante a este fato, percebe-se a realidade de milhares
de brasileiras que sofrem caladas, e têm seus direitos feridos.
1 A TEORIA DO CRIME
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A teoria geral do crime trata de todos os elementos que compõe o fato
criminoso, como sujeito, tipo penal, conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Os
países no mundo adotam uma política criminal para um fato contrário à lei, devendo
ser o crime analisado como ilícito penal e dessa forma punível.
As infrações são divididas em alguns países com (MANCIENTE, 2002):
a) crimes;
b) contravenções;
c) delitos. Nesses países, segundo a doutrina, possuem
um sistema tripartido de classificação das infrações.
O Direito Penal Brasileiro, art. 39 agasalha a divisão geral bipartida das
infrações penais em crime ou delito e contravenção. A diferença entre eles é
meramente quantitativa (gravidade da conduta/pena). Os crimes ou delitos são
punidos com penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa art. 32,
e a contravenção é sancionada com prisão simples e multa art. 5º, Decreto-lei
3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais, (PRADO, 2002).
Vale ressaltar que existe uma diferenciação entre ilícito civil e ilícito penal.
Latente neles apenas a contrariedade da conduta realizada frente ao ordenamento
jurídico, posto que, o ilícito penal estará sempre acompanhado de um gravame
maior, considerando que os bens protegidos pelo direito penal possuem maior
relevância e configuram como indispensáveis ao convívio social harmônico.
1.1 TIPOS DE CRIMES
1.1.1 Doloso
O dolo é a vontade de que o ato criminoso se consuma. Ocorre, ainda, quando
conscientemente a pessoa assume a possibilidade de que tal ato ocorra. O crime
doloso é consciente, pois o agente o faz por vontade própria, querendo ou
assumindo o resultado (BRASIL, 2008).
O Código Penal define assim crime doloso:
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Art. 18: I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo;
Parágrafo único – Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido
por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
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De acordo com o autor Prado, (2002, p. 89), “A culpa é dividida em três formas:
negligência, imprudência ou imperícia. Nelas, o ato não é consciente ou não é
desejado pelo criminoso”.
1.1.2 Culposo
O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito
não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto, ou seja, lhe era previsível e
que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado (BRASIL, 2008).
O Código Penal define assim crime culposo:
Art.18 II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência,
negligência ou imperícia.
O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito
não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto, ou seja, lhe era previsível e
que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.
De acordo com o autor Prado, existem elementos para o crime culposo, são
eles, (2002, p. 47):
a) Conduta humana voluntária . A voluntariedade está
relacionada à ação, e não ao resultado.
b) Violação de um dever de cuidado objetivo . O agente
atua em desacordo com o que é esperado pela lei e pela
sociedade. São formas de violação do dever de cuidado,
ou mais conhecidas como modalidades de culpa, a
imprudência, a negligência e a imperícia.
c) Resultado naturalístico . Não haverá crime culposo se,
mesmo havendo falta de cuidado por parte do agente,
não ocorrer o resultado lesivo a um bem jurídico tutelado.
Assim, em regra, todo crime culposo é um crime material.
d) Nexo causal .
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e) Previsibilidade . É a possibilidade de conhecer o
perigo. Na culpa consciente, mais do que a
previsibilidade, o agente tem a previsão (efetivo
conhecimento do perigo).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

f) Tipicidade . CP, Art. 18 - Diz-se o crime: Parágrafo único
- Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser
punido por fato previsto como crime, senão quando o
pratica dolosamente.
1.1.3 Dolo Eventual x Preterdoloso
No dolo eventual o agente sabe do risco que existe de produzir o resultado e
mesmo assim continua, pois pouco se importa se acaso ele ocorrer, embora não
queira que ele aconteça. Já no crime preterdoloso o agente atua com dolo na ação
subsequente e culpa na ação consequente (BRASIL, 2008).
2 TIPOS DE VIOLÊNCIA SOFRIDOS PELAS MULHERES
A violência sexual contra a mulher é um tema não só social, mas também de
cunho: religioso, político, cultural e econômico, pois este assunto muito delicado para
ser discutido, sendo que as políticas públicas exercem funções imprescindíveis e
correlatas ao desenvolvimento e à proteção social com relação as mulheres que
encontram-se em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com Carvalho, (2003, p.267,268):
[...] nos anos 70, a opção das políticas sociais recaiu sobre
a mulher no grupo familiar”, [onde o contexto era de] “um
tempo de boom econômico e carência de mão-de-obra;
de emergência do movimento feminista e de liberação
sexual; do desejo de reduzir e controlar o próprio
tamanho da família”. [...] “No início da década de 1990, o
olhar das políticas públicas voltou se para as crianças na
família. O advento da nova Constituição brasileira e,
sobretudo, do Estatuto da Criança e do adolescente iria
recuperar e reforçar o olhar sobre a família. Não era
propriamente um olhar sobre a família, mas sim para a
criança na família: ‘Lugar de criança é na família, na escola
e na comunidade’ (slogan da época)”.
Assim, são formas de violência contra a mulher, entre outras: violência física,
violência psicológica, violência sexual, a violência patrimonial e violência moral.
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Mudar o panorama da violência contra a mulher no âmbito mundial requer um
empenho dos diversos segmentos da sociedade civil organizada e instituições que
lutam para eliminar este tipo de crime.
Segundo a SEDH - Secretaria Especial de Direitos Humanos, (2013), discorre
sobre os principais tipos de violência sofridas pelas mulheres inseridas em sociedade,
relatando cada uma delas:
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Violência física: pode ser entendida como qualquer conduta que ofenda a
integridade física ou a saúde corporal da mulher;
Violência psicológica: compreende-se como qualquer conduta que cause a
mulher dano emocional; diminuição da autoestima; prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento; vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,
exploração ou limitação do direito e ir e vir ou ainda; qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
Violência sexual: fica caracterizada como qualquer conduta que constranja a
mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade; que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo; que a force ao matrimonio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação ou ainda; que a limite ou
anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
Violência patrimonial: se apresenta com qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição (parcial ou total) dos objetos da mulher, seus
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
Violência moral: é entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
3 A VIOLÊNCIA SEXUAL
A Constituição do Brasil compreende dois conceitos fundamentais que
acobertam o indivíduo como ser social, que mostram os valores jurídicos: a pessoa
humana e a dignidade, ou seja, que este fator submete os seres racionais a uma
determinada legislação, de acordo que cada um deles jamais se trate a si mesmo,
mas sempre e simultaneamente como fins de si.
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Constituição Federal de 1988, (BRASIL, 2008):
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Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015):
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste
artigo independem de orientação sexual.
Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos.
A teoria geral do crime trata de todos os elementos que compõe o fato
criminoso, como sujeito, tipo penal, conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Os
países no mundo adotam uma política criminal para um fato contrário a lei, devendo
ser o crime analisado como ilícito penal e dessa forma punível.
As infrações são divididas em alguns países como (MANCIENTE, 2002):
a) crimes;
b) contravenções;
c) delitos. Nesses países, segundo a doutrina, possuem
um sistema tripartido de classificação das infrações.
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A pluralidade dos estudos sobre violência sexual tem se concentrado em uma
pequena área de pesquisas populacionais. Outras fontes de dados são relatórios
policiais e estudos de contextos clínicos e organizações não governamentais. No
entanto, como apenas uma pequena proporção de casos é relatada, a taxa de
ocorrência é subestimada. Um estudo latino-americano, por exemplo, estimou que
apenas cerca de 5% das vítimas adultas de violência sexual denunciaram o crime à
polícia.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Há muitos motivos pelos quais as mulheres não denunciam a violência sexual,
de acordo com a SEDH - Secretaria Especial de Direitos Humanos, (2013):
- Falta de apoio;
- Vergonha;
- Medo de represálias;
- Sentimento de culpa;
- Receio de que não acreditem nela;
- Temor de ser maltratada ou socialmente marginalizada.
A violência sexual contra e mulheres sempre se revelou em todas as classes
sociais, associando-se com a concepção de sexualidade humana, a compreensão
sobre as relações de gênero, a posição da mulher e o papel da família no interior das
estruturas sociais. É um acontecimento universal que ocorre em todas as idades,
etnias, religiões, classes sociais e culturas, principalmente o abuso sexual incestuoso,
quando é praticado por alguém que a vítima conhece e na qual confia.
As vítimas de violência sexual sentem medo, culpa, ódio, vergonha e
desconfiança após a experiência traumatizante. Muitas delas passam a ter problemas
de autoestima, depreciação e desapego por si mesmas. Uma mulher que sofreu um
estupro tem grandes chances de desenvolver depressão, se isolar e até mesmo se
marginalizar.
Parte central de toda a pesquisa é referente às consequências físicas e
psicológicas da vítima que sofreu o abuso. O estupro ainda vitima milhares de
mulheres de todas as idades cotidianamente no Brasil e no mundo. Suas
consequências para as vítimas são severas e devastadoras: a violência sexual tem
sérios efeitos nas esferas físicas e mentais, no curto e longo prazo. Sabe-se que os
efeitos mais prejudiciais da violência costumam ser de natureza psicológica. As
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vítimas costumam manifestar com certa frequência sequelas no seu funcionamento
comportamental, social, cognitivo e físico.
O estupro ofende as mulheres, não só no corpo possuído pelo prazer e ímpeto
de tortura do agressor, mas principalmente porque nos aliena da única existência
possível: a do próprio corpo. Após o estupro à grande parte das vítimas começa a ter
problemas para dormir, às vezes não conseguem dormir com as luzes apagadas e
entram num estado constante de alerta e hiper vigilância. Elas começam a se isolar,
têm medo de sair de casa e frequentar locais abertos, geralmente se afastam das
suas redes de amizades.
Segundo diversos estudos, entre as consequenciais físicas imediatas estão à
gravidez, infecções do aparelho reprodutivo e doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs). Ao final de um determinado prazo, as mulheres podem apresentar distúrbios
na esfera da sexualidade, apresentando ainda maior vulnerabilidade para sintomas
psiquiátricos.
Entre os exemplos de consequências da violência sexual para a saúde das
mulheres, a OMS destaca, (2012):
- Gravidez não planejada;
- Aborto inseguro;
- Disfunção sexual;
- Infecções sexualmente transmissíveis — incluindo HIV;
- Fístula traumática;
- Depressão;
- Transtorno por estresse pós-traumático;
- Ansiedade;
- Dificuldade para dormir, distúrbios alimentares.
- Sintomas somáticos, fadiga;
- Comportamento suicida;
- Transtorno de pânico.
- Distúrbio afetivo;
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- Distúrbios de adaptação.
Muitas vezes, a violência sexual resulta em morte, cometida pelo agressor ou
pelos problemas de saúde causados pela própria agressão, como suicídio e abortos
inseguros.
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Além de abranger a saúde física e psíquica das vítimas, depende também de
toda a sociedade ao colocar o medo do estupro como um elemento da existência
das mulheres que a faz limitar suas decisões e, consequentemente, afeta seu pleno
potencial de desenvolvimento e sua liberdade.
Um levantamento realizado pela campanha Chega de Fiu com 7.762 mulheres
internautas revelou, por exemplo, que 81% das participantes já deixaram de fazer
alguma coisa de que gostaria como sair a pé ou ir a algum lugar, por medo de sofrer
assédio ou abuso nas ruas.
Dados indicam que sobreviventes de violência sexual podem sofrer
consequências comportamentais, sociais e de saúde mental. As meninas e mulheres
são as mais afetadas por lesões e doenças resultantes da violência e coerção sexuais,
não só porque constituem a maioria das vítimas, mas também porque são vulneráveis
aos desdobramentos dessas agressões na saúde sexual e reprodutiva.
4 LEI MARIA DA PENHA
A dignidade é uma qualidade que foi conquistada pela mulher como indivíduo
que possui direitos e deveres no decorrer dos séculos. Esta concepção de que
dignidade necessita de reconhecimento, consubstancia-se com a máxima de que
cada um deve ser pessoa e respeitar os outros como tal. Porém, quando o indivíduo
que comete algum tipo de violência contra a mulher e é preso em flagrante este
infrator também é acobertado por Lei, levando em consideração sua integridade
física e moral.
Assim, “O Brasil levou quase 50 anos para tipificar a conduta criminosa da
prática da tortura, desde que se tornou signatário da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em 1948”.
A Lei Nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, que foi denominada como a Lei Maria
da Penha, porém a mesma não foi um algo que pudesse brecar as agressões contra
as mulheres no País.
A Lei 11.340/2006 intitulada Maria da Penha:
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- Art. 1º: Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência
contra a Mulher, da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e
de outros tratados internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção
às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
No ano1983 a então farmacêutica Maria da Penha, sofreu uma tentativa de
homicídio por parte de seu marido que a deixou paraplégica, o agressor por sua vez
não sofreu punição judicial, a vítima acionou Centro pela Justiça e o Direito
Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos
Direitos da Mulher (CLADEM), e em 1998, estes órgãos encaminharam o seu caso
para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos (OEA), sendo que em 2002 o Estado brasileiro foi condenado por
omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mediante a
esta condenação o País foi obrigado a se comprometer em reformular suas leis e
políticas em relação à violência doméstica, sendo que depois de 4 anos entrou em
vigor a Lei 11.340/2006 – intitulada como: Maria da Penha.
Em vigor a Lei Maria da Penha computou entre 2006 e 2013, quase 1.000,00
casos em todo o território brasileiro, sendo que nestes anos pouco se falava da Lei
que garantia o direito e a integridade física e psicológica das mulheres, e nem tão
pouco existia delegacias e profissionais especializados na área.
A Lei 11.340/2006 intitulada Maria da Penha:
- Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe,
raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social;
A violência contra a mulher constitui-se através da: ação ou conduta, gênero,
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, podendo ocorrer tanto no
âmbito público como privado (BRASIL, 2008). Segundo o Ministério da Saúde, a
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violência física contra a mulher pode ocorrer: por uso de socos, armas de fogo,
queimaduras, chutes, tentativas de estrangulamento ou enforcamento, entre outras
ações violentas.
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Sendo que as consequências podem causar traumas físicos e psicológicos que
em alguns casos chegam a ser irreversíveis. É importante salientar que as
repercussões sobre a violência nem sempre ocorrem, pois, a mulher que sofre
diretamente esta violência prefere se calar por inúmeros motivos, como: vergonha,
falta de conhecimento sobre as Leis a amparam, falta de auxilio por parte da família,
distância das unidades de polícia e de saúde.
O Estado deve se mostrar no ato de fazer valer a premissa legal de que todo
o homem e mulher tem seus direitos equipados, tendo em vista a dignidade humana,
pois é obrigação do Estado aderir a penas maiores ao descumprimento da Lei Maria
da Penha, por meio de uma promulgação nacional.
A Lei 11.340/2006 intitulada Maria da Penha:
Art. 3º: Serão asseguradas às mulheres as condições para
o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem
garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares no sentido de resguardálas de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar
as condições necessárias para o efetivo exercício dos
direitos enunciados no caput.
Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados os
fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
condições peculiares das mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
Sabe-se então que o poder público através de suas políticas de ter a obrigação
de preservar a integridade física e moral das mulheres, sendo que com o decorrer
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dos anos ocorreram muitas mudanças com relação ao agressor, essas mesmas
ocorreram primordialmente na esfera jurídica com a Lei Maria da Penha.
Sendo que uma boa parte das mulheres que sofrem violência sexual não
denunciam seus parceiros de forma alguma. Portanto, o problema da violência contra
a mulher se apresenta como um dos pontos cruciais para a desestruturação da
família, comprometendo todos os membros da mesma.
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CONCLUSÃO
No decorrer da pesquisa percebeu-se que violência doméstica contra a mulher
nunca ocorre de forma isolada, visto que a mulher que apanha, muitas vezes sofre
ameaça para que não denuncie o fato à polícia, podendo até essas agressões
findarem em tragédias.
Por outro lado, é de suma relevância que seja dada maior atenção aos outros
tipos de violência como: a psicológica, sexual, entre outras que as mulheres vêm
sofrendo no âmbito que encontra-se inserida, visto que, muitas vezes seus danos,
apesar de invisíveis, são de difícil recuperação do que aqueles advindos de agressões
físicas que a mulher.
Percebeu-se no decorrer do estudo que poucos são os autores que abordam
especificamente sobre a temática “violência doméstica”, mesmo esse tema ser tão
presente no âmbito social, é algo que precisa ser tratado em várias esferas, como:
legal, educacional, econômica, cultural e religiosa, trazendo com isso discussões
profundas para a resolução do problema.
Porém diante das transformações culturais sociais econômicas política, a
mulher também constitui sua história conquistando seu lugar no espaço social como
cidadã dotada de direitos e deveres que merece viver sem nenhuma forma de
violência, porque assim afirma a lei.
Público esteja atento o índice de violência contra a mulheres que cada vez
mais estão refém do medo dentro de seus próprios lares, assim sendo os órgãos
competentes como delegacia da mulher, polícia militar, e Secretaria de Direitos
humanas e as redes de proteção a mulher, como a Lei Maria Penha que é um marco
no enfrentamento da violência contra à mulher, precisa ser fortalecida no avanço de
mais medidas de proteção da mulher, que as políticas públicas avance para erradicar
no futuro bem próximo qualquer forma de violência contra a mulher.
Portanto, apesar da história mostrar que a mulher advém de paradigmas
impostos pela sociedade, como: submissa, sexo frágil, doméstica, esposa e mãe. As
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mulheres sempre foram impostas a identidade de objeto que a destituí do direito da
sua condição humana.
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RESUMO: Historicamente, muitos estudos examinaram a acusação de vítimas de
estupro entre vários observadores, usando uma metodologia de vinheta na qual as
características da vítima eram manipuladas. No entanto, uma lacuna na pesquisa diz
respeito a uma distinção clara entre as características da vítima e do observador e
sua influência separada na culpa da vítima de estupro. O presente artigo explora essa
distinção examinando as características da vítima quanto a gênero, sexualidade, grau
de resistência exibida e relação vítima-perpetrador, bem como as características do
observador de gênero, status profissional, atitudes de gênero e aceitação do estupro
em relação ao estupro e culpa da vítima. Os resultados indicam que essas variáveis
têm efeitos significativos na atribuição de culpa pelo estupro. Vários pontos de vista
teóricos, incluindo a Teoria do Mundo Justo, Hipótese de Atribuição Defensiva e a
noção de Homofobia, são discutidos em relação aos achados com o objetivo de
possibilitar a interpretação dos resultados. As limitações associadas à metodologia
de vinheta também são identificadas e discutidas, juntamente com referência ao
desenvolvimento de novas metodologias e sua contribuição para o campo.
Palavras-chave: Estupro. Vítima/Agressor. Violência social.
ABSTRACT: Historically, many studies have examined the accusation of rape victims
among several observers, using a vignette methodology in which the victim's
characteristics were manipulated. However, a gap in the research concerns a clear
distinction between the victim's and the observer's characteristics and their separate
influence on the rape victim's guilt. This article explores this distinction by examining
the characteristics of the victim in terms of gender, sexuality, degree of resistance
displayed and the victim-perpetrator relationship, as well as the characteristics of the
gender observer, professional status, gender attitudes and acceptance of rape in
relation to rape. and the victim's guilt. The results indicate that these variables have
significant effects on the blame for rape. Various theoretical points of view, including
the Fair World Theory, Defensive Attribution Hypothesis and the notion of
126 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.
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Homophobia, are discussed in relation to the findings with the aim of enabling the
interpretation of the results. The limitations associated with the vignette
methodology are also identified and discussed, together with reference to the
development of new methodologies and their contribution to the field.
Keywords: Rape. Victim / Aggressor. Societal violence.
INTRODUÇÃO
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A agressão sexual e o estupro de vulnerável são problemas sérios na
sociedade de hoje; por exemplo, as estatísticas demonstram que uma em cada cinco
mulheres se tornará vítima de estupro ou tentativa de estupro em sua vida, segundo
o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para Mulheres (UNIFEM) (2018).
Além disso, as taxas de denúncias à polícia são excepcionalmente baixas e poucos
perpetradores são processados com sucesso. Quando o crime é cometido contra
crianças (vulneráveis) a situação é pior; as denúncias são escassas, por que as pessoas
tem medo do agressor e muitas vezes se sentem constrangidas em denunciá-las. Há
pouco tempo no Brasil, uma discussão intensa ocorreu em função de uma criança de
10 anos, grávida do tio que a estuprava desde os seis anos de idade, foi autorizada a
cometer o aborto pela justiça. Se não fosse a gravidez, talvez nunca se soubesse o
tipo de violência que essa criança vinha sofrendo pelo menos há quatro anos.
Os primeiros pesquisadores feministas sugeriram que o estupro é um
fenômeno inevitável nas sociedades patriarcais, onde os homens são as figuras
principais e têm autoridade sobre as mulheres. Mitos de estupro, crenças comumente
sustentadas sobre como é uma situação típica de estupro que influenciam o processo
de tomada de decisão e avaliação de culpa de leigos, bem como de julgadores foram
identificados (SÁ, 2002).
Geralmente, acredita-se que esses mitos determinam o grau em que a vítima
é culpada e o perpetrador é inocentado pelo estupro De acordo com Saraiva (2009),
a culpa pode ser dupla; na forma de culpa caracterológica, em que a culpa é atribuída
a um fator estável, como a personalidade, e a culpa comportamental, em que a culpa
é atribuída a um fator mutável como como a forma como a vítima age e reage.
As primeiras pesquisas sobre este tópico focaram predominantemente nas
características caracterológicas e comportamentais das vítimas que tornam os
observadores mais propensos a culpar as vítimas por seu próprio infortúnio.
Resultados significativos foram encontrados para o grau de intoxicação das vítimas,
vestimenta, atratividade, respeitabilidade, e status profissional em mulheres adultas,
mas e em crianças? Que tipo de vestimenta, atratividade e respeitabilidade pode
inferir culpa a vítima de crime tão horrendo. Assim, muitas dessas pesquisas
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tradicionais podem ser caracterizadas como ingênuas e irrealistas para crianças
vítimas de estupro, falhando assim em representar uma pessoa realista no caso do
estupro de vulnerável (JORDAN, 2014).
Des forma, este artigo, tem por objetivo geral, analisar as preocupações sobre
a alta prevalência de estupro de vulnerável no Brasil, além de especificamente, refletir
sobre aspectos do contexto social do estupro de vulnerável no Brasil que, pelo
menos, forneça espaço para, sem realmente legitimar, esses atos; verificar as
consequências desse crime no âmbito da família; e identificar as razões que levam a
não denúncia de ato tão violento contra a dignidade da criança.
Argumenta-se que as crianças se tornam vulneráveis ao abuso por causa de
uma série de ideias que criam oportunidades, a mais importante das quais é a
ideologia patriarcal dominante, composta pelas pronunciadas hierarquias de idade..
O status elevado dos homens, no que diz respeito particularmente às meninas, leva
à vulnerabilidade ao reduzir a capacidade das meninas de recusar avanços sexuais e
gerar expectativas nos homens de que devem controlar as mulheres e as crianças.
O estupro é frequentemente um ato de punição, usado para demonstrar
poder sobre as meninas. O estupro também é usado como um instrumento de
comunicação consigo mesmo (o estuprador) sobre masculinidade e poder. Essa
capacidade de evitar ser pego é importante na maioria dos casos. Algumas crianças
tornam-se vulneráveis por virem de ambientes onde a probabilidade de casos serem
perseguidos era baixa. Embora seja frequentemente dito que as comunidades
abominam o estupro infantil, as respostas aos casos mostram que muitas vezes não
são tomadas medidas enérgicas contra os perpetradores e as meninas podem ser
igual ou predominantemente culpadas (BERTASSO, 2017).
Como metodologia do trabalho se utilizou a metodologia de pesquisa por
vinheta que se trata de um método de pesquisa em que são descritos breves sobre
pesquisas realizadas que tenham como foco a elucidação de informações
substanciais sobre as percepções, opiniões ou conhecimentos de autores sobre o
argumento estudado.
Assim, a pesquisa identifica que agressores sexuais de vulneráveis são
frequentemente protegidos. Assim, a mensagem dominante é que, por mais que o
estupro de crianças seja abominável, as respostas são altamente inadequadas. Os
avanços na igualdade de gênero são fundamentais para uma mudança positiva.
2 O ESTUPRO DE VULNERÁVEIS
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O estupro de crianças desperta fortes paixões. A raiva do próprio ato é
agravada pela ameaça simbólica de estupro de filhos à ordem moral da sociedade.
Não é de admirar que a mídia de massa No Brasil e internacionalmente tenha
clamado por histórias de estupro de crianças no Brasil, muitas vezes inventando
aspectos dos eventos onde os fatos não eram conhecidos. A mídia e os políticos têm
sido muito rápidos em atribuir os estupros mais proeminentes a ‘outros’ - pessoas
desesperadas em busca de cura sexual por HIV ou degeneradas pelo uso excessivo
de álcool e/ou drogas (NETTO, 2009).
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No entanto, em um país como O Brasil, onde cerca de 20.000 meninas e mais
de 30.000 mulheres adultas são estupradas e denunciam a polícia a cada ano de
acordo com dados do Ministério de Justiça do Brasil (2019); o estupro infantil não é
uma atividade marginal de um pequeno número de homens ou pedófilos com
distúrbios psicológicos. Sua escala vertical sugere que existem aspectos importantes
da sociedade que, se não legitimam, pelo menos fornecem espaço para essas
atividades (BRASIL. 2019).
O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da Organização Mundial de
Saúde (2019) identificou o estupro infantil como um importante problema de saúde
pública. Está associado ao aumento do risco de problemas de saúde sexual e
reprodutiva, problemas de saúde mental, aumento de comportamentos de risco à
saúde, como tabagismo e abuso de álcool, e problemas comportamentais (OMS
2019).
Estudos internacionais sugerem que cerca de 20,00% das mulheres e 5–10%
dos homens podem experimentar alguma forma de vitimização sexual na infância.
Argumentando que o abuso é mais comum em famílias pobres, carentes de apoio
social ou localizadas em comunidades com menos capital social, o capítulo do
relatório da OMS (2019) descreve uma série de fatores sociais que são considerados
influências importantes sobre o abuso infantil.
Embora a base de pesquisa seja altamente fragmentada, ela sugere que as
influências sobre o estupro de vulnerável incluem aspectos-chave do contexto social
em que ocorre, como normas culturais que cercam os papéis de gênero, relações
pais-filhos, a natureza do sistema de bem-estar social e a natureza e extensão da
proteção social e capacidade de resposta do sistema de justiça criminal (ONU 2018).
Em muitos aspectos, entretanto, a discussão dos fatores de risco para estupro
no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da OMS (2019) demonstra quão
limitada é a base de conhecimento global sobre esse problema e quão pouco se sabe
sobre a melhor forma de prevenir o problema e apoiar as vítimas. Isso é
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particularmente verdadeiro no Brasil. Neves (1995) comentou nesta época que muito
pouca pesquisa formal foi realizada sobre o estupro de vulnerável no Brasil. Mais de
duas décadas depois, esse ainda é o caso. O artigo de Neves (1995) ainda é a uma
tentativa com muito valia de explorar empiricamente o contexto social do estupro de
vulnerável.
Outra pesquisa procurou descrever a natureza e a magnitude do problema,
para identificar os fatores que são estatisticamente significativamente associados a
experiências de abuso sexual de vulnerável ou aspectos de prevenção e tratamento
como o trabalho de ex-Procurador do Município de Diadema, Rodrigo Moraes de Sá
do ano de 2002. Este trabalho de Sá (2002) traz uma característica notável da
literatura sobre abuso sexual infantil, com exceção da contribuição de Neves (1995),
é uma falha em considerar a natureza de gênero da violação e em discutir a
vulnerabilidade ao abuso sexual infantil através das lentes das relações de poder de
gênero.
Embora se saiba que uma proporção substancial de estupro de vulnerável é
perpetrada por outras crianças, jovens do sexo masculino e, às vezes, mulheres, os
homens adultos são mais frequentemente os perpetradores e as meninas as vítimas.
Além disso, muitas vezes há uma falha em situar o estupro de vulnerável no contexto
mais amplo da educação infantil (JORDAN, 2014).
O desenvolvimento de uma compreensão sociológica do rapto infantil requer
reflexão sobre múltiplos aspectos da infância, incluindo ideias sobre desejos sexuais
e atividade sexual das crianças, perspectivas intergeracionais sobre desejos sexuais,
educação infantil e hierarquias sociais (BERTASSO, 2017).
Hoje é amplamente reconhecido que o estupro e a agressão sexual de
vulneráveis são comuns, mas amplamente subnotificados; crimes que afetam
particularmente as experiências de vida das crianças afetadas. No entanto, foi apenas
nos últimos anos que as pesquisas chamaram a atenção para a alta incidência de
estupro de vulneráveis que não denunciam uma agressão sexual à polícia (NETTO,
2009).
Claramente, existem várias razões para isso. Muitas crianças que foram
estupradas descrevem sentimentos de vergonha e impotência que representam
barreiras claras para o relato desses crimes. A decisão delas de não denunciar
agressão assexuada também pode ser uma escolha racional; a literatura sugere que
é muito improvável que os perpetradores de agressão sexual sejam acusados, muito
menos condenados, e que as vítimas frequentemente sofrerão consequências
negativas significativas durante e após um processo de estupro. As crianças que
sofrem estupro talvez enfrentem dificuldades ainda mais graves em tudo isso. Jordan
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(2014, p. 18) argumentou, recentemente que as denúncias de estupro feitas por
familiares de vulneráveis correm um risco muito maior de não serem levadas a sério
pela polícia e pelos promotores.
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Em muitas pesquisas, as próprias crianças afirmam que uma das razões pelas
quais não denunciam a agressão sexual é o medo de represália que pode sofrer por
parte da mãe e de sues familiares, mas principalmente de seus agressores. E pode de
fato ser isso o que acontece. Jordan (2014) relatou que várias crianças que ele
entrevistou não foram levadas a sério pelo polícia e por seus familiares quando
relataram a agressão sexual.
Até recentemente, havia também outras barreiras significativas que
impediram a acusação de quem abusou sexualmente de vulneráveis. No Brasil,
algumas das provas da jurisprudência vinculavam claramente a castidade à
veracidade, ou seja, um exame de conjunção carnal é fundamental (DIAS, 2008).
3 VÍTIMA/AGRESSOR
Com relação às vítimas, um trabalho substancial de Flores et. al. (2013) em oito
capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Poro Alegre, Salvador,
Recife, Fortaleza e Belém do Pará) identificou as vítimas vulneráveis de crimes de
estupro. São elas segundo seus gêneros:
Gráfico 1 – Gênero de abuso sexual e estupro
Masculino;
2,66%

Feminino;
97,34%
Feminino

Masculino

Fonte: Flores et. al. (2013, p. 33)
Como se pode observar no trabalho de Flores et. al. (2013) dos agredidos
sexualmente, a predominância do sexo feminino é substancial com cerca de 97,34%.
Isso denota que a relação de poder está institucionalizada já que os homens
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agressores imprimem sua violência contra as meninas de forma vil. Essa relação é
consubstanciada, muitas vezes em uma situação de segredo.
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A vida familiar nas áreas periféricas das grandes cidades brasileiras é
caracterizada por uma infinidade de fenômenos violentos que estão atraindo cada
vez mais a atenção do público. A violência doméstica atingiu um nível inaceitável,
com 25,0o% das mulheres sendo agredidas por seus parceiros todas as semanas.
O abuso físico e sexual de crianças, principalmente de meninas também é
fuzilado, e isso está se tornando mais evidente à medida que as pessoas estão mais
dispostas a denunciar tais casos. O Brasil também foi mencionada como um dos
principias países em que o estupro de vulnerável, principalmente de meninas, é um
problema enorme, rivalizando com países que o estupor é cultural como na África do
Sul e na Índia, por exemplo.
No Brasil tem-se 1 em cada 25 crianças do sexo feminino que sofrem algum
tipo de violência sexual e no caso do sexo masculino 1 em cada 66. Eles também
argumentam que é muito difícil determinar o abuso e a agressão sexual infantil, mas
fornecem uma estimativa aproximada de pelo menos uma menina em 25 e um
menino em 66 quando atingem a idade de 18 anos. Também há números alarmantes
da chamada ‘família assassinato’, onde um membro da família destrói todo o sistema
familiar.
Todos esses fenômenos estão ocorrendo em um país onde a pandemia da
violência nas periferias das grandes cidades está tendo efeitos devastadores nas
famílias com seus membros sendo recrutados pelo tráfico de drogas ainda
adolescentes. Mais e mais pessoas estão sucumbindo ao atrativo que o tráfico
proporciona, embora seja efêmero.
Além disso, a incerteza e a controvérsia existem entre a grande população em
torno da relação entre o tráfico de drogas e suas comunidades, dando origem a
muitos mitos perigosos. Neste contexto sombrio de violência agravada pela pobreza
e crimes generalizados, o estupro acaba por se tornar um crime que se esconde, até
por que os traficantes não aceitam, em seu código de ética próprio que tal crime seja
cometido. Quem comete tal crime faz questão de esconder, por medo de represálias
tanto do sistema oficial, bem como do sistema paralelo e acabam por ameaçar, as
meninas vítimas desse crime.
Com relação à idade da s vítimas, Flores et. al. (2013) identificou:
Gráfico 2 – Faixa etária das vítimas
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DE 15,1 a
18 anos;
15,19%

DE 15,1 a 18 anos
Fonte: Flores et. al. (2013, p. 34)
Com relação à faixa etária das vítimas, Flores et. al (2013) perceberam que e
que existe uma concentração entre os 5,1 e os 15 anos com 63,02%, sendo
23,45%¨entre 5,1 e 10 anos e 39,57% entre 10,1 e 15 anos de idade. No caso das
meninas com 10,1 e 15 anos de idade (39,57%) ocorre exatamente no momento em
que a menina está chegado a fase da puberdade, que está em processo de mudança
corporal e, que passa a ser vista de uma outra forma pelos homens, notadamente
aqueles que sentem desejo incontrolável por meninas, ainda muito jovens. Campos
(2016, p. 41) diz:
As meninas quando chegam aos 10 anos começam um
processo de mudança corporal significativo, pois a fase da
puberdade chegou e elas experimental uma sensação
completamente nova e passam a serem olhadas pelos homens
de suas idades ou não de outra forma. No âmbito doméstico é
a fase mais perigosa, por que os homens da família, justamente
por terem um contato maior enxergam nelas um fonte de
desejo e, desta visão para a agressão sexual é um caminho
muito tênue.
O autor trabalha com a questão da atração sexual que as meninas começam
a despertar nos homens com essa idade. Alguns casos são clássicos deste tipo de
agressão, como de um padrasto que acompanhou o crescimento de sua enteada no
Estado de São Paulo, desde os 7 anos de idade, sempre a olhando de forma diferente.
Quando ela completou 12 anos, começou a assediá-la nos momentos em que ficava
sozinho com ela em casa. A menina, não falava nada por medo de perder a proteção
econômica dela, já que sua mãe na trabalhava. Esse assédio foi crescendo até chegar
o ponto de estupro quando ela tinha 13 anos de idade. Segundo depoimento dele
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na polícia, que consta no trabalho de Flores et. al. (2013, p. 37), “foi uma situação que
ele não conseguiu controlar, dada ao intenso desejo de possuí-la, como não
conseguiu por vias normais, acabou agindo com violência”. A mãe quando descobriu
o denunciou a polícia.
Com relação as providências tomadas pelas vítimas ao denunciarem os fatos,
a realidade é alarmante:
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Gráfico 3 – Providências tomadas pelas vítimas

Não
confirmou;
22,03%

Confirmou;
77,97%
Confirmou

Não confirmou

Fonte: Flores et. al. (2013, p. 37).
O gráfico 3 extraído do trabalho de Flores et. al. (2013) aponta para o fato das
vítimas terem confirmando a denúncia (77,97%), ou seja, pós-denúncia a grande
maioria das vítimas acaba por confirmar os fatos denunciados principalmente em
função da questão da segurança que sentem. Os outros 22,03% das vítimas não
confirmaram as denúncias certamente por medo do agressor que, resguarda ainda
um poderosa relação do maior forte. Isso é um número alarmante. Geralmente, quem
abusa é uma pessoa que a criança e/o adolescente jovem conhece. Segundo Campos
(2016, p. 49):
O abuso sexual é a utilização para fins sexuais de corpo de uma
criança ou adolescente, por parte de um adulto. Caracteriza-se
pelo não consentimento da vítima, que é coagida física,
emocional ou psicologicamente. Trata-se, portanto, de uma
relação bilateral para satisfação unilateral do abusador.
Compreende desde atos libidinosos até o estupro. Em
aproximadamente 80% dos casos, o agressor faz parte do
sistema familiar, convive de alguma maneira com a vítima,
exerce sobre ela poder ou influência, mantém com ela laços de
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autoridade e afeto. Geralmente é o pai, avô, tio, irmão, primo,
amigo da família ou namorado.
Ainda segundo Campos (2016, p. 50):
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O incesto ocorre em todas as sociedades e em todos os níveis
sociais, mas as estatísticas não refletem sua incidência. Isto se
explica pelas inúmeras implicações de ordem familiar,
psicológica e social que ele acarreta. Uma das características do
incesto é a chamada síndrome de adaptação da criança, que
envolve três situações: segredo, falta de defesa e adaptação.
Segredo: a criança sofre abuso quando está sozinha com o
adulto e o fato não deve ser compartilhado com ninguém. Falta
de defesa: o adulto é alguém da família. Como a criança foi
orientada de que “na família tudo é permitido” e só se deve
desconfiar de “estranhos”, vive um conflito que facilita o
exercício do domínio perverso por quem dela abuse.
Adaptação: a criança se sente numa armadilha e não busca
ajuda. “Desprotegida, só lhe resta aprender a aceitar a situação
e conviver com a mesma”.
O trabalho de Flores et. al. (2013) diz que 81,14% das vítimas preferem
confirmar sua denúncia ao Conselho Tutelar, justamente por confiar mais em um
instituição formalizada da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente em
1990, pois estes são encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/90,
em cada Município deve haver no mínimo um Conselho Tutelar, e a Lei Municipal
deverá dispor sobre horário, dia e local de funcionamento destes, inclusive quanto a
eventual remuneração de seus membros. Esse órgão tem, sem dúvida mais
credibilidade do que a polícia, uma instituição desacreditada no Brasil em função do
enorme descompromisso com a população que vislumbra em outras entidades,
muito mais próximas das comunidades, como os Conselhos Tutelares, a possibilidade
de terem suas reivindicações e denúncias atendidas.
A criança e o adolescente, com a nova legislação, passaram a
ser considerados sujeitos de direitos, não mais objeto de
proteção – perante a lei, tornaram-se pessoas em condição
peculiar de desenvolvimento. A questão da violência intra e
extra-familiar contra a criança e o adolescente começaram a ser
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tratada sob uma abordagem específica, que recebeu, no
Estatuto, um tratamento direcionado a esta demanda. O artigo
5° estabelece que nenhuma criança ou adolescente seja objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos direitos
fundamentais (BRASIL, 1990).
O Conselho Tutelar se constitui em uma primeira etapa legal de ruptura com
o processo de jurisdicionalização das questões relativas à infância e adolescência,
especialmente nas camadas mais pobres. Conseqüentemente, apesar de todos os
avanços, a ampliação desse espaço social abre caminho para que crianças e
adolescentes não sejam somente “tratados” como caso de justiça e de polícia, mas
que todo um aparato de profissionais e instituições possa intervir em prol de suas
causas específicas; ou seja, a intervenção do Estado nesta faixa de idade e em suas
famílias se alarga (CAMPOS, 2016).
3 VIOLÊNCIA SOCIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Muitos autores fazem uma correspondência entre a violência e o grau de
violência interpessoal encontrada em uma sociedade. A cultura das áreas periféricas
das grandes cidades brasileiras também vem sendo descritas como de violência.
Estatísticas de crime, embora muitas vezes não sejam muito confiáveis apontam para
um aumento de crimes violentos como assassinato, sequestros, assaltos à mão
armada e estupro (COULOURIS, 2004).
Grande parte da culpa pelo tipo de comportamento violento refletido pelo
estupro de vulneráveis foi colocada no legado de problemas relacionados a grande
desigualdade social existente no país. Por exemplo, no Trabalho de Flores et. al.
(2013) tem um relato de um estuprador de 25 anos que diz que, nos bairros mais
pobres, as pessoas são ensinadas que a violência é a maneira mais importante de
resolver qualquer tipo de conflito.
Assim há muitas especulações na literatura sobre o papel da herança da
desigualdade social nas famílias brasileiras. Assim esta desigualdade que não permite
acesso as condições sanitárias adequadas, a uma educação de qualidade, condições
de emprego e renda, são em grande parte responsáveis por separar e interromper a
vida familiar e as comunidades. As pessoas muitas vezes têm que se mudar para
longe de casa para encontrar trabalho ou as vezes são removidas à força de suas
casas, por serem considerados invasores (ABRAPIA, 2017).
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Isso faz com que um grande número de pessoas fique sem raízes familiares e
sem apoio social. O sistema econômico imposto ao Brasil, desde o império causou
um apartheid127 social intensificando o processo de desigualdade social, bem como
enorme privação de direitos. Nesse processo de desempoderamento, os homens
foram retirados de sua dignidade e autoestima. As consequências que o Brasil
enfrenta hoje é um contexto social onde alguns homens podem sentir que só podem
afirmar sua masculinidade e domínio sobre pessoas menos poderosas, como
mulheres e crianças (NASCIMENTO, 2014).
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Um exame do fenômeno do estupro na metade dos anos setenta pintou um
cenário que soa verdadeiro até hoje. Foi descrita uma subcultura específica da
violência que costuma fazer parte do contexto do estupro. Argumentou-se que, no
contexto de sistema de valores dominante, existe uma subcultura cujos valores
costumam ser muito diferentes dos da autoridade (COUVRE, 2013).
Essa subcultura é representada principalmente pelas classes baixas e pelos
pobres. A cultura dominante pode funcionar dentro das leis da civilidade porque tem
pouca necessidade de recorrer à violência para conseguir o que deseja
(NASCIMENTO, 2014).
No entanto, a subcultura pode se sentir compelida a recorrer à violência para
ser ouvida. Nesse contexto, é fácil para os rapazes usarem a violência e a agressão
física como meio de vida. Coulouris (2004) reflete sobre a relação específica entre o
estupro e a pobreza. Ela argumenta que em áreas urbanas e rurais, onde há poucas
oportunidades de recreação e a competição pelo desenvolvimento pelas mulheres
pode se tornar muito importante e o estupro e a violência podem se tornar duas
atividades maléficas primárias.
Em uma sociedade onde grande parte da população está exposta a uma
grande pobreza, as oportunidades para os homens se sentirem poderosos e
dominantes são poucas. Assim, é fácil para eles direcionar o crime e a violência contra
as mulheres e crianças. Coulouris (2004) argumenta que, assim, a arena na qual o
status do grupo de pares, respeito e autoestima podem ser ganhos ou perdidos é
aquela em que a ação central é o controle das mulheres e crianças.
Também é importante examinar o contexto familiar dentro do qual o estupro
de vulneráveis pode ocorrer. Muitos dos casos relatados no Brasil refletem a
supervisão deficiente das crianças e situações familiares perturbadas. A supervisão

127 Regime de segregação racial da África do Sul que só se extinguiu no início da década de 1990 com a
libertação de Nelson Mandela e sua ascensão a Presidência da República.
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deficiente das crianças dentro da família geralmente tem sido considerada um fator
que contribui para o abuso (GUSMÃO, 2010).
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As primeiras pesquisas sobre o abuso infantil argumentam que em famílias
caracterizadas por conflito e onde há muita desorganização, as crianças são menos
supervisionadas e mais vulneráveis à vitimização sexual. Os pesquisadores também
teorizaram sobre o tipo de família em que o abuso sexual de crianças é mais provável
de ocorrer e especularam que as famílias que vivenciam altos níveis de isolamento
social correm mais risco (FOA, 2018).
Muitos dos casos no Brasil ocorrem em comunidades empobrecidas, o que,
como argumentado anteriormente, sofreram muito com a perturbação familiar e
comunitária. Coulouris (2004) alude ao fato de que na maioria dos casos em que
crianças foram estupradas, o autor do crime era conhecido do vítima.
Pode-se levantar a hipótese de que, nesses casos, o estupro da criança pode,
na verdade, não ser apenas um ato de violência e abuso contra a criança, mas
também um ato de punição contra a mãe. Portanto, os termos da dinâmica de
dominação e poder podem, de fato, ser bastante semelhantes aos encontrados em
um estupro de adulto (ABRAPIA, 2017).
No entanto, no caso de estupro infantil, o ato sexual é deslocado da mulher e
dirigido à criança. Nesse processo, a criança é, portanto, vítima de um ataque que,
na verdade, é dirigido à mãe. De maneira semelhante, em que o estupro tem sido
usado como campanha de terror em tempo de guerra contra certas nações, o estupro
de crianças pode ser visto como uma forma de aterrorizar e punir as outras (COUVRE,
2013).
Coulouris (2004) argumenta que em alguns lugares do Brasil encontra-se o
fenômeno generalizado de onde a violência sexual contra mulheres e meninas é
usada como uma arma com a qual o abusador usa para aterrorizar a família inteira.
Da mesma forma, o estupro de crianças pode ser entendido como um ato de
brutalidade não apenas contra a criança, mas especificamente contra a mãe. A
punição é, portanto, muito mais prejudicial e tem, além disso, um impacto dramático
sobre a família como um todo.
Uma pesquisa recente examinou o impacto que o trauma de uma criança pode
ter sobre a família como um todo. Quando uma criança é traumatizada, há um efeito
simultâneo ou traumatização secundária de outros membros da família. Portanto, ao
machucar uma criança de fato, o perpetrador está machucando a mãe e o resto da
família de uma maneira muito mais prejudicial (GOMES, 2011).
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Na teoria clássica da terapia familiar de Salvador Minuch apud Silveira (2017),
a triangulação ocorre quando os pais não podem se comunicar diretamente entre si.
Consequentemente, as mensagens interpessoais entre os pais são transmitidas por
meio da criança, muitas vezes causando muito sofrimento na criança. No caso de um
estupro infantil, a criança também é triangulada e o ato de violência dirigido à mãe
é realizado contra a criança.
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Conseqüentemente pode-se chamar o estupro de vulneráveis de ‘estupro
triangulado’, em que a mensagem de perigo e punição que se destina à mãe é
enviada através da criança (ABRAPIA, 2017).
Outro problema bem sério que atinge as comunidades carentes são os altos
índices de alcoolismo e uso de drogas. Esse algo nível de alcoolismo e us de drogas
encontrados nas comunidades mais empobrecidas neste país também pode
desempenhar um papel significativo (NASCIMENTO, 2014).
Flores et. al. (2013) relata que em cada estupro de uma criança o agressor
estava bêbado e/ou drogado. Essas descobertas estão de acordo com outras
descobertas onde foi observado que o álcool e as drogas muitas vezes parece estar
relacionado com o abuso sexual de crianças.
O abuso de álcool e de drogas é frequentemente visto como um meio em que
o abuso sexual de crianças pode eventualmente ser repreendido ou desculpado pelo
perpetrador (GOMES, 2011).
3.1 Perspectiva multidimensional sobre o estupro de vulnerável
Formular um cenário contextual em que todos esses fatores estão integrados
pode ser útil para obter uma compreensão multidimensional deste fenômeno. Em
primeiro lugar, no Brasil os discursos sociais dominantes de algum tempo para cá,
são aqueles que enfraquecem as mulheres e crianças. Assim domínio e violência
contra esses grupos é inevitável ou mesmo incentivada (GUSMÃO, 2010).
O contexto social e histórico do Brasil é caracterizado pela pobreza e sérios
problemas sociais que foram agravados ao longo da história por problemas sociais
graves. No tempo da escravatura, era comum, senhores de escravos e seus
empregados estupravam negras (crianças ou não constantemente). Este último levou
a certos mitos, como o estupro como algo comum, o que possivelmente torna as
crianças vulneráveis à violência e ao abuso (ABRAPIA, 2017).
Dentro desse contexto mais amplo, as famílias pobres são frequentemente
desestruturadas e sem apoio social e, conseqüentemente, isoladas. Relações
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interpessoais precárias em uma família podem levar o agressor a abusar da criança
em uma chamada ‘triangulação de estupro’ para punir a mãe e o resto da família. Os
perpetradores que podem sofrer de abuso de álcool e drogas e que podem estar
desempregados e sentir que precisam exercer poder sobre aqueles mais vulneráveis
do que eles, também podem ser mais propensos a cometer esses atos (COUVRE,
2013).
Assim, as estimativas da incidência e prevalência de estupro e outras formas
de agressão sexual variam dependendo de como os termos são definidos, quais tipos
de agressões sexuais são incluídos, o período de tempo durante o qual os dados são
coletados, métodos de amostragem usados, idade e sexo da população estudada, e
o localização da amostra (FOA, 2018).
Além disso, como poucos países realizaram estudos que documentam de
forma abrangente a prevalência de estupro e agressão sexual, a incidência mundial
é difícil de determinar. No entanto, os dados disponíveis confirmam que a violência
sexual e o estupro são vivenciados por uma grande minoria de mulheres em todo o
mundo (GOMES, 2011).
Desta forma, as consequências traumáticas da agressão sexual a vítimas
vulneráveis de estupro se tornaram um foco de políticas sociais e jurídicas, pesquisas
acadêmicas e intervenções de saúde mental. À medida que os efeitos negativos da
agressão sexual se tornam mais bem reconhecidos, há cada vez mais atenção à
possibilidade de que as intervenções psicossociais possam reduzir o sofrimento e
limitar o sofrimento (ABRAPIA, 2017).
Existem agora várias modalidades de tratamento disponíveis para vítimas de
estupro e agressão sexual, incluindo farmacologia; técnicas comportamentais como
inundação, dessensibilização sistemática, dessensibilização dos movimentos oculares
e reprocessamento; terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitiva;
relaxamento; terapia racional-emotiva; Terapia de Grupo; hipnose; terapia
familiar/casal; terapia existencial, abordagens humanísticas; e terapia psicodinâmica.
Uma revisão crítica desta literatura, entretanto, revela muitos artigos baseados em
impressões clínicas, mas poucos estudos medindo os resultados do tratamento (FOA,
2018).
Uma das questões na avaliação das intervenções de estresse pós-traumático
é o grau em que os sintomas remitem espontaneamente. Foa (2018) relatou que,
embora 94,00% das vítimas de estupro em seu estudo preenchessem os critérios para
transtorno de estresse pós-traumático em 1 semana após o estupro, isso foi reduzido
para 47,00% aos 94 dias após o estupro. Assim, a redução natural dos sintomas
requer que estudos controlados sejam considerados ao discutir a eficácia. Embora
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existam centenas de relatórios originais que descrevem a eficácia dos tratamentos
para indivíduos que foram expostos a eventos traumáticos, a grande maioria não são
estudos com base empírica.
4 CONCLUSÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Embora o foco deste artigo tenha sido a compreensão do fenômeno social do
estupro de vulnerável, é importante para esta discussão ir além da mera
compreensão e também focar nas mudanças que devem ocorrer para proteger as
crianças no Brasil.
Dada a incidência de violência sexual e estupro nas comunidades mais pobres
do Brasil e as sequelas dessa exposição traumática em termos de sintomas de
depressão e ansiedade, as vítimas são comumente vistas em qualquer população de
tratamento de saúde mental.
Uma compreensão dos possíveis fatores contribuintes também não deve ser
permitida a se tornar um peão em um debate puramente político onde a culpa é
lançada e a responsabilidade atribuída incorretamente. Dado o clamor público que
se seguiu a estes atos, vários autores propuseram intervenções urgentes que precisa
ser realizada a fim de resolver este problema.
Assim, neste artigo, buscou-se criar uma compreensão mais profunda do
contexto dentro do qual as crianças podem estar em maior risco para este tipo de
violência sexual.
Argumentou-se que o estupro infantil é um fenômeno complexo que foge do
simplismo, e que devem ser abordadas por uma série de atores, tanto em nível
governamental quanto de saúde pública.
O estupro de vulnerável é um problema crescente no Brasil, que tem feito com
que pessoas de todas as classes sociais experimentem profundas reações
emocionais.
É provável que seja verdade argumentar que ainda não se estar totalmente
cientes da extensão desse fenômeno e, portanto, é essencial continuar as pesquisas
nesta área. É essencial que uma abordagem multidisciplinar seja desenvolvida para
intervir nos níveis primário, secundário e terciário para que a sociedade brasileira
pode se tornar aquela em que as crianças são protegidas e se sentem seguras.
Dessa forma torna-se fundamental 1) Elucidar a essência do fenômeno do
abuso sexual que tem várias facetas que promovem rupturas, continuidades,
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descontinuidades, constrangimentos. Nessa multiplicidade de facetas está o seu
maior engenho. Mais do que inventar soluções para os problemas apresentados, é
preciso responder às necessidades destes grupos; 2) Implantação de Políticas Sociais
Consistentes, pois estas são absolutamente incipientes e fruto da luta de abnegados
que buscam de todas as formas soluções, mas estas estão comprometidas pela
ausência de um rede de apoio social sólida.
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RESUMO: A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma prática combatida
pelo direito brasileiro por meio da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que em
sua redação originária continha dispositivos de prevenção e punição do autor da
violência. Recentemente esta norma foi alterada por meio da Lei nº 13.871/2019.
Deste modo, o trabalho aponta os principais aspectos da Lei e deu enfoque à
alteração legislativa que permite a responsabilização financeira do agressor pelos
gastos do tratamento da vítima que forem suportados pelo Sistema Único de Saúde.
A pesquisa foi elaborada com uso de material bibliográfico, coletados em livrarias e
sites jurídicos, através da técnica qualitativa de análise de conteúdo e exposição de
resultados com transcrição de trechos e sem a prévia aprovação do Comitê de ética
por não realizar abordagem junto a outros seres humanos. O estudo concluiu que a
possibilidade jurídica de responsabilização financeira pelos gastos do Sistema Único
de Saúde é uma realidade desde a sua inclusão na Lei, cujos efeitos não é um
consenso entre os estudiosos, por ser matéria recente, que não foi objeto de decisões
jurisprudenciais.
Palavras-chave: Violência contra mulher. Lei 13.871/2019. SUS. Responsabilidade do
agressor. Possibilidade.
ABSTRACT: Domestic and family violence against women is a practice combated by
Brazilian law through the Maria da Penha Law (Law nº 11.340 / 2006), which in its
original wording contained provisions for the prevention and punishment of the
perpetrator of violence. This standard was recently amended by Law No. 13,871 /
2019. In this way, the work points out the main aspects of the Law and focused on
the legislative alteration that allows the financial responsibility of the aggressor for
the expenses of the victim's treatment that are supported by the Unified Health
System. The research was elaborated using bibliographic material, collected in
bookstores and legal sites, through the qualitative technique of content analysis and
exposure of results with transcription of excerpts and without the prior approval of
128 Orientador do Curso de Direito da Universidade de Gurupi - UnirG
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the Ethics Committee for not carrying out an approach with other human beings. The
study concluded that the legal possibility of financial responsibility for the expenses
of the Unified Health System has been a reality since its inclusion in the Law, whose
effects are not a consensus among scholars, as it is a recent matter, which was not
the subject of jurisprudential decisions.
Keywords: Violence against women. Law 13,871 / 2019. SUS. Responsibility of the
aggressor. Possibility.
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INTRODUÇÃO
A Lei Maria da Penha, que vigora no Brasil desde o ano de 2006, é a
normativa penal encarregada de definir a violência doméstica e familiar praticada
contra a mulher.
Em seus artigos, existem dispositivos que definem as modalidades de
violência, que limitam os atos característicos do âmbito doméstico e familiar e que
prevê penas mais rigorosas e com cumprimento de regime em estabelecimento
prisional, por ser vedada a substituição da pena por pena restritiva de direitos.
Ocorre que não basta a simples privação de liberdade do agressor, é preciso
ainda que ele arque com as outras consequências da violência que praticou através
da imposição de sanções civis com a respectiva reparação de danos civis que causou
a vítima.
Além dos dispositivos que preveem um cumprimento mais rigoroso da pena
privativa, com o intuito de responsabilizar ainda mais o agressor pelos danos
causados pela prática delitiva, foi sancionado em setembro de 2019 uma nova lei,
que alterou a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que passou a responsabilizar
o agressor pelo ressarcimento das despesas médicas custeadas pelo SUS.
Essa nova medida surgiu em razão da ofensa direta à incolumidade física e
psicológica da vítima causada pela violência doméstica e familiar, que acaba sendo
submetida a tratamento médico custeado pelo Estado, por meio do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Por se tratar de alteração legislativa recente e de grande impacto nos
processos penais no âmbito da violência doméstica, a pesquisa irá discorrer sobre a
regulamentação, definição e caracterização da violência doméstica e familiar para
depois discutir a alteração legislativa que admite a responsabilização do agressor ao
ressarcimento das despesas médicas custeadas pelo Sistema Único de Saúde e
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apontar os impactos que essa nova disposição tem causado no ordenamento um
ano após sua entrada em vigor.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa científica, que teve como objeto de estudo autores de crimes de
violência contra a mulher em âmbito doméstico, classifica-se como bibliográfica, com
base em materiais já publicados e disponibilizados em sites, bibliotecas, revistas,
livros e websites, a partir do ano de 2019, quando entrou em vigor a alteração na Lei
Maria da Penha.
Não houve prévia submissão à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
já que o estudo foi baseado em informações e dados previamente disponibilizados
nos meios de busca utilizados, isto é, que já foram publicadas na literatura.
O método adotado foi o de análise qualitativa de texto, através da pesquisa e
estudo de conteúdos, de discursos e de confrontamento das informações coletadas,
cujos resultados foram apresentados por meio de transcrição de trechos de
jurisprudências e de citações doutrinárias.
1 A REGULAMENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO BRASIL
O Brasil adota medidas de prevenção e repressão aos atos de violência
doméstica e familiar contra as mulheres através da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, também denominada de Lei Maria da Penha.
A Lei especial foi criada para atender as obrigações assumidas pelo Brasil na
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, promulgada no Brasil através do Decreto nº 1.973, de 1 de agosto
de 1996. No seu texto estão dispostas as normas de que o Brasil é signatário e que
determinam a criação de medidas que coloquem fim aos atos de violência que
atentem contra a dignidade da mulher.
No seu artigo 1º o citado Decreto define essa espécie de violência como sendo
“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera
privada”; já o artigo 3º dispõe que “Toda mulher tem direito a uma vida livre de
violência, tanto na esfera pública como na esfera privada” (BRASIL, 1996).
Ao longo do seu texto, estão dispostos os direitos das mulheres vitimadas por
violência, contudo não existem disposições específicas para as violências domésticas
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e familiares, sem previsão de procedimento especial, atendimento e a criação de
políticas públicas de combate às agressões.
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Em que pese tenha sido promulgada a Convenção muitos anos antes, foi o
fato ocorrido com Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de duas tentativas de
assassinato por seu marido, que desencadeou a edição da Lei 11.340/2006, após o
Estado brasileiro ter sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
por ser omisso e negligente em relação à proteção das mulheres vítimas de violência
doméstica (BEZERRA, 2020).
Até então, o processo penal acabava por ser benéfico aos agressores, que
muitas vezes se safavam em decorrência das penas serem leves e dos fatos se
processarem pelo rito dos juizados especiais criminais (RIBEIRO, 2016).
Além disso, as mulheres acabavam não se sentido resguardadas pelo
ordenamento penal nacional, por serem colocadas em cheque todas as acusações
efetuadas. As penas, por sua vez, tinham pouca relevância e eficácia perante a
realidade familiar enfrentada pelas mulheres.
Desta maneira, quando havia a ocorrência de violência
doméstica, habitualmente crimes de ameaça e lesão corporal
leve, as penas impostas ao agressor eram de multa, pagamento
de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade. Não
obstante, as vítimas que sofriam com violência praticada por
seu parceiro íntimo eram atormentadas não só pelo fato
ocorrido mas também pela falta de punição adequada imposta
pelo Estado (RIBEIRO, 2016, p.1).
Neste contexto, a Lei Maria da Penha foi editada e possui como característica
a busca pela igualdade entre homem e mulher, através da disposição de
instrumentos capazes de proteger a vítima e dar-lhe condições de denunciar pelas
violências suportadas.
Nota-se que a Lei Maria da Penha trouxe mudanças relevantes
para o sistema jurídico, trata-se de um mecanismo que objetiva
reestabelecer a igualdade entre gêneros, a lei dá um
tratamento penal e processual distinto para os crimes previsto
nessa lei. É essencial considerar o aspecto psicossocial para o
qual a esta lei se destina, considerando as condições próprias e
particulares das mulheres que se encontram vulneráveis e em
situação de violência doméstica e familiar (NOLETO e
BARBOSA, 2019, p.1).
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Composta de inúmeros dispositivos que dispõem desde o atendimento
especializado em delegacias de polícia; imposição de medidas protetivas; tipificação
de crimes e regras processuais; a Lei Maria da Penha precisa se enquadrar no caso
concreto para que produza os efeitos almejados. Portanto, necessária a
caracterização da violência doméstica e familiar.
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2 DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
A violência doméstica e familiar de que trata a Lei Maria da Penha é definida
no artigo 5º da norma, que assevera:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva
ou
tenha
convivido
com
a
ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual (BRASIL, 2006).
Portanto, configura violência desta natureza aquela praticada na unidade
doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, que cause à vítima
danos físicos ou não, praticadas em razão do gênero, isto é, praticada pelo fato de
ser a vítima uma mulher.
São cinco as formas de violência compreendidas pela Lei Maria da Penha,
definidas nos incisos do artigo 7º:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal;
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II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio,
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a 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;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2006).
Ou seja, para que as disposições da Lei Maria da Penha sejam aplicadas é
necessário que a vítima seja uma mulher, que ela tenha sido praticada no âmbito
doméstico, familiar ou de afeto íntimo, e que a violência seja de natureza física,
psicológica, patrimonial, financeira ou moral (LIMA, 2014).
Considerando a finalidade assumida pelo Estado Brasileiro, de não apenas
reprimir mas também evitar a prática violência contra a mulher, existem dispositivos
contidos na Lei 11.340/2006 que previvem e punem os atos de violência doméstica
e familiar.
3 MEDIDAS PREVENTIVAS E PUNITIVAS PREVISTAS NA LEI
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Para atender a sua finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra as mulheres, a Lei possui dispositivos voltados não apenas para punir
os atos já praticados, mas também para conscientizar sobre a gravidade dessas
práticas e prevenir a sua ocorrência.
Cabe ao Estado conscientizar a população sobre as situações em que a
violência é praticada, o que se dá através de políticas públicas, voltadas à garantia
dos Direitos Humanos das mulheres no interior de suas casas com o propósito de
evitar que elas sejam vítimas de atos de violência praticadas em seus lares. Essa
obrigação está prevista no Parágrafo Primeiro do artigo 3º da Lei Maria da Penha
(BRASIL, 2006).
Por sua vez, as medidas de prevenção integradas de todos os entes da
Federação e de entidades não-governamentais estão disciplinadas no artigo 8º da
Lei, cujo teor contém as seguintes obrigações:
Art. 8º [...]
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança
pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e
habitação; II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas
e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero
e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e
à freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher,
para a sistematização de dados, a serem unificados
nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das
medidas adotadas; III - o respeito, nos meios de comunicação
social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de
forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou
exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o
estabelecido no inciso III do art. 1º , no inciso IV do art. 3º e no
inciso IV do art. 221 da Constituição Federal ; IV - a
implementação de atendimento policial especializado para as
mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à
Mulher; V - a promoção e a realização de campanhas
educativas de prevenção da violência doméstica e familiar
contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em
geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres; VI - a celebração de convênios,
protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de
promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre
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estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a
implementação de programas de erradicação da violência
doméstica e familiar contra a mulher; VII - a capacitação
permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do
Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos
órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de
gênero e de raça ou etnia; VIII - a promoção de programas
educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito
respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de
gênero e de raça ou etnia; IX - o destaque, nos currículos
escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos
relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça
ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra
a mulher (BRASIL, 2006).
Uma importante medida criada pela Lei Maria da Penha para cessar a violência
e impedir de que ela volte a ser praticada é a aplicação de medidas protetivas de
urgência, que exigem do agressor o cumprimento de determinadas obrigações,
como por exemplo o seu imediato afastamento do lar e a impossibilidade de
permanecer no mesmo local que a vítima. Os dispositivos acerca dessas medidas
estão previstos a partir do artigo 18 da Lei 11.340/2006 e serão aplicados a depender
do caso concreto (ANDREUCCI, 2013).
Além dessas medidas preventivas e protetivas existem dispositivos voltados à
punição do agressor, aplicadas aos casos em que essa violência já foi praticada contra
as mulheres.
A Lei determina que a violência doméstica e familiar praticada contra mulher
é uma hipótese de aumento da pena de lesão corporal, que será de três meses a três
anos de detenção, diferente da modalidade simples, cuja pena é de três mês a um
ano (BRASIL, 1940).
Além disso, a lei prevê outras consequências legais ao agressor da mulher, que
estão voltadas à aplicação de medidas de cumprimento de pena mais rigorosas como
não processamento de ações pelo Juizado Especial Criminal, afastamento do lar e a
proibição de condenação a valor pecuniário e cestas básicas. Segundo a
jurisprudência, também não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
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RESTRITIVA DE DIREITOS. GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
RECURSO PROVIDO. 1. Embora a Lei n~. 11.340/2006 não vede
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária
e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do Código Penal
proíbe a conversão da pena corporal em restritiva de direitos
quando o crime for cometido com grave ameaça à pessoa,
conforme ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial
provido. (STJ – Resp: 1489433 DF 2014/0264030-0, Relator:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/06/2016, T5
– QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016)
São essas principais disposições legais contidas acerca das medidas de
prevenção e punição por atos de violência doméstica e familiar pratica contra
mulheres, as quais demonstram a preocupação que o Poder Público deve ter com as
vítimas dessa violência, ainda muito praticada nos lares brasileiros.
4 ALTERAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA EM RAZÃO DA LEI Nº 13.871/2019
Como se pode verificar, o intuito da Lei Maria da Penha é o de prevenir atos
de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja ela de natureza psicológica,
física, econômica, moral ou sexual e, se praticada, tornar efetiva a punição do autor.
Recentemente, com o propósito de tornar o agressor mais responsável ainda,
foi sancionada a Lei nº 13.871/2019, que alterou o artigo 9º da Lei Maria da Penha –
que trata da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para
incluir os seguintes parágrafos ao dispositivo:
Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar será prestada de forma articulada e
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica
da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema
Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.
[...]
§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência
física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a
mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados,
inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo
com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde
408

www.conteudojuridico.com.br

prestados para o total tratamento das vítimas em situação de
violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim
arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável
pelas unidades de saúde que prestarem os serviços (Vide Lei nº
13.871, de 2019).
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§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso
de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento
das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por
medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor
(Vide Lei nº 13.871, de 2019).
§ 6º O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º deste
artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao
patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar
atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena
aplicada (Vide Lei nº 13.871, de 2019) (BRASIL, 2006).
Essa Lei, que basicamente alterou a Lei Maria da Penha para incluir a
possibilidade legal de responsabilizar o agressor pelo ressarcimento de custos
médicos relativos aos serviços de saúde que forem prestados à vítima por meio do
SUS, foi originado pelo Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 131/2018, de iniciativa dos
Deputados Federais Rafael Motta (PSN/RN) e Mariana Carvalho (PSDB/RO) (CAMARA
DOS DEPUTADOS, 2020).
No parágrafo 4º consta a disposição acerca da restituição de gastos médicos
para restabelecimento da saúde da vítima ofertados pelo Estado através do SUS,
enquanto que no parágrafo 5º trata das despesas relativas à segurança, isto é, ao
monitoramento das vítimas que estão com medidas protetivas. Em qualquer uma
dessas situações, os gastos ficarão ao encargo exclusivo do agressor, sem
responsabilidade alguma da vítima (BRASIL, 2006).
5 A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGRESSOR AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
DECORRENTES DO TRATAMENTO DA VÍTIMA DA VIOLENCIA
É evidente que o processo penal, em sua totalidade, gera um grande custo
estatal, na medida em que, além das despesas decorrentes da atuação dos agentes,
existem ainda aquelas advindas com o aprisionamento do acusado, dentre outras.
Ocorre que, quando há a necessidade de tratar as vítimas de violência, o
ressarcimento se apresenta como uma questão a se discutir, posto que os gastos
com saúde são elevados.
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Atualmente, o Gasto Total em Saúde no Brasil é de cerca de 8%
do PIB; 4,4% do PIB é de gastos privados (55% do total) e 3,8%
PIB de gastos públicos (45% do total). Os dados são do
Relatório “Aspectos Fiscais da Saúde no Brasil”, publicado pelo
Banco Mundial no final de 2018 (LALIO, 2019, p.1).
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Todavia, conforme visto anteriormente, a recente alteração legal incluiu a
possibilidade de responsabilização do agressor em razão das despesas médicas que
o Estado teve para tratar a vítima do ato.
Maira Virginia Dutra Machado (2019) destaca que a ideia dominante dessa
responsabilização consiste no fato de não ser correto a sociedade arcar com
despesas geradas pelo agressor. Deste modo, mesmo que o poder público esteja
obrigado a prestar assistência à vítima, poderá ele cobrar posteriormente do
responsável pelas lesões tratadas.
A mencionada estudiosa leciona:
É sabido que constitui dever do poder público prestar toda a
assistência à vítima de agressão doméstica. Contudo, tal dever
não impede de o estado ser ressarcido pelas despesas
efetuadas no trato com a vítima. Nesse sentido, a Lei nº 13.871,
de 2019, inovou ao trazer, de maneira expressa, a possibilidade
de o ente da federação rever de volta os valores dispendidos,
fixando diretrizes que devem ser observadas no momento de
indenizar (MACHADO, 2019, p.1).
Rogério Sanches Cunha, por sua vez, destaca que essa possibilidade consiste
em uma tentativa de amenizar o impacto que este crime também causa no Sistema
Único de Saúde (SUS):
O tratamento médico é certamente a modalidade de
assistência prestada com mais frequência nos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Mesmo com
falhas e limitado pelos conhecidos problemas estruturais, o
Sistema Único de Saúde é diariamente acionado para
proporcionar o imediato socorro médico à vítimas de violência.
Isto, evidentemente, onera ainda mais o orçamento do sistema
público de saúde, que, além de atender a milhões de pacientes
enfermos, é obrigado a multiplicar seus esforços para tratar
vítimas de ferimentos infligidos no âmbito doméstico e familiar.
A solução encontrada para ao menos tentar amenizar o
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impacto provocado no Sistema passa pela imposição de que o
agressor pague o custo correspondente ao atendimento
dispensado à sua própria vítima (CUNHA, 2019, p.1).
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Apesar dessa alteração legislativa ter sido aprovada no ano de 2019, antes
disso, já estava sedimentado o direito da vítima em “ser indenizada de eventuais
valores dispendidos com hospitais particulares. Entretanto, essa obrigação já estava
abarcada pela legislação brasileira (regras de responsabilidade civil), vale dizer: essa
possibilidade não decorre da nova lei” (MACHADO, 2019, p.1).
A novidade consiste na possibilidade de as despesas estatais também serem
objeto de indenização.
A jurisprudência já registrava casos em que o autor da agressão
era obrigado a ressarcir financeiramente a vítima. Com os
novos artigos, o agressor também prestará contas com o
Estado. Nota-se, afinal, que a nova medida visa uma penalidade
mais severa, mas em pouco contribui à defesa ou assistência da
pessoa vítima de violência (IBDFAM, 2019, p.1).
Assim, resta claro que os parágrafos acrescentados “vem com o intuito de
servir como mais um instrumento legislativo apto a desestimular a prática da
violência contra a mulher, integrando-o com as políticas públicas de atendimento à
mulher e com o tratamento diferenciado do agressor” (MACHADO, 2019, p.1).
6 APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE A INOVAÇÃO LEGISLATIVA
Através dos dispositivos inseridos na Lei Maria da Penha, tornou-se possível o
ingresso de ação regressiva do Estado em desfavor do autor da violência doméstica,
pelas despesas que ele tenha dado causa.
Na prática, a situação é a seguinte:
(...) se a vítima agredida for encaminhada a um hospital
municipal e necessitar, por exemplo, de exame de raio-x,
suturas e medicamentos, o município pode providenciar a
cobrança do tratamento de acordo com os valores constantes
da tabela do SUS.
Além disso, se houver a necessidade de medidas cautelares
como o uso de monitoramento remoto (tornozeleira eletrônica,
ou botão do pânico) também deverão ser cobrados do
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agressor. O equipamento custa por dia ao Estado o montante
de R$ 5,52, fora os gastos com a manutenção do sistema,
pagamento de servidores, atendimentos nas delegacias e de
investigações (LALIO, 2019, p.1).
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Acontece que os parágrafos inseridos pela Lei nº. 13.871/2019, sofreram
críticas por parte da doutrina as quais se referem à exigibilidade desse ressarcimento.
Assim, a recente implementação da Lei Maria da Penha divide opiniões entre os
especialistas em direito penal, ante o dever do Estado em prestar serviços de saúde.
Passando a responsabilidade de pagamento, ao agressor, pelas
despesas do Sistema Único de Saúde, dá a impressão de que o
Estado não é mais o responsável por aquela vida que corre
risco. Parece que a culpa, agora, é exclusiva do
agressor/devedor e que, o Estado, figura central no combate a
esse tipo de violência, se omite, ao se desresponsabilizar do
custeio de sua própria política de combate, que, ao menos até
então, deveria ser pública (ROSA, 2020, p.1).
A constitucionalidade dos dispositivos acrescentados pela lei também é
questionada, pelo motivo de estar resguardado na Carta Cidadã de 1988 o acesso à
saúde pública no Brasil.
Insta de logo salientar que, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal, é dever do Estado garantir o direito à
saúde para todos os indivíduos, indistintamente. Nesta esteira,
como forma de concretizar a disposição, foi instituído o SUS
com a finalidade de oferecer o acesso integral, universal e
gratuito de serviços relacionados à saúde.
Bem, partindo de tal premissa em concurso com a disposição
constitucional acerca da igualdade formal e material, diga-se,
sem distinção de qualquer natureza, entre os integrantes da
população brasileira (art. 5º, CF), não se pode admitir que seja
ônus do particular a obrigação de arcar com as
responsabilidades do ente estatal em promover saúde, e,
sobretudo, dignidade à pessoa humana, direito este
constitucionalmente garantido como fundamento da
República Federativa (ROZARIO e MACEDO, 2019, p.1).
Ademais, a condenação pelo crime não retira dos cidadãos o direito
fundamental de acesso à saúde pública, tampouco inverteria o ônus estatal de
412

www.conteudojuridico.com.br

garantia desse direito; de modo que admitir o ressarcimento significaria legitimar e
efetivar uma discriminação entre indivíduos ao mesmo tempo em que desonera o
Estado de garantir um direito indistintamente. (ROZARIO e MACEDO, 2019, p.1).
Importante frisar também a relação pratica dessa alteração legislativa em
processos em andamento ou já findos em que se verificou um prejuízo ao Estado,
analisando, portanto, se seria possível ingressar com ações de regresso contra os
agressores ou não.
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Considerando que se trata de norma de reparação civil, ou seja, ressarcimento
dos gastos realizados pelo Estado, há de se observar que não se aplica a regra
estabelecida no artigo 2º do Código Penal que estabelece a irretroatividade de
norma penal que possa prejudicar o réu, retroagindo apenas para beneficiar o réu.
Nesse contexto há que se observar as normas do Direito Civil, observando
suas regras de prescrição, e portanto, vemos a existência da possibilidade de que o
Estado possa, desde a vigência da Lei nº. 13.871/2019, ingressar com ações
regressivas para aqueles agressores que já foram condenados, observando, como
dito as regras de prescrição prevista no Codex Civilista.
Isto posto, tendo em vista se tratar de alteração legislativa implementada a
menos de um ano, apesar das divergências doutrinárias acerca destas novas medidas,
a vigência da lei está mantida, sem questionamentos jurisprudenciais recentes. É,
portanto, mais um meio de responsabilização do agressor pela violência doméstica
e familiar praticada contra a mulher.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A luta pela erradicação da violência no âmbito domiciliar foi um dos
compromissos assumidos pelo Brasil na Declaração Universal dos Direitos Humanos
da Organização das Nações Unidas (ONU) e na Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher da Organização dos Estados
Americanos (OEA).
Para atender a esta finalidade, está em vigor no Brasil desde o ano de 2006 a
Lei Maria da Penha, que regulamenta a violência contra a mulher praticada no
ambiente doméstico e familiar, que disciplina sanções mais rigorosas para os
condenados e com maior rigidez no seu cumprimento.
O estudo apontou que, pela prática do delito, o agressor que comete o crime
no âmbito doméstico e familiar contra a mulher é submetido a penas mais rigorosas,
majoradas e com cumprimento em regime carcerário, ante a expressa vedação a sua
413

www.conteudojuridico.com.br

substituição por penas diversas da de prisão, somada ao afastamento do lar e a
aplicação de pena pecuniária. Além disso, a Lei dispõe ainda sobre medidas de
prevenção e proteção da mulher em situação de risco.
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Por atingir diretamente à incolumidade física e psicológica da vítima, que na
maioria dos casos é submetida a tratamento médico custeado pelo Estado, surgiu no
Legislativo a proposta de responsabilizar o agressor pelas despesas custeadas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
Foi com base nestes fatores que foi sancionada, em 17 de setembro de 2019,
a Lei nº 13.871 - que alterou a Lei Maria da Penha para nela incluir a possibilidade
jurídica de responsabilização pelos gastos dispensados no tratamento da vítima e
custeados pelo SUS e pelas despesas dispendidas para garantir a segurança da
vítima.
Verificou-se ainda que a norma estudada, por ser eminentemente afeta a
questão da reparação civil, poderá ter sua aplicação para casos de agressão que
geraram custos para o Estado, mesmo quando tais casos tenham sido processados
antes da vigência da Lei nº. 13.871/2019.
Apesar de ainda ser matéria recente que não foi objeto de grandes embates
jurisprudenciais quanto aos seus efeitos, a sua aplicação é uma realidade no âmbito
da violência doméstica, sendo perfeitamente admitida no direito brasileiro, cabendo
ao Estado ingressar com pedido de ressarcimento financeiro em face do agressor,
que além da pena privativa, ficará encarregado de custear os gastos do SUS
dispensados à vítima da mulher agredida.
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Resumo: Atualmente as relações simultâneas são um fato no Brasil, embora não
possua legislação especifica e não sejam acolhidas por parte da doutrina, é um tema
que vem ganhando força nos últimos anos, com casos até já reconhecidos pelos
tribunais. O problema da pesquisa teve por base o seguinte questionamento: quais
seriam os possíveis efeitos jurídicos do reconhecimento das famílias simultâneas? O
objetivo geral foi analisar tais composições familiares e eventuais consequências
jurídicas decorrentes das mesmas, em caso de reconhecimento por nosso
ordenamento jurídico. O estudo teve por base o método qualitativo dedutivo, com
pesquisa bibliográfica. Verificou-se que, na hipótese de reconhecimento das famílias
em questão, em relação a previdência, as partes teriam direito a divisão do benefício
da pensão por morte. Também, em caso de óbito de uma das partes do
relacionamento, haveria o direito a meação e a sucessão, com a divisão igualitária do
acervo patrimonial.
Palavras-chave: Famílias simultâneas. Efeitos jurídicos. Entidade Familiar.
Abstract: Currently, simultaneous relationships are a fact in Brazil, although it does
not have specific legislation and is not accepted by the doctrine, it is a theme that
has been gaining strength in recent years, with cases even recognized by the courts.
The research problem was based on the following question: what would be the
possible legal effects of the recognition of simultaneous families? The general
objective was to analyze such family compositions and possible legal consequences
arising from them, in case of recognition by our legal system. The study was based
on the qualitative deductive method, with bibliographic research. It was found that,
in the event of recognition of the families in question, in relation to social security,
the parties would be entitled to share the pension benefit for death. Also, in the event
of the death of one of the parties to the relationship, there would be the right to
share and succession, with the equal division of the patrimony.

129 Mestranda em Direito na Era Digital -UNIVEM, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professora no
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Sumário: Introdução. 1 Contextualização Das Famílias Simultâneas. 1.1 Conceito De
Família. 1.2 Famílias Simultâneas. 2 A Relação Da Monogamia Com As Famílias
Simultâneas. 2.1 Regulamentação Das Uniões Simultâneas. 3 Efeitos Jurídicos Das
Famílias Simultâneas. 3.1 Benefícios Previdenciários Frente Ao Reconhecimento Das
Famílias Simultâneas. 3.2 Questão Patrimonial Nas Famílias Simultâneas. 3.2.1
Questão Patrimonial Em Caso De Morte De Uma Das Partes. 4 Entendimento
Jurisprudencial. 5 Considerações Finais. Referências Bibliográficas.
Introdução
Mesmo com as modificações trazidas pela Constituição de 1988, no quesito
Direito de Família, atualmente ainda se discute modelos familiares que necessitam
da proteção jurisdicional, como é o caso das famílias simultâneas, que tem ganhado
força nos últimos anos, apesar de não reconhecidas por grande parte da doutrina,
embora já existam decisões favoráveis a este novo conceito de relacionamento.
As uniões simultâneas podem ser conceituadas como composições familiares,
onde o indivíduo demonstra o seu afeto para uma ou mais pessoas, dessa forma,
ocasionando núcleos familiares distintos e concomitantes. Assim, o problema central
abordado no trabalho visa esclarecer quais seriam os possíveis efeitos jurídicos do
reconhecimento das famílias simultâneas.
Tal modalidade de entidade familiar acaba por não ser vista com bons olhos
por grande parte da doutrina, que entende que a mesma contraria o que é
estabelecido pela monogamia, considerada como um pilar estrutural das relações
familiares.
O assunto é atual, tendo em vista que ainda carece de regulamentação em
nosso ordenamento jurídico e gera bastante polêmica. Sendo de grande aplicação
prática, interessando a toda comunidade jurídica e a sociedade em geral, tendo em
vista que aborda a família, considerada a base da sociedade.
Para a elaboração deste estudo utilizou-se o método dedutivo, sendo um
processo de análise de informação para chegar a uma conclusão, tratando-se de
pesquisa bibliográfica, tendo como fontes de pesquisas doutrina nacional, legislação,
jurisprudência pátria e materiais publicados na internet.
Primeiramente, será efetuada uma contextualização histórica da evolução da
família, abordando a diversidade das entidades familiares, e onde se encaixam as
famílias simultâneas nesse contexto.
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Em seguida, o artigo irá expor como a monogamia é considerada por muitos
um dos pilares dos arranjos familiares, apesar de não existir um modelo especifico
de família imposta pelo Estado, dessa maneira, as famílias apresentam estruturas
próprias e independentes.
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Posteriormente, este estudo apresentará os possíveis efeitos jurídicos do
reconhecimento das famílias simultâneas, e seus impactos nas questões patrimoniais
e benefícios previdenciários, esclarecendo como iria funcionar a divisão de bens e
benefícios como o da pensão por morte.
Por fim, são apresentadas decisões dos tribunais, contrárias e a favor do
reconhecimento jurídico das uniões simultâneas, no quesito pensão por morte, onde
são abordados os argumentos que inviabilizam o seu reconhecimento, assim como
argumentos que viabilizam o reconhecimento dos efeitos jurídicos das famílias
simultâneas.
1 Contextualização Das Famílias Simultâneas
A instituição familiar é algo imprescindível para a existência da sociedade, as
relações familiares de modo geral acompanham o indivíduo desde seu nascimento
até o fim de seus dias, portanto, é natural que o Estado e o direito venham, de alguma
forma, tutelar essas relações. Como a sociedade está em constante evolução e a
família também sofre alterações, é dever do Direito tentar acompanhar essas
modificações.
A família sofreu diversas evoluções no último século, anteriormente se
baseava em um modelo mais patriarcal, cujo domínio e o direito sobre os bens e as
pessoas eram concentrados apenas nas mãos do pai. Este modelo de família
patriarcal foi adotado desde o período colonial até grande parte do século XX,
contudo, o mesmo entrou em crise, devido aos valores que foram introduzidos na
Constituição de 1988 (LOBO, 2018).
Com a promulgação da Constituição de 1988, o direito de família deu um dos
seus maiores saltos e a mudança se deu a partir de três eixos, sendo o primeiro o da
família plural, onde é possível várias formas de constituição (casamento, união estável
e monoparentalidade familiar); o segundo eixo é o da igualdade jurídica em relação
a filiação, e por fim, o último eixo, é o da validação do princípio da igualdade entre
homens e mulheres (MADALENO, 2020).
1.1 Conceito De Família
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Atualmente, ainda há multiplicidade de conceitos do que vem a ser família,
ora pode ser entendido como o conjunto de pessoas que descendem do mesmo
tronco ancestral, ora um conjunto de pessoas que estão ligadas a alguém ou a um
casal, pelos laços de consanguinidade ou de parentesco civil, ora o marido e a mulher,
seus descendentes e adotados, dentre outras formas (RIZZARDO, 2019).
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Caio Mário da Silva Pereira destaca a diversificação como base para se
conceituar as entidades familiares, entretanto, o autor tenta demonstrar um conceito
mais biológico e genérico de família, conforme observa-se:
Ao conceituar a ‘família’, destaque-se a diversificação. Em
sentido genérico e biológico, considera-se família o conjunto
de pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Ainda
neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, aditam-se os filhos
do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e noras),
os cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados). Na
largueza desta noção, os civilistas enxergam mais a figura da
romana Gens ou da grega Genos do que da família
propriamente dita (PEREIRA, p. 49, 2017).
Já para Maria Berenice dias o conceito de família deve ser plural, de forma que
possa abranger uma maior diversidade possível de arranjos familiares, conforme
pode se observar:
É necessário ter uma visão pluralista da família, que abrigue os
mais diversos arranjos familiares, devendo-se buscar o
elemento que permite enlaçar no conceito de entidade familiar
todos os relacionamentos que têm origem em um elo de
afetividade, independentemente de sua conformação (DIAS, p.
232, 2016).
A entidade familiar demonstra um alto grau de complexidade, além de ser
regulamentada e amparada pela legislação, a mesma acaba sofrendo fortes
influências de toda uma circunstância social, ética, moral, religiosa e pelos próprios
costumes, dessa maneira, fica inviável de se atribuir apenas uma única conceituação.
O afeto tornou-se uma das maiores, senão a maior das características que se
pode destacar nas entidades familiares. O surgimento desse conceito afetivo se deu
pela transição do fato da consanguinidade, para o fato cultural da afetividade. (LOBO,
2018).
1.2 Famílias Simultâneas
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As Famílias simultâneas, também conhecidas como famílias concomitantes,
sucessivas ou uniões plúrimas, podem ser entendidas como composições familiares
em que o indivíduo destina o seu afeto para uma ou mais pessoas, de modo que se
tem núcleos familiares distintos e concorrentes. Nesse sentido, Caio Mário da Silva
Pereira alega que:
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As uniões afetivas plúrimas, múltiplas, simultâneas e paralelas
têm ornado o cenário fático dos processos de família com os
mais inusitados arranjos, entre eles, aqueles em que um sujeito
direciona seu afeto para um, dois, ou mais outros sujeitos,
formando núcleos distintos e concomitantes, muitas vezes
colidentes em seus interesses (PEREIRA, p. 703, 2017).
Os núcleos concorrentes das famílias simultâneas podem ser representados
através de duas uniões estáveis ou de um casamento e uma união estável, mas nunca
com dois casamentos, o que é tipificado como crime de bigamia pelo art. 235 do
Código Penal (TARTUCE, HIRONAKA, 2019).
Embora havendo a concorrência de núcleos familiares, apenas esse fato não
basta para a descrição das famílias simultâneas, sendo necessário mais elementos
para sua caracterização de fato, conforme observa-se:
As famílias simultâneas não se confundem com as relações
eventuais e descomprometidas, sem a intenção de formar
família. Para se caracterizar uma família simultânea, necessário
se faz a presença de dois elementos: o vínculo afetivo de uma
pessoa em duas entidades familiares e a intenção de constituir
família (SANTOS; VIEGAS, 2017, p. 374).
Quanto à possibilidade de uma pessoa ter várias uniões simultâneas, é de
conhecimento três correntes acerca do tema: a primeira possui como adepto o
professor Euclides de Oliveira, o qual menciona que se houver a existência de várias
uniões estáveis, terá efeitos apenas para quem estiver de boa-fé, tal modalidade é
conhecida como união estável putativa; já a segunda corrente que é defendida por
Maria Berenice Dias, alega que existindo várias uniões estáveis, todas elas terão
efeitos jurídicos; e por fim, a terceira corrente alega que existindo diversas uniões
estáveis, terá efeito jurídico apenas aquela que foi constituída primeiro, de modo que
as posteriores seriam uniões estáveis adulterinas (CASSETTARI, 2018) .
Importante ressaltar que nos casos em que o relacionamento ocorre sobre o
mesmo teto, de forma que os integrantes reconhecem a existência de outras
relações, havendo o compartilhamento do afeto de todos os envolvidos entre si, não
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se caracteriza como uniões simultâneas, mas sim, com a situação de poliamor (DIAS,
2016).
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Por fim, a perspectiva da viabilização das famílias simultâneas tende a se opor
ao princípio da monogamia, que por muitos é considerado como uma peça
fundamental para as relações familiares, entretanto, o intuito do reconhecimento
dessas uniões simultâneas é justamente regulamentar um fato existente em nossa
sociedade, que por muitas vezes não é levado em consideração.
2 A Relação Da Monogamia Com As Famílias Simultâneas
A monogamia consiste na união de indivíduos, sujeitando estes a um sistema
que possui regras, em que ambos devem ter o dever de fidelidade durante todo o
período da existência da união, não podendo existir nenhuma relação afetiva ou
sexual com outros indivíduos.
Há tempos a monogamia está presente na sociedade, já sendo considerada
uma obrigação absoluta dentro das relações familiares. Nesse sentido, “a
monogamia, desde os tempos mais remotos tem sido o valor referência para a
constituição familiar, afinal, apenas as famílias monogâmicas eram reconhecidas no
mundo jurídico. ” (SANTOS, VIEGAS, 2017, p. 378).
A compreensão da monogamia possui divergências acerca da sua
aplicabilidade, e até mesmo da sua existência como um princípio, por não apresentar
um conteúdo expresso na Constituição Federal de 1988.
O primeiro entendimento é que o princípio da monogamia está vigente em
nosso ordenamento jurídico para o casamento, conforme está regulamentado no art.
1.521, VI, do Código Civil, onde há o impedimento de casar as pessoas casadas,
gerando nulidade absoluta do segundo matrimônio (TARTUCE, 2017).
A monogamia se apresenta como um ponto crucial para as conexões morais
presente nas relações amorosas, visando promover a relação com apenas um
indivíduo, contudo, ela também serve como um organizador jurídico, vez que
inviabiliza determinadas relações jurídicas, como é o caso do impedimento de se
casar duas vezes ao mesmo tempo.
Ainda assim existem entendimentos que a monogamia não chega a constituir
nenhum princípio, ainda mais se for levado em consideração que a Constituição
Federal de 1988 deixou de eleger um modelo único de entidade familiar, o que deve
ser analisado agora como um pilar das estruturas familiares é o princípio da
afetividade.
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O preceito da monogamia ao longo do tempo transmitiu uma ideia de que a
própria monogamia é uma característica do homem civilizado, até mesmo devido a
dogmas religiosos, dessa maneira, a monogamia ficou imposta como o modelo do
relacionamento íntimo humano, impedindo o reconhecimento de outras formas
familiares (SANTOS; VIEGAS, 2017).
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Então, a monogamia tende a ser entendida como uma peça fundamental nas
estruturas familiares e acaba sendo utilizada como um dos maiores argumentos para
impossibilidade do reconhecimento das famílias simultâneas.
Porém, o reconhecimento jurídico das famílias em questão não deve ficar à
mercê apenas do “princípio” da monogamia, mas também deve ser levado em
questão o entendimento de vários outros pilares, como é o caso do afeto, dessa
forma, a monogamia em detrimento da existência de outros pilares que norteiam o
Direito de Família contemporâneo, não possui força suficiente para colocar tais
uniões a margem da ordem jurídica familiar (PEREIRA, 2018).
Ao se analisar a pluralidade familiar contemporânea, fica evidente que a
mesma não comporta uma imposição coercitiva da monogamia, pois, a imposição
desta na atualidade seria um desmerecimento ao conteúdo e o propósito das
famílias, que buscam sua realização dentro de suas realidades e aspirações, não se
baseando mais em um modelo único de afeto (MADALENO, 2020).
2.1 Regulamentação Das Uniões Simultâneas
Apesar da Constituição Federal de 1988 não restringir nenhum tipo de família
e existirem algumas decisões favoráveis ao reconhecimento das uniões
concomitantes, atualmente em nosso ordenamento jurídico não existe legislação
especifica regulamentando as uniões simultâneas. Contudo, esta situação pode
mudar, pois está aguardando julgamento no STF a polêmica questão se as uniões
simultâneas deverão ter ou não efeitos jurídicos.
Tal julgamento refere-se ao Recurso Extraordinário (RE) 1.045.273/SE, que tem
como tema a “possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação
homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”, tema
esse que foi dado como repercussão geral.
O caso concreto a ser julgado se trata de um homem que, por doze anos,
sustentou dois relacionamentos simultâneos, um com um homem e outro com uma
mulher, com a morte do homem, a mulher teve sua união estável reconhecida e
passou a receber o benefício da pensão por morte, contudo, o segundo companheiro
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passou a requerer na justiça a divisão do benefício, alegando que também possuía
uma união estável com o falecido (IBDFAM, 2019).
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Acerca desse caso, a Procuradoria Geral da República manifestou seu
entendimento contrário ao provimento do recurso, defendendo fidelidade como um
dever no casamento e na união estável, ela ainda complementa que menospreza
esses valores, pode ocasionar a ruina dos valores que servem de base para a
estabilidade do matrimônio, e que ocasionaria a perda da confiabilidade familiar
(SILVA, 2019).
O recurso extraordinário ainda teve sua votação iniciada no dia 25 de
setembro de 2019, contudo, o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento quando
a votação estava em 5 a 3 votos a favor da divisão da pensão, nessa ocasião os
ministros, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Marco
Aurélio Mello votaram a favor do provimento, enquanto os ministros Ricardo
Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, foram contrários, vale ressaltar
que após a suspensão, não foi definido uma nova data para prosseguir com o
julgamento.
Importante ressaltar que um outro caso similar ainda consta em pauta do STF
para julgamento, contudo, segundo Marcos Alves da Silva o mesmo não causará
divergência entre os julgamentos, contudo, como um será julgado primeiro, de certa
forma trará efeitos para o entendimento do segundo (IBDFAM, 2019).
3 Efeitos Jurídicos Das Famílias Simultâneas
O reconhecimento das famílias simultâneas ocasionaria certas mudanças tanto
na questão social, quanto jurídica, considerando a maneira como são vistas tais
uniões, sendo por muitos consideradas uma afronta aos princípios morais e éticos
decorrentes da monogamia. Na parte jurídica, tal reconhecimento traria amparo às
pessoas que vivem uniões simultâneas e que estão atualmente à margem da tutela
jurídica, sendo ignoradas, como exemplo, nas questões previdenciárias e
patrimoniais.
3.1 Benefícios Previdenciários Frente Ao Reconhecimento Das Famílias Simultâneas
O princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 1º, III, da
Constituição de 1988, garante ao indivíduo uma qualidade de vida mínima; contudo,
para a eficácia desse princípio, o Estado deve oferecer prestação material ao
indivíduo, proporcionando uma existência digna. Entretanto, o número de pessoas à
margem da sociedade é alto, assim, na tentativa de equilibrar tal desigualdade o
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Estado presta assistência a esses indivíduos na forma de atividades assistenciais
(SANTOS, 2019).
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O princípio da seguridade social se origina do dever do Estado de prestar
assistência mínima, com seu conceito expresso no art. 194 da Constituição Federal
de 1988, onde menciona que “a seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social ”. Partindo
desse pressuposto, percebe-se a importância desse princípio e também da
previdência como um pilar para a efetivação da seguridade social.
A Previdência Social tem por objetivo assegurar meios indispensáveis de
manutenção dos seus beneficiários, “por motivo de incapacidade, desemprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente” conforme está disposto no
art. 1º da Lei nº 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social).
A Lei nº 8.213/91 ainda prevê em seu art. 16, quais são as pessoas favorecidas
pelo Regime Geral de Previdência, que são entre outros: o cônjuge, o companheiro
e a companheira. Já o art. 3° da lei supracitada, conceitua companheiro como a
pessoa, que sem ser casada, venha a manter união estável com o segurado ou
segurada, entretanto, a Constituição de 1988 não impõe, explicitamente, restrição
alguma a condição de companheiro apenas para aqueles que vivem em união estável
(ASSIS, 2019).
Além do mais, entende-se que estão cumpridos os requisitos previstos no
artigo 226, §3º, da Constituição Federal as relações que são consentidas pelos
partícipes, de forma duradoura e com o intuito de constituir família, de forma que
estes companheiros poderão ser enquadrados como dependentes dos regimes
próprios e gerais da previdência social (OLIVEIRA; BARBOSA, 2019).
Partindo desse pressuposto, a previdência deve atingir o máximo de
realidades possíveis, priorizando principalmente aquelas que estão ligadas a
sobrevivência do indivíduo, sempre tratando com igualdade aqueles que estão
propensos a um mesmo risco social, nesse sentido:
Percebe-se que independente do modelo familiar em qual está
inserido o indivíduo, estando sujeito a um risco que afetará a
sua sobrevivência, deveria o mesmo ser coberto pelos
benefícios garantidos aos dependentes pela previdência social,
em respeito não só ao princípio da universalidade de cobertura
de atendimento, mas também ao princípio da dignidade
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humana que é a o pilar do nosso ordenamento jurídico
(SANTOS, p. 42, 2019).
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Contudo, a repulsa gerada pela possibilidade de reconhecimento das famílias
simultâneas como mais uma entidade familiar, acaba privilegiando o indivíduo que
mantém a vida dúplice, onde muitas vezes esconde da outra família seu outro laço
afetivo, desse modo, não é condizente negar a tutela jurídica a esses casos apenas
com o argumento de que estaria se proporcionando uma relação inadequada
perante a sociedade (ASSIS, 2019).
3.2 Questão Patrimonial Nas Famílias Simultâneas
No caso das famílias simultâneas a questão patrimonial é bastante delicada,
pois, partindo do pressuposto que tais uniões devem ser tuteladas, deve-se oferecer
amparo para os dois ou mais núcleos familiares de forma justa, para que assim não
venha a ocorrer confusão patrimonial ou até mesmo enriquecimento sem causa.
A divisão patrimonial em situações em que ocorrem mais de um núcleo
familiar não é reconhecido pela maior parte da doutrina, contudo, já existem decisões
que reconhecem as uniões concomitantes na questão patrimonial, como por
exemplo, a decisão do juiz Humberto José Marçal, da 2ª Vara Cível da Comarca de
Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2019, que reconheceu como uma união estável a
relação simultânea.
Nesse caso especifico, tal relação foi reconhecida tendo em vista os 30 anos
de relacionamento, correspondendo ao período de 1981 a 2011, sendo que esta teve
seu início antes do matrimonio do homem com a outra mulher. Nessa decisão ficou
estabelecido que a requerente teria direito a 25% do patrimônio que fora adquirido
no período em que estiveram juntos. Existiram outros fatores importantes para a
deliberação do juiz e o primeiro deles foi o fato de tal relação ser conhecida pela
comunidade da cidade, sendo que o homem teve três filhos na relação com a
requerida, o mesmo número de filhos constituído com a esposa; o outro fator foi o
homem não permitir que a requerente viesse a ter qualquer profissão durante o
tempo que permaneceram juntos (IBDFAM, 2019).
Desse modo, ao se analisar o caso concreto percebe-se a situação de
desamparo que a requerente ficaria no caso, se a decisão fosse em seu desfavor,
tendo em vista a falta de recursos para se manter, e manter a sua prole.
3.2.1 Questão Patrimonial Em Caso De Morte De Uma Das Partes
Nos casos em que ocorre a morte de uma das partes do relacionamento,
ocorre a problemática de como irá proceder a meação e a sucessão de bens entre as
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partes dos núcleos familiares sobreviventes, qual
correspondente aos herdeiros e para os conviventes.

seria

a

porcentagem
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Entretanto, ocorre que quando não se é possível identificar qual união tem
predominância em relação a outra, a jurisprudência entendeu que o acervo
patrimonial deve ser dividido em três partes iguais, tendo como base o período de
convívio, de forma que esse fato recebe o nome de triação; termo esse que surgiu
pela primeira vez através do Desembargador Rui Portanova, em 2005, com o
julgamento da Apelação Cível nº 70011258605 pela Oitava Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, onde, naquela ocasião houve o reconhecimento de
que os bens adquiridos durante a existência das uniões simultâneas deveriam ser
divididos entre as companheiras e o de cujos (ASSIS, 2019).
A triação pode ocorrer de duas formas: no caso de dissolução da união estável
ou poliafetiva, deve ser dividido o patrimônio que foi adquirido durante o período
da união, dividindo em três partes, correspondendo a 1/3 para a esposa, 1/3 para a
companheira e 1/3 para o cônjuge/companheiro. Já no caso da divisão por causa de
falecimento, a esposa passaria a ficar com 50% do valor total, enquanto a
companheira e a prole ficariam com 25% cada (BARCELLOS, 2019).
Dessa maneira, alguns doutrinadores como é o caso da Luciana Brasileiro,
entendem que a triação é a maneira mais justa para as famílias simultâneas dentro
do nosso ordenamento jurídico, para a divisão de bens no caso de falecimento.
4 Entendimento Jurisprudencial
Embora o fato da triação ser um método que já foi aplicado em certos casos,
as decisões jurisprudenciais favoráveis ao reconhecimento das uniões simultâneas é
minoritário, fato que fica evidente nos casos de benefícios previdenciários. Nestes,
especialmente na pensão por morte, boa parte dos tribunais tem o entendimento de
que, onde existe o casamento e não houve separação de fato ou de direito, tem se
atribuído o benefício previdenciário apenas para a relação formal, alegando que o
outro relacionamento não possui intenção de constituir família, conforme observase:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS – RELAÇÃO ESTÁVEL – NÃO RECONHECIDA –
FÁMILIAS SIMULTÂNEAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO. – A pensão por morte é benefício
previdenciário instituído em favor dos dependentes do
segurado, de caráter personalíssimo destes, observada a
ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei nº
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8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica
presumida, devendo para as demais, a dependência ser
comprovada (§ 4º) – Para obtenção da pensão por morte, deve
o requerente comprovar o evento morte, a condição de
segurado do falecido (aposentado ou não) e a condição de
dependente do requerente (no momento do óbito), sendo o
benefício regido pela legislação do instante do óbito do
segurado (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol
dos dependentes – Referido benefício independe de carência
(art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5º da Lei 13.135/2015), sendo
seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que
o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse
aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado
em partes iguais ente os dependentes da mesma classe,
revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito
à pensão cessar – Resta caracterizado caso de concubinato,
considerando que nunca houve uma separação de fato, nem
de direito entre o falecido e a esposa, e em consequência a
relação da autora com falecido não tem a finalidade de
constituição de uma família, não podendo ser reconhecida a
sua condição como companheira do falecido. Não
preenchidos os requisitos legais obrigatórios para concessão
do referido benefício, tal como, o não reconhecimento da
união estável – Recurso da parte autora desprovido, mantida
a
sentença
e
primeiro
grau.(TRF-3
–
ApCiv:
00087679520114039999 SP, Relator: ESEMBARGADORA
FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 24/06/2019,
SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:04/07/2019).
É importante ressaltar que, além do fato impedidor de ser o casamento já
estabelecido, os julgados apontaram também a ordem preferencial prevista no artigo
16 da Lei nº 8.213/91, de modo que, a dependência econômica deve ser preservada.
Neste sentido segue decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS – RELAÇÃO ESTÁVEL – NÃO RECONHECIDA –
FÁMILIAS SIMULTÂNEAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO. – A pensão por morte é benefício
previdenciário instituído em favor dos dependentes do
segurado, de caráter personalíssimo destes, observada a
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ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei nº
8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica
presumida, devendo para as demais, a dependência ser
comprovada (§ 4º) – Para obtenção da pensão por morte, deve
o requerente comprovar o evento morte, a condição de
segurado do falecido (aposentado ou não) e a condição de
dependente do requerente (no momento do óbito), sendo o
benefício regido pela legislação do instante do óbito do
segurado (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol
dos dependentes – Referido benefício independe de carência
(art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5º da Lei 13.135/2015), sendo
seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que
o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse
aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado
em partes iguais ente os dependentes da mesma classe,
revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito
à pensão cessar – Resta caracterizado caso de concubinato,
considerando que nunca houve uma separação de fato, nem
de direito entre o falecido e a esposa, e em consequência a
relação da autora com falecido não tem a finalidade de
constituição de uma família, não podendo ser reconhecida a
sua condição como companheira do falecido. Não
preenchidos os requisitos legais obrigatórios para concessão
do referido benefício, tal como, o não reconhecimento da
união estável – Recurso da parte autora desprovido, mantida
a sentença e primeiro grau. (TRF-3 – ApCiv:
00087679520114039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA
FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 24/06/2019,
SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:04/07/2019).
Entretanto, embora havendo predominância do entendimento contrário as
famílias simultâneas, existem decisões de tribunais que reconhecem tais uniões, de
forma que se torna possível a divisão do benefício previdenciário, conforme ilustrase:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÕES ESTÁVEIS
CONCOMITANTES. ADMISSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL DA
CO RÉ COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À
AMBAS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. (...) 2.
Segundo a Lei 8.213/1991, a pensão por morte tem como
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requisitos a comprovação do óbito, a qualidade de segurado
do instituidor da pensão, bem como a condição de
dependente do beneficiário. 3. Comprovada a vida comum e
a estabilidade da união, há de se reconhecer a união estável
e, consequentemente, a dependência econômica da
companheira em relação ao instituidor do benefício de pensão
por morte, pois se trata de dependência presumida, a teor do
disposto no art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91. 4. Não se pode
olvidar o entendimento constante da Súmula 63 da TNU,
segundo o qual a comprovação da união estável para efeito
de concessão de pensão por morte prescinde de início de
prova material. Assim, vigora na esfera jurisdicional a
liberdade probatória, sendo válida a comprovação de união
estável por quaisquer meios de prova em direito admitidos,
até mesmo a prova exclusivamente testemunhal. No mesmo
sentido: STJ, Resp 778.384/GO, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ
18/09/2006, p. 357. 5. Observa-se que a jurisprudência ainda
não está pacificada quanto à juridicidade do reconhecimento
de uniões estáveis concomitantes e o consequente direito ao
rateio da pensão por morte. A Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, por exemplo, não reconhece
o direito ao rateio de pensão em uniões estáveis paralelas,
conforme exegese esposada no PU 0527417692010405830,
Relator Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, DOU
05/02/2016 PÁGINAS 221/329. Entretanto, o TRF – 1ª Região
tem reconhecido a possibilidade de rateio de pensão por
morte a companheiros que viveram em uniões estáveis
simultâneas, interpretação à qual se filia este órgão julgador,
conforme se extrai da AC 0027830-18.2010.4.01.3300, JUIZ
FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO (CONV.), TRF1 – PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 04/10/2017 e AC 0010869-36.2009.4.01.3300,
JUIZ FEDERAL ANTONIO OSWALDO SCARPA, TRF1 – 1ª
CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1
20/01/2016 PAG 2191. (...) 7. Desse modo, a análise conjunta
do acervo probatório não deixa dúvidas sobre a qualidade de
dependente de Irmar e o do consequente direito à percepção
da pensão por morte. A existência de relacionamento entre o
falecido e a autora Renata, afirmada pela testemunha Carla
Patrícia de Lima a fls. 391, por si só, não demonstra, de forma
cabal, a extinção da união estável sobejamente demostrada
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nos autos entre o falecido e a co-ré Irmar. 8. Como bem
lembrado pelo MM Juiz Sentenciante, “o que se verifica, na
verdade, é que Alvim, além da ex esposa, relacionou-se com
outras duas mulheres, de forma concomitante a partir do
primeiro semestre de 2004 até o seu falecimento, em julho de
2005. Portanto, é legítima a divisão do benefício de pensão
por morte entre a ex-esposa e as duas companheiras,
observadas as respectivas cotas partes.” Por tais razões, a r.
sentença deve ser mantida em sua integralidade. 9. Apelação
da parte autora a que nega provimento. (TRF-1 – AC:
00017326620064013807, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL
CASTELO BRANCO RAMOS, Data de Julgamento: 01/10/2019,
2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS,
Data de Publicação: 22/10/2019).
Observa-se que, ao contrário dos casos anteriores, nesse último, o tribunal
reconheceu a união estável paralela, partindo do pressuposto que tal relação possuía
os requisitos de vida em comum e a estabilidade da união, se encaixando na
dependência presumida prevista no art. 16, inciso I, da Lei 8.213/91. Outro fato
importante, foi a utilização da prova testemunhal, onde o tribunal ainda ressalta que
tal meio de prova deva ser utilizado para o reconhecimento das uniões estáveis
simultâneas, contemplando o previsto na Súmula 63 da TNU, onde a comprovação
da união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início
de prova material, demonstrando que os argumentos utilizados possibilitam a
viabilização do reconhecimento da união estável simultânea.
5 Considerações Finais
É perceptível as mudanças que o direito de família passou, desde o modelo
patriarcal adotado no início do século XX, passando por sua reformulação com a
constituição de Constituição de 1988, até chegar aos dias atuais.
Com a Pluralidade familiar, estabelecida após o advento da Constituição de
1988, os arranjos familiares se tornaram mais livres e sofreram menos imposições do
Estado, sobre como deve ser a sua estrutura, de forma que não existe mais um
modelo único de família, e o Estado tem o dever de tutelar os mais diversos tipos de
arranjos familiares.
Ao se falar em reconhecimento das famílias simultâneas, muitos
entendimentos partem do pressuposto que, havendo tal reconhecimento, a
monogamia e a moral seriam feridas, contudo, antes de se atribuir conceitos
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moralistas, é necessário lembrar o princípio da dignidade humana, presente na
Constituição de 1988, que traz a garantia de uma vida digna a todos os indivíduos,
inclusive os que estão nesse tipo de união, que por muitas vezes se tornam invisíveis
nas decisões judiciais.
Vale ressaltar que, retirando o caso de bigamia, nosso ordenamento jurídico
não proíbe o reconhecimento das uniões simultâneas, entretanto, o fato de não haver
uma norma especifica vigente a regulamentar o assunto, não é motivo para que as
decisões acerca de tais uniões sejam pautadas em juízo de valor, ressaltando a
necessidade de uma regulamentação, visando evitar entendimentos diversos sobre
o tema.
Em relação aos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento das famílias
simultâneas, as partes envolvidas fariam jus aos benefícios previdenciários,
ocorrendo, então, a divisão do benefício previdenciário em caso de morte. E saindo
da previdência para questão da divisão patrimonial, proveniente da morte de uma
das partes do relacionamento, haveria o direito a meação e a sucessão, com a divisão
do acervo patrimonial em partes iguais, entre os integrantes dos núcleos familiares
sobreviventes. Sendo entes apenas alguns exemplos de efeitos jurídicos, dentre
outros que certamente surgirão, ocorrendo a regulamentação das uniões em
questão.
Por fim, ressalta-se a importância do reconhecimento das famílias simultâneas,
por tratar-se de fato existente na sociedade, de forma que o seu não reconhecimento
não tira da realidade tal situação fática, ainda, considerando que todos modelos
familiares possuem responsabilidades jurídicas. Dessa maneira, as famílias
simultâneas também devem ter suas responsabilidades jurídicas, de forma que não
gere privilégios ao indivíduo que foi insidioso com ambas as partes envolvidas.
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RESUMO: O presente artigo tratará de julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em que foi analisada uma compra, no site do Decolar, de duas passagens aéreas para
Holanda com custo total de cerca de mil reais. Dois dias após, os consumidores foram
informados que a compra no valor abaixo do mercado seria cancelada por ter sido
um erro de sistema. Judicializada a lide, o pedido foi julgado parcialmente
procedente, para condenação em danos morais e improcedência em relação à
emissão de passagens, com base na mitigação do princípio da oferta vinculada em
caso de erro grosseiro, na boa-fé e na harmonia que deve haver na relação de
consumo entre consumidor e fornecedor. A decisão foi mantida pela segunda
instância e pelo STJ. No presente artigo, será analisado o caso à luz do princípio da
oferta vinculada e de sua mitigação em caso de erro grosseiro por parte do
forncedor. Concluir-se-á pelo acerto das decisões proferidas, na medida em que o
princípio da vinculação da oferta deve ser aplicado em consonância com o da boafé e o da harmonia da relação de consumo.
PALAVRAS-CHAVE: princípio da oferta vinculada; erro grosseiro; boa-fé; harmonia na
relação de consumo.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo analisará julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
qual foi analisada a compra, no site Decolar, de duas passagens aéreas para Amsterdã
por cerca de mil reais ao todo.
A compra não foi faturada no cartão informado para pagamento e não houve
a emissão dos tickets aéreos. Dois dias após a compra, os consumidores, um casal de
namorados, foram informados que a compra foi cancelada, já que aquele preço
anunciado se tratava de erro do sistema do site Decolar.
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Inconformados, os consumidores judicializaram a questão, pedindo a emissão
dos bilhetes aéreos, com base no princípio da vinculação da oferta, e a condenação
da Decolar e da Companhia Aérea por danos morais.
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No presente trabalho, será apresentado o caso concreto com mais detalhes,
bem como seu trâmite judicial. Em seguida, será analisado o princípio da vinculação
da oferta, sua mitigação em caso de erro grosseiro e, por fim, será verificado se a
conduta do Decolar encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.
2. CASO CONCRETO: COMPRA DE DUAS PASSAGENS À EUROPA POR MIL REAIS
EM RAZÃO DE ERRO GROSSEIRO DO SITE DECOLAR
Um casal de namorados comprou passagem aérea de Brasília a Amsterdã por
cerca de mil reais, no site decolar, para que pudessem comemorar aniversário de
namoro na Europa. A confirmação da compra foi enviada ao e-mail, mas não houve
emissão do ticket aéreo e a compra não foi faturada no cartão dado como
pagamento.
Dois dias após a compra, foram informados, por e-mail, que a compra das
passagens pelo valor abaixo do normal se deu em função de um erro grosseiro no
sistema do site Decolar e que, em função disso, a compra seria cancelada.
Incorfomados, os consumidores judicializaram a questão em face do Decolar
e da Companhia Aérea responsável pelo voo, pedindo, com base no princípio da
vinculação da oferta, emissão dos bilhetes aéreos e condenação por danos morais.
Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para
condenar o Decolar e a Companhia Aérea, solidariamente, ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais) – R$ 1.000,00 (mil reais) a cada autor – a título de danos
morais.
Interposta apelação da sentença, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de
primeiro grau, negando provimento ao recurso interposto. O caso chegou até o STJ,
que também manteve a decisão, com a improcedência do pedido para emissão dos
bilhetes aéreos e a manutenção do valor de dois mil reais fixados a título de danos
morais, alegando que o princípio da oferta vinculada pode ser mitigado em caso de
erro grosseiro, como foi o caso analisado, nos termos da ementa a seguir.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO
DE DANOS MORAIS. (...).
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1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de
danos morais, em virtude de cancelamento de reserva de
bilhetes aéreos.
(...)
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3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional, é definir, dado o
cancelamento dois dias após a reserva de passagens aéreas
para a Europa a preços baixíssimos por alegado erro no sistema
de carregamento de preços, i) se as recorridas devem ser
condenadas à emissão de novas passagens aéreas aos
recorrentes sob os mesmos termos e valores previamente
ofertados; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
deve ser majorado.
(...)
6. Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de
bilhetes aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço
muito aquém do praticado por outras empresas aéreas, não
tendo sequer havido a emissão dos bilhetes eletrônicos (etickets) que pudessem, finalmente, formalizar a compra.
Agrega-se a isto o fato de que os valores sequer foram
debitados do cartão de crédito do primeiro recorrente e, em
curto período de tempo, os consumidores receberam e-mail
informando a não conclusão da operação.
7. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou
inegável erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços,
não há como se admitir que houve falha na prestação de
serviços por parte das fornecedoras, sendo inviável a
condenação das recorridas à obrigação de fazer pleiteada na
inicial, relativa à emissão de passagens aéreas em nome dos
recorrentes nos mesmos termos e valores previamente
disponibilizados.
8. Com efeito, deve-se enfatizar o real escopo da legislação
consumerista que, reitera-se, não tem sua razão de ser na
proteção ilimitada do consumidor – ainda que reconheça a sua
vulnerabilidade –, mas sim na promoção da harmonia e
equilíbrio das relações de consumo.
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9. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos
morais, tem-se que a alteração do valor somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que
não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
2.000,00 (dois mil reais) – R$ 1.000,00 (mil reais) para cada
autor.
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10. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ – Recurso Especial Nº 1.794.991 – SE, Relatora: MINISTRA
NANCY ANDRIGHI, julgamento em 05/05/2020)
Apresentado o caso concreto, passa-se a analisar o princípio da oferta
vinculada, alegado pelos autores como fundamento para o pedido de emissão dos
bilhetes aéreos, bem como sua mitigação em caso de erro grosseiro, tese usada para
afastar a pretensão dos consumidores.
3. PRINCÍPIO DA OFERTA VINCULADA E MITIGAÇÃO EM CASO DE ERRO
GROSSEIRO
Na relação de consumo, toda oferta, suficientemente precisa, como é o caso
de anúncio de passagem aérea com destino e valor estabelecidos, obriga o
fornecedor a cumpri-la nos termos de como anunciou. Trata-se do princípio da oferta
vinculada, previsto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e
integra o contrato que vier a ser celebrado.
(BRASIL, 1990).
Nesse sentido, é a doutrina de Flávio Tartuce, indicando que a oferta obriga o
forncedor a cumpri-la na exata medida de como foi anunciada, sob pena de ter que
responder pelos danos causados.
Entre todos os comandos, destaque-se de imediato o art. 30 do
CDC, segundo o qual o meio de oferta vincula o conteúdo do
contrato. Dessa forma, o produto ou serviço deverá estar na
exata medida como previsto no meio de oferta, sob pena de o
fornecedor ou prestador responder pelos vícios ou danos
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causados, devendo também, se for o caso, substituir o produto
ou executar novamente o serviço. Eventualmente, repise-se,
cabe ainda o cumprimento forçado do meio de oferta, por meio
de tutela processual específica, nos termos dos arts. 35 e 84 da
Lei Consumerista.
(FLÁVIO TARTUCE, DANIEL NEVES, 2018, p. 59).
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Por outro lado, a doutrina chama atenção para o fato de a força vinculativa da
oferta ser afastada quando se trata de erro grosseiro. Trata-se, na verdade, de uma
exceção ao princípio, conforme lição de Leonardo Medeiros.
Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual as
partes (forncedor e consumidor) deverão agir com base na
lealdade e confiança, tem-se admitido o chamado “erro
grosseiro” como forma de não responsabilizar o fornecedor.
Erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o
consumidor tem condições de verificar o equivoco, por fugir ao
padrão do que usualmente ocorre.
(GARCIA, 2017, p. 239 – 240)
Nesse sentido, é acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em
que o consumidor comprou, no Ponto Frio, um kit com notebook e câmera
fotográfica por cerca de quinhentos reais, preço sabidamente abaixo do valor de
mercado.
No caso, o Tribunal de Minas Gerais entendeu que se tratava de erro grosseiro,
perceptível pelo homem médio, e, portanto, apto a afastar o princípio da oferta
vinculada.
EMENTA: PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO - ANÚNCIO DE
OFERTA - SITE DE INTERNET - PREÇO DESPROPORCIONAL ERRO GROSSEIRO - BOA-FÉ - DEVOLUÇÃO DO VALOR - MORA
INJUSTIFICADA DO COMERCIANTE - DANOS MORAIS
MANTIDOS.
Com vistas ao princípio da boa-fé objetiva, inexiste propaganda
enganosa quando o preço de produto divulgado em anúncio
for muito inferior ao praticado no mercado, incompatível com
o seu preço à vista. Constitui erro material escusável facilmente
perceptível pelo homem médio e que não obriga o fornecedor.
A mora injustificada do comerciante em proceder a devolução
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do valor desembolsado pelo consumidor é passível de danos
morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.001114-8/001,
Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 11ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 29/06/2012, publicação da súmula em
09/07/2012)
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Assim, verifica-se que o princípio da oferta vinculada não é absoluto no
ordenamento jurídico brasileiro, podendo ser afastado quando se tratar de erro
grosseiro, caracterizado como aquele facilmente perceptível pelo homem médio.
4. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA OFERTA VINCULADA AO CASO
CONCRETO
No caso concreto, foram adquiridas duas passagens para Holanda pelo valor
total de cerca de mil reais. Isso se deu em função de um erro no sistema do site
Decolar, que poderia ser percebido, considerando que o preço está muito abaixo da
média para esse tipo de serviço.
Soma-se a isso o fato de não ter havido a emissão dos bilhetes aéreos e,
principalmente, não ter sido a compra faturada no cartão fornecido para pagamento.
Ainda, o equívoco foi comunicado rapidamente aos consumidores, dois dias após a
compra.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi editado considerando a
vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, mas nem tem o escopo de
protegê-lo em todas as relações de consumo de forma ampla e irrestrita.
É necessário observar a relação de consumo como um todo, garantindo que
haja harmonia entre os interesses entre do consumidor e os do fornecedor. Além
dessa harmonia, é necessário observar, ainda, o princípio da boa-fé, que impõe aos
integrantes da relação de consumo, inclusive o consumidor, o dever de comportarse com lealdade.
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:
III - harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento
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econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios
nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio
nas relações entre consumidores e fornecedores;
(BRASIL, 1990, grifos nossos).
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Exigir o cumprimento de oferta, sabidamente abaixo do preço médio, que nem
sequer chegou a ser faturada do cartão para pagamento vai de encontro a essa
harmonia na relação entre consumidor e fornecedor, além de violar a própria boa-fé
objetiva.
Nesses termos, foi o voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi
(...) o CDC não é somente um conjunto de artigos que
protegem o consumidor a qualquer custo: antes de tudo, ele é
um instrumento legal que pretende harmonizar as relações
entre fornecedores e consumidores, sempre com base nos
princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Isso quer dizer
que referida legislação é principiológica, não sendo sua
principal função resolver todos os problemas que afetam os
consumidores, numa fúria disciplinadora. Nela, em verdade,
fez-se constar princípios fundamentais básicos, como a
harmonia entre consumidor e fornecedor, a boa-fé e o
equilíbrio nas relações negociais, a interpretação mais favorável
do contrato, dentre outros (...).
(STJ – Recurso Especial Nº 1.794.991 – SE, Relatora: MINISTRA
NANCY ANDRIGHI, julgamento em 05/05/2020)
Assim, com base na mitigação do princípio da oferta vinculada em caso de
erro grosseiro, na harmonia da relação de consumo e na boa-fé, agiu com acerto o
STJ ao manter a decisão de primeira instância que julgou improcedente o pedido de
emissão dos bilhetes aéreos.
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, verifica-se que o princípio da oferta vinculada não é
absoluto no ordenamento jurídico brasileiro. Ele é excepcionado quando a oferta por
valor muito abaixo do mercado decorre de erro grosseiro, facilmente perceptível pelo
homem médio, caso contrário haveria violação da boa-fé e da harmonia que deve
existir na relação entre fornecedor e consumidor.
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Considerando que o preço das passagens aéreas foi anunciado por preço
muito abaixo do mercado e que a compra não foi faturada no cartão dado como
pagamento, vislumbra-se erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da
oferta vinculada.
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Assim, com base em tais fundamentos, conclui-se que o Decolar agiu com
acerto ao cancelar a compra e não emitir os bilhetes aéreos; agiu também, de forma
acertada, o STJ ao negar provimento ao Recurso Especial interposto pelos
consumidores.
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DE BENS EM CONFRONTO COM A SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA BRASILEIRA
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RESUMO: O presente trabalho tem como justificativa minha inquietação enquanto
operadora do direito ao estudar a matéria direito de família e direito de sucessões,
devido a curiosidade em entender e compreender melhor os pontos mais
significativos da sucessão em especial a sucessão testamentaria, bem como suas
limitações em relação a legitima e como isso afeta a vontade do testador. De modo
que o mesmo apresenta o seguinte problema de pesquisa: Até que ponto o sucessão
testamentaria interfere na liberdade plena de disposição de bens? E como objetivo:
Compreender a (im)possibilidade do testador no exercício pleno da liberdade na
disposição de bens na sucessão testamentária brasileira’’. A metodologia utilizada
para a construção do presente foi método dedutivo, com uma pesquisa básica, a
abordagem adotada foi de natureza qualitativa, do tipo descritiva e os dados são
coletados através de pesquisa documental e bibliográfica.
SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 Propriedade e Direito Real; 3 Considerações Gerais Sobre
o Direito das Sucessões; 4 Da Sucessão legítima; 5 Da Sucessão Testamentária; 6
Codicilo; 7 Legado; 8 Revogação do Testamento; 9 Entender a Transmissão da
Herança; 10 Doação; 11 Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
A sucessão testamentária é um assunto pouco discutido, já que não se tem
o costume de se fazer testamentos no Brasil. É um ato de última vontade do testador,
feito em vida para depois de sua morte, com o intuito de direcionar bens para pessoa
certa e determinada. Na sucessão testamentária brasileira, a legislação só autoriza a
disposição de metade dos bens para que não atinja a parte legítima pertencentes
aos herdeiros necessários.
Uma questão que interfere diretamente no direito real de propriedade,
impossibilitando que a liberdade de dispor seja plena, atingindo também a
autonomia da vontade do testador, tirando um direito de um e transferindo um para
outros.
Para que seja feita a pesquisa, utilizamos da metodologia este estudo é
classificado com uma pesquisa básica, no qual será apenas estudado e discutido
possíveis objeções sem objetivo de avanços e aplicações práticas prevista. Para isso
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será necessário a utilização da razão, para que através dela seja possível compreender
um conhecimento verdadeiro seguidor de uma análise geral para uma análise
particular. Esta pesquisa é um método científico de caráter dedutivo, que ajudará a
criar fundamentos para que chegue em uma possível conclusão lógica. A principal
fonte de pesquisa adotada foi a legislação brasileira, a interpretação da lei permite
uma compreensão clara e concisa.
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O objetivo do presente trabalho é de compreender a (im)possibilidade do
testador no exercício pleno da liberdade na disposição de bens na sucessão
testamentária brasileiro. Para isso foi abordado alguns tópicos importantes , que
ajudarão no entendimento do tema , inicialmente foi feito uma breve interpretação
sobre direito real de propriedade e herança, para possamos fazer relação entre eles,
em seguida é explanado algumas considerações gerais sobre o direito da sucessão
, logo após são abrangidos sobre a sucessão legítima , testamentária, codicilos
,legado e suas formas de revogação, finalizando os capítulos com os limites legais
da doação, diante da situação semelhante que existe entre ele e a sucessão
testamentária.
2. PROPRIEDADE E O DIREITO REAL
É importante entender o que é o direito real e qual sua relação com a
propriedade. Conforme a lei, art. 1.225 do código civil /2002
“São direitos reais: I - a propriedade; II - a superfície; III - as servidões; IV - o
usufruto; V - o uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do
imóvel ;VIII - o penhor; IX - a hipoteca; X - a anticrese; XI - a concessão de uso especial
para fins de moradia; XII - a concessão de direito real de uso”.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, o vocábulo real deriva deres, rei, que
significa coisa. Segundo a concepção clássica, o direito real consiste no poder
jurídico, direto e imediato, do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos.
Deste modo pode ser considerado direito real todo negócio jurídico que
transmita imediatamente direitos sobre a coisa, funcionando da mesma forma do
direito obrigacional, no entanto não existe sujeito e sim um objeto.
No caso dos direitos reais, o titular exerce seu poder sobre
determinado objeto, enquanto, nos direitos obrigacionais, o
sujeito ativo exige uma prestação do sujeito passivo. (WALD,
Arnoldo . direito das coisas ,2015)
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Como fundamentado a propriedade trata-se de um direito real e ainda é o
direito real mais importante, Flávio Tortuce diz:
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relações jurídicas aplicadas entre pessoas e coisas definidas ou
determináveis, tendo como fundamento principal ou conceito
de propriedade, seja ela plena ou restrita. Os direitos reais
criados como relações jurídicas em lado cunho
subjetivo. (TORTUCE, Flavio. Direito das Coisas, 2017)
Consubstanciando a partir dos conceitos trazidos pelas doutrinas o direito
real é o poder jurídico sobre coisa.
A propriedade é um direito dado a uma pessoa nomeada como proprietário
de certa coisa, dando a ela direitos de usar, gozar, dispor e reaver da coisa quando
bem entender, assim como mostra o art. 1.228 do código civil.
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha.
Não existe um conceito jurídico de propriedade, mas sabe-se que a
propriedade é uma coisa que pertence a alguém dando-lhe direitos, Maria Helena
Diniz em sua doutrina traz o seguinte:
Poder-se-á definir, analiticamente, a propriedade, como sendo
o direito que a pessoa natural ou jurídica tem dentro dos limites
normativos, de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou
incorpóreo, bem como de reivindica-lo de quem injustamente
o detenha. (DINIS, Helena. Direito das Coisas, 2014)
O doutrinador Flávio Tortuce já traz um pensamento mais amplo, lembrando
também a importância da propriedade em relação à coletividade.
Uma propriedade é o direito que alguém possui em relação a
um bem determinado. Trata-se de um direito fundamental,
protegido no art. 5.º,inc. XXII, da Constituição Federal, mas que
deve sempre atender a uma função social, em prol de toda uma
coletividade. (TORTUCE, Flavio. Direito das Coisas, 2017)
A propriedade não pode atender somente as vontades individuais do
proprietário, devendo atender também a vontade da coletividade, devendo assim ter
uma função social, como mostra o art. 1.228. § 1o (Código Civil/2002)
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Art. 1.228. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de
modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
O doutrinador Flávio Tortuce destaca:
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Uma propriedade, seja ela urbana ou rural, como ocorre com
os demais institutos privados, deve ser interpretado e analisado
de acordo com o meio que cerca, com os valores de todo
coletividade. Sendo assim, uma propriedade deve atender não
somente aos interesses do seu dono, mas também das pessoas
que compõem a sociedade. (TORTUCE, Flavio. Direito das
Coisas, 2017)
Da mesma forma traz a Maria Helena Dinis destacando a ordem jurídica e a
ligação dos direitos com o Estado:
O exercício do direito de propriedade deve desempenhar uma
função social no sentido de que a ordem jurídica confere ao seu
titular um poder em que estão conjugados o interesse do
proprietário e o do Estado ou o social. (DINIS, Helena. Direito
das Coisas, 2014)
Assim entende-se como propriedade, um direito real, um bem corpóreo ou
incorpóreo, que, obtenha função social, devendo pertencer a alguém,
independentemente de posse, possuindo assim o proprietário o direito de usar,
gozar, dispor e reaver da coisa quando for de sua vontade. Então toda e qualquer
pessoa que possui a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver e denominado de
proprietário.
Nessa perspectiva podemos dizer que o direito real de propriedade é o
poder sobre coisa qual o titular tenha a propriedade plena, ou seja o poder, direito
ou faculdade que exercemos sobre o bem.
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DIREITO DAS SUCESSÕES
Suceder significa o ato jurídico pelo qual uma pessoa substitui a outra em
seus direitos e obrigações, podendo, esta sucessão ser causa mortis ou inter vivos.
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Assim, Gonçalves (2008, p. 1) ensina que a palavra sucessão tem dois sentidos amplo
e estrito, veja-se:
A palavra sucessão, em sentido amplo significa ato pelo qual
uma pessoa assume o lugar da outra, substituindo-a na
titularidade de determinados bens. Na hipótese, ocorre a
sucessão inter vivos. No direito das sucessões, entretanto o
vocábulo é empregado em sentido estrito, para designar tão
somente a decorrente da morte de alguém, ou seja, a sucessão
causa mortis. O referido ramo do direito disciplina a
transmissão do patrimônio (ativo, passivo) do de cujus (ou
autor da herança) a seus sucessores.
Desta forma, a sucessão no direito significa a prática da substituição de
alguém por outro em decorrência da morte, conforme bem escreve Dias (2011, p.
30-31):
Quando ocorre a morte, não só o patrimônio, também os
direitos e obrigações do falecido se transmite para outrem. É o
que se denomina transmissão causa mortis. É neste sentido
estrito que se usa o vocábulo sucessão: a transferência total ou
parcial, de herança, por morte de alguém, a um ou mais
herdeiro. É deste fenômeno que se encarrega o direito das
sucessões. [...].
Corroborando com tal conceituação ressalta-se as aludidas palavras de
Poletto (2013, p. 106)
[...] podemos afirmar que o direito das sucessões procura
disciplinar a transmissão patrimonial entre o falecido e os
sobreviventes legitimados a sucedê-lo hereditariamente,
abrangendo não somente a forma e a quantidade dos bens a
receber, mas também as suas responsabilidades perante os
débitos deixados pelo defunto.
Ora, partindo da premissa que a sucessão é o ato da aquisição dos bens de
outrem em decorrência da morte deste, aberta a sucessão, os bens se transmite
automaticamente. Esta forma instantânea de transmissão é advinda do princípio da
saisine, onde o herdeiro não necessita da aceitação, consentimento, ou até mesmo
do prévio conhecimento da herança. A transmissão ocorre no exato momento da
morte do autor da herança.
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Tal princípio é instituído no art. 1.784 do Código Civil onde dispõe "aberta
a sucessão, a transmissão acontece desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários", assim Venosa (2007, p. 14) escreve:
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[...] com a morte, a abertura da sucessão, o patrimônio
hereditário transmite-se imediatamente aos herdeiros
legítimos e testamentários. Trata-se da adoção do sistema pelo
qual a herança transmite-se de pleno direito. Aplica-se o
sistema saisine [...]. O princípio da saisine representa uma
apreensão possessória autorizada. É uma faculdade de entrar
a posse de bens, posse essa atribuída a quem não a tinha.
Outrossim, com este princípio o autor da herança faz no momento da sua
morte a transmissão da herança a seus herdeiros. Assim, Cahali (2014, p. 38, grifo do
autor) afirma:
A transmissão da herança de faz ipso jure, para preservar a
necessária continuidade na titularidade das relações jurídicas
deixada pelo falecido, que não podem ficar acéfalas. Com a
definitiva partilha ou adjudicação d herança aos herdeiros,
quando se desfaz a comunhão forçada, consolidando em seu
patrimônio o quinhão herdado, a titularidade do acervo se
opera retroativamente, desde a data do falecimento.
Ressalta-se que com base no princípio saisine a transmissão não se restringe
a posse e a propriedade, mas engloba também os direitos e obrigações advindas
desta sucessão.
A sucessão ocorre a título universal ou singular. Entende-se por sucessão a
título universal a transmissão de todo patrimônio aos herdeiros, enquanto a título
singular há a transmissão de bens limitados.
A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. A lei considera
que o domicílio da pessoa natural é lugar onde ela estabelece sua residência com
ânimo definitivo. ressalta o Artigo 1.785. do código civil A sucessão abre-se no lugar
do último domicílio do falecido.
Aberta a sucessão é transmitido desde logo aos herdeiro legítimos e
testamentários, a aceitação é feita de forma expressa , tácita ou presumida .Nos casos
em que o herdeiro for aceitar a herança não existe é necessário que os herdeiros
manifestem em relação a aceitação da herança, pois aceitação poderá ser presumida,
no entanto em situações de renúncia a manifestação é obrigatória , assim a lei diz
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artigo 1.806. Código civil. A renúncia da herança deve constar expressamente de
instrumento público ou termo judicial.
4. DA SUCESSÃO LEGÍTIMA
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A sucessão legítima decorre da lei, baseando-se na vontade presumida do
de cujus, essa presunção surge da conclusão que o de cujus quando não deixa
testamento sua vontade seria a sucessão legítima.
Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a
herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos
bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste
a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado
nulo.
O art 1829 do código civil brasileiro traz a ordem que a sucessão da legítima
deve acontecer:
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime
da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.
A sucessão legítima sempre vai acontecer, visto que existe uma parte do
patrimônio denominada parte legítima, que deve obrigatoriamente pertencer aos
herdeiros necessários.
Art. 1.846. código civil brasileiro. Pertence aos herdeiros
necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança,
constituindo a legítima.
A sucessão legítima relatada na lei é bem explanada por Diniz (2003, p.
1.260):
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Na sucessão legítima convocam-se os herdeiros segundo tal
ordem legal, de forma que uma classe só será chamada
quando faltarem herdeiros da classe precedente. Assim sendo,
por exemplo, se o autor da herança for viúvo e deixar
descendentes e ascendentes, só os primeiros herdarão, pois a
existência de descendentes retira da sucessão os ascendentes.
Se casado for, o consorte sobrevivente concorrerá não só com
os descendentes, exceto se for casado sob regime da
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens
(CC, art. 1.641), ou se no caso da comunhão parcial, não
havendo bens particulares do falecido, mas também com os
ascendentes do autor da herança independentemente do
regime de bens desde que preenchidos os requisitos do art.
1.830 (CC, art. 1.837). Daí ser herdeiro necessário privilegiado.
O cônjuge supérstite só herdará a totalidade da herança na
ausência de descendentes e de ascendentes e os colaterais até
o quarto grau, se inexistirem descendentes, ascendentes e
cônjuge supérstite.
Deste modo, para entender melhor a sucessão, suas modalidades ou mesmo
a cumulação delas, entraremos na sucessão testamentária.
5.DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA
O testamento é o ato unilateral de última vontade do de cujus, onde é feito
em vida para depois de sua morte, destinado assim seus bens a pessoa que desejar,
ademais não extingue a sucessão legítima, no entanto deve obedecer a alguns
requisitos.
É um negócio jurídico unilateral, personalíssimo, irrevogável e solene, ato de
última vontade feito em vida, mas que só passa a ter validade após a morte.
De acordo com Gonçalves (2014, p. 43, grifo do autor) “a sucessão
testamentária dá-se por disposição de última vontade”, nos seguintes termos:
Havendo herdeiros necessários (ascendentes, descendentes
ou cônjuge), divide-se a herança em duas partes iguais e o
testador só poderá dispor livremente da metade, denominada
porção disponível, para outorgá-la ao cônjuge sobrevivente, a
qualquer de seus herdeiros ou mesmo a estranhos, pois a outra
constitui a legítima, àqueles assegurada no art. 1.846 do
Código Civil (Idem).
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Independentemente da existência de testamento, a regra é que exista a
sucessão legítima nos casos em que o de cujus tenha herdeiros necessários, visto que
os mesmos são resguardados. Nestes casos o testador só poderá testar metade de
todo seu patrimônio. Os artigos 1.789 e 1846 do código civil, apresentam claramente,
ambos tratam da mesma situação.
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Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só
poderá dispor da metade da herança
Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito,
a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.
Portanto, “a sucessão legítima é a regra e a testamentária, a exceção”
(DINIZ,2005, p. 19).
Sendo assim, caso o testamento abranger mais da metade do patrimônio do
de cujus, invadindo a parte legítima, não haverá perda de validade do mesmo, no
entanto toda parte que exceder a parte disponível será desconsiderada.
Art. 1. 967.código civil As disposições que excederem a parte
disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade
com o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 1o Em se verificando excederem as disposições
testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente
reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até
onde baste, e, não bastando, também os legados, na
proporção do seu valor.
§ 2o Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se
inteirem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a
redução far-se-á nos outros quinhões ou legados,
observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no
parágrafo antecedente.
Para que ocorra o testamento a pessoa deve ter capacidade para testar, nesse
caso não basta apenas a capacidade civil, deve existir a capacidade de fato.
Art. 1.857. (código civil/2002) Toda pessoa capaz pode dispor,
por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles,
para depois de sua morte.
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A capacidade do testador deve existir, no momento do ato de testar, mesmo
que futuramente ocorra incapacidade do mesmo, não gera invalidade, pois o que é
levado em consideração é a capacidade do testador no momento da ação, sendo
irrelevante suas condições posteriores a isso.
Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não
invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida
com a superveniência da capacidade.
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A disposição testamentária poderá ser pura e simples, quando o testador não
deixar nenhum tipo de encargos ou condições aos herdeiros necessários. Poderá
também existir condições para que o herdeiro possa receber a herança.
Existem os testamentos ordinários (público, cerrado e particular) e também
os testamentos especiais (marítimo, aeronáutico e militar) explana os artigos 1862 e
1886 do código de processo civil.
Art. 1.862. São testamentos ordinários: I - o público; II - o
cerrado; III - o particular. Art. 1.886. São testamentos especiais:
I - o marítimo; II - o aeronáutico; III - o militar.
O testamento público é feito pelo tabelião, escrito em seu livro de notas, o
tabelião vai escrevendo conforme as declarações do testador, devendo comparecer
duas pessoas para testemunhar o ato. Após redigir o testamento, deverá o mesmo
ser lido em voz alta, pelo tabelião ou pelo testador, e em seguida assinado por todos
os presentes.
Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:
I - Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu
livro de notas, de acordo com as declarações do testador,
podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos;
II - Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião
ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo
testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;
III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo
testador, pelas testemunhas e pelo tabelião.
Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito
manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela
inserção da declaração de vontade em partes impressas de
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livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo
testador, se mais de uma.
O testamento poderá ser manuscrito ou digitado, e também poderá ser
através da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que
estejam todas as páginas assinadas.
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Existe então uma exceção em relação a essa modalidade de testamentos, a
pessoa surda-muda não poderá fazer uso deste, mesmo que saiba ler e escrever.
Se o testador for totalmente surdo e souber ler, poderá usufruir dessa
modalidade, desde que o mesmo faça a leitura do testamento ou indique alguém de
sua confiança para fazer a leitura.
Ao cego e analfabeto, somente é permitido o testamento público, por se
tratar da forma mais segura para eles, nessas situações o testamento deverá ser lido
duas vezes uma pelo tabelião e outra pela testemunha que o testador declarar ser
de sua confiança.
O testamento cerrado é escrito pelo próprio testador ou por alguém de seu
rogo , chamado também de secreto , pois nessa modalidade de testamento apenas
o testador sabe o seu teor. Para que haja validade o tabelião deve dar autenticidade
ao documentos na presença de duas testemunhas, essas não precisam saber de seu
teor. Após a aprovação do tabelião , será anexado o símbolo público ao final da folha
, e todos assinaram.
O testamento será lacrado em um envelope, na fase do cerramento estando
a cédula dobrada, costura-a com cinco pontos de retrós e lança pingos de lacre sobre
cada um, só podendo ser aberto então no momento da sucessão, caso o testamento
seja apresenta com lacre rompido o mesmo será revogado. Após isso será então
entregue o testamento ao testador e o tabelião registrar em seu livro, nota do lugar,
dia, mês e ano em que foi aprovado e entregue, nos dizeres do artigo 1.874, do
Código Civil.
Art. 1.874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento
entregue ao testador, e o tabelião lançará, no seu livro, nota
do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e
entregue.
O surdo-mudo poderá fazer o testamento cerrado desde que saiba ler e
escrever e que o mesmo escreva e assine o seu testamento, não podendo este ser
escrito a rogo do testador.
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O cego e o analfabeto, como já foi dito, não poderão fazer testamento
cerrado, devendo utilizar exclusivamente do testamento público.
Art. 1.872. Não pode dispor de seus bens em testamento
cerrado quem não saiba ou não possa ler.
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O testamento particular é inscrito pelo próprio testador e assinado diante de
três testemunhas, que também devem assinar o documento, é o meio menos seguro
de se fazer um testamento, pois depende de ser aprovado pelo juiz no momento da
sucessão, no qual as testemunhas devem comparecer.
Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio
punho ou mediante processo mecânico.
§ 1o 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.
§ 2o 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 subscreveram.
Diante disso surge a possibilidade de qualquer escrito particular, simples e
sem formalidades e tipos legais tenham validade como testamento.
No entanto é preciso da comprovação em juízo de pelo menos umas das
testemunhas, se no momento da abertura da sucessão as testemunhas tenham vindo
a falecer, estiverem em lugares desconhecidos ou não confirmarem a autenticidade
do documento, o testamento perde assim seu valor e não será cumprido.
Os testamentos especiais, são a para situações específicas, onde envolvam
servidores da pátria, no qual encontram-se diante de situações de perigo, foi criado
a para as situações de emergências, onde não será possível as formalidades exigidas
nos testamentos ordinários.
O testamento marítimo é feito quando viagem fluvial, lacustre ou em altomar, tanto em navios nacionais, de guerra ou mercantes, podendo ser na forma
pública ou cerrado, devendo ter alguma formalidade, duas testemunhas presentes.
Já o aeronáutico, poderá ser feito quando estiver em viagem, podendo ser a
bordo de aeronave militar ou comercial, e ocorrer uma situação que for acometido
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por mal subsídio ou prejuízos graves à sua saúde, juntamente com a vontade de
dispor de seus bens.
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Ambos ficarão sob guarda de seu comandante, que deve entregá-lo no
primeiro porto ou aeroporto nacional. como explana o art. 1890 do código civil
Art. 1890.O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a
guarda do comandante, que o entregará às autoridades
administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional,
contra recibo averbado no diário de bordo.
O testamento só terá eficácia se o testador vier a falecer no momento ou até
após 90 dias depois de seu retorno.
Art. 1891.Caducará o testamento marítimo, ou aeronáutico, se
o testador não morrer na viagem, nem nos noventa dias
subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer,
na forma ordinária, outro testamento
O testamento marítimo não será válido que o testador tinha condições de
fazer um testamento ordinário.
Art. 1.892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito
no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio
estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar
na forma ordinária.
O testamento militar é destinado para os militares e civis (médicos,
enfermeiros, repórteres, engenheiros etc.), que se encontrem em serviços das forças
armadas, dentro ou fora do país, quando não puderem comparecer a um tabelião.
Art. 1.893. O testamento dos militares e demais pessoas a
serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do País ou
fora dele, assim como em praça sitiada, ou que estejam de
comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo
tabelião ou seu substituto legal, ante duas, ou três
testemunhas, se o testador não puder, ou não souber assinar,
caso em que assinará por ele uma delas.
§ 1o Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo
destacado, o testamento será escrito pelo respectivo
comandante, ainda que de graduação ou posto inferior.
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§ 2o Se o testador estiver em tratamento em hospital, o
testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde, ou
pelo diretor do estabelecimento.
§ 3o Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento
será escrito por aquele que o substituir.
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Art. 1.894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o
testamento de seu punho, contanto que o date e assine por
extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presença de duas
testemunhas ao auditor, ou ao oficial de patente, que lhe faça
às vezes neste mister. Parágrafo único. O auditor, ou o oficial a
quem o testamento se apresente notará, em qualquer parte
dele, lugar, dia, mês e ano, em que lhe for apresentado, nota
esta que será assinada por ele e pelas testemunhas.
Art. 1.896. As pessoas designadas no art. 1.893, estando
empenhadas em combate, ou feridas, podem testar oralmente,
confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Parágrafo
único. Não terá efeito o testamento se o testador não na
guerra ou convalescer do ferimento.
Assim como o testamento marítimo e aeronáutico, o testamento militar
também perde a validade.
Art. 1895. Caducará o testamento militar, desde que, depois
dele, o testador esteja, noventa dias seguido, em lugar onde
possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento
apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do
artigo antecedente.
Após explicitar os tipos de testamento, passaremos a falar um pouco sobre
codicilos.
6. CODICILO
codicilos é um ato semelhante ao testamento, no entanto, destinada a bens
de pequeno valor ou desejos relacionados ao seu enterro, não sendo necessárias
muitas formalidades, basta apenas ser escrito e assinado pelo testador, não
necessitando de testemunhas para sua validade.
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Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante
escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições
especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta
a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos
pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou
joias, de pouco valor, de seu uso pessoal.
Art. 1.882. Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo
direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não
testamento o autor.
7. LEGADO
O legado é um único bem, ou um conjunto de bens, deixados
especificamente em testamento para pessoa denominada legatário. o legado é
similar a doação com diferença de ser ato unilateral, e com validade após a morte do
de cujus, enquanto a doação é ato bilateral com efeitos imediatos.
Silvio de Salvo Venosa (2014, p.275) “sempre é oportuno recordar que o
legatário, ao contrário do herdeiro, não possui a saisine, isto é, não ingressa na posse
da coisa quando ocorre a morte do testador. No entanto, desde a abertura da
sucessão, a coisa legada já pertence ao legatário.”
Vejamos o artigo 1.923 do Código Civil:
Art. 1.923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário
a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob
condição suspensiva.
§ 1o Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela
pode o legatário entrar por autoridade própria.
§ 2o O legado de coisa certa existente na herança transfere
também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do
testador, exceto se dependente de condição suspensiva, ou de
termo inicial.
Para que ocorra o legado são necessárias três figuras: o testador, nesse caso
também denominado de ligante, o legatário que receberá o legado e o onerado que
é responsável por prestar o legado.
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Carlos Roberto Gonçalves (2016, p.369) destaca que “qualquer pessoa,
parente ou não, natural ou jurídica, simples ou empresária, pode ser contemplada
com o legado”
Suas modalidades podem ser: pura e simples, condicionais, a termo e modal.
O legado puro e simples é aquele que produz efeito sem qualquer tipo de
fato.
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O legado condicional ele tem seu efeito alterado por um evento futuro e
incerto.
O legado a termo, tem sua eficácia limitada pelo tempo, tornando-se perfeito
ou deixando de existir no prazo estipulado.
O último é o legado modal, que pode conter uma obrigação ou encargo para
que seja válido.
8. REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO
O testamento é um ato personalíssimo, que pode ser mudado a qualquer
tempo, para isso é necessário um novo testamento.
A revogação do testamento poderá ser expressa ou tácita, testamento pode
ser a revogação expressa é o testador diante de um novo testamento deixa claro que
deseja revogar o testamento anterior, enquanto a revogação tácita o testador apenas
faz um novo testamento, mas não mostra o desejo de revogação do anterior. Deste
modo, a revogarão poderá ser total ou parcial.
Art. 1.969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo
modo e forma como pode ser feito.
Art. 1.970. A revogação do testamento pode ser total ou
parcial.
Parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento posterior não
contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em
tudo que não for contrário ao posterior.
O testamento também poderá ser revogado mediante anulação quando
existir situação de: erro, dolo, coação, simulação, fraude ou desatendimento de
qualquer formalidade legal.
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Art. 1.971. A revogação produzirá seus efeitos, ainda quando o
testamento, que a encerra, vier a caducar por exclusão,
incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado; não
valerá, se o testamento revogatório for anulado por omissão
ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos.
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No caso de testamento cerrado, havendo violação do envelope, o mesmo
será revogado automaticamente.
Art. 1.972. O testamento cerrado que o testador abrir ou
dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento,
haver-se-á como revogado.
Ocorrendo um testamento onde não exista herdeiros, mas que
posteriormente venha a existir, o testamento será revogado, visto que ocorreu
mudanças nas condições do testador.
art. 1.793 do Civil: “Sobrevindo descendente sucessível ao
testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou,
rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse
descendente sobreviver ao testador".
Quando o testador não tem conhecimento da existência de herdeiros
necessários, fazendo assim o testamento, este também perderá seu valor .
Art. 1.974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância
de existirem outros herdeiros necessários.
Nos casos em que houver erro, ou quando o testador estiver diante de uma
nova situação, testamento será revogado automaticamente, sem que haja
necessidade de manifestação.
9. ENTENDER A TRANSMISSÃO DA HERANÇA
A herança são todos os bens e dívidas deixados pelo de cujus.
A herança pode ser conceituada como o conjunto de bens, positivos e
negativos, formado com o falecimento do de cujus. ( TORTUCE, 2017)
A transmissão da herança acontece com a morte, podendo essa morte ser,
real que é a morte certa, no qual existe um corpo; morte presumida, podendo existir
ou não declaração de ausência e por fim morte por comoriência que liga a morte de
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duas ou mais pessoas, não conseguindo identificar o tempo de morte de cada uma,
presumindo assim que tenham morrido no mesmo instante.
Após a morte do de cujus, todo seu patrimônio é denominado de espólio, no
qual é aberta a sucessão no momento da morte e é imediatamente transmitida aos
herdeiros legítimos e testamentários.
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Art. 1.784. Do Código Civil. Aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários.
A abertura da sucessão ocorre no momento da morte, e é nesse momento
que a herança é transmitida aos herdeiros. Essa transmissão imediata é denominada
de saisine. A saisine é o mecanismo jurídico de investidura automática e legal na
titularidade da herança, dos que o ordenamento considera sucessores, na ordem
estabelecida.
No direito brasileiro é conferida a quaisquer herdeiros
necessários, legítimos ou testamentários e a todos que estejam
legitimados a receber a herança, sejam parentes, legatários ou
Fazenda Pública (LOBO, 2018)
Os herdeiros podem aceitar ou não a herança, aceitando-a tornar-se
definitiva no momento da transmissão.
Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão
ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A
transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro
renuncia à herança.
Não aceitando a herança, o herdeiro renuncia seu direito, transmitindo assim
imediatamente sua quota parte aos demais herdeiros, Flavio Tortuce afirma:
A aceitação da herança é um ato jurídico unilateral, que produz
efeitos independentemente da concordância de terceiros,
tendo, portanto, natureza não receptícia, uma vez que não há
a necessidade de qualquer comunicação para produzir os
efeitos previstos em lei. ( TORTUCE, 2017)
A sucessão é feita imediatamente para os herdeiros necessários e
testamentário, e somente na falta destes é transmitida aos demais herdeiros, na
seguinte ordem: primeiro vem o cônjuge e os herdeiros descendentes (filhos, netos
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e bisnetos) em seguida os ascendentes (pais avós e bisavós) na sequências irmãos,
tios e até parentes de quarto grau, respeitando a devida linha sucessória.
Art. 1.829 Do Código Civil/ 2002 A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte: I - aos descendentes; II - aos ascendentes; III - ao cônjuge sobrevivente; IV
-aos colaterais;
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A sucessão pode acontecer em duas categorias, Sucessão mortis causa, que
é a sucessão hereditária, sendo a regra, devendo seguir o vem expresso em lei.
Como segunda categoria está a sucessão testamentária que é demandada
pela última vontade do de cujus, através do testamento, legado ou codicilo.
Ressalta o Art. 1.786. Código Civil de 2002 A sucessão dá-se por lei ou por
disposição de última vontade.
Já adiantando que no Brasil pouquíssimas pessoas aderem pela sucessão
testamentária.
10. DOAÇÃO
Com situação similar ao testamento, analisemos também a doação, que é um
contrato onde é transferido algum bem para outro sem necessidade de pagamento.
Artigo 538. Do código civil considera-se doação o contrato em que uma
pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de
outra.
Nos casos em que a doação não for dependente de encargo, só é necessário
a aceitação do donatário.
Artigo 539. Do código civil O doador pode fixar prazo ao donatário, para
declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não
faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita
a encargo.
A doação deverá obrigatoriamente ser feitas através de escritura pública,
com exceção dos bens de pequeno valor.
Artigo 541. Do código civil A doação far-se-á por escritura pública ou
instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando
sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

462

www.conteudojuridico.com.br

Toda doação que for feita aos ascendentes, descendentes e cônjuge, será
interpretada como adiantamento de herança.
Artigo 544.do código civil. A doação de ascendentes a descendentes, ou de
um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.
Nota-se também que a doação tem um limite, o mesmo limite que é
encontrado do testamento.
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Artigo. 549 do código civil. Nula é também a doação quanto à parte que
exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em
testamento.
E também existe um limite para que o doador não sofra prejuízos com a sua
subsistência.
Artigo. 548. Do código civil. É nula a doação de todos os bens sem reserva
de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.
Analisados os artigos, fica claro que na doação também ocorre a
impossibilidade do exercício pleno de disposição dos bens, podendo doar apenas 50
% de todo o patrimônio, e toda e qualquer parte que exceder a ela, será nula, motivo
pelo qual deve ser protegida a parte legítima dos herdeiros. Além de as doações
feitas para os herdeiros, serem consideradas como adiantamento de herança.
A partir das considerações feitas nos presentes capítulos, conclui-se .
11. CONCLUSÃO
A sucessão hereditária é uma regra estabelecida por lei, no qual é transferido
o patrimônio aos herdeiros no momento da morte do de cujus ; entende-se neste
sentido que a sucessão testamentária seria uma exceção ,em uma lógica que quem
faz um testamento não está satisfeito com a sucessão hereditária ,querendo assim
aplicar a sua vontade em relação a destinação de seu patrimônio, já que é esse um
dos objetivos do testamento , sobretudo a sucessão hereditária deve ser respeitada
mesmo assim, pois sabemos que o espólio é dividido em parte legítima e parte
testamentária
Contudo o testador perde a faculdade de exercer a liberdade plena de dispor
de seus bens, e também sua manifestação de vontade, não podendo beneficiar como
quiser qualquer pessoa que queira ajudar ou que tenha um mais sentimento; nem
mesmo doar, caso a pessoa faça parte dos herdeiros necessários (descendentes,
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ascendentes e o cônjuge), já que as doações devem ser colacionadas, para que não
perca o direito sobre tal.
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A parte legítima, impossibilita que o testador exerça seu direito real de
propriedade, fazendo com que sua liberdade de testar não seja plena, contrapondo
o direito de dispor sobre sua propriedade e o princípio da autonomia da vontade.
Nesse sentido é de notória percepção que no momento do testamento não
existe herança, parte legítima e até mesmo o direito de herança, o que se é discutido
é o direito real de propriedade.
O legislador criou uma proteção ao direito mesmo antes de sua existência,
pois o direito de herança, antes da morte do de cujus seria uma mera expectativa,
assim esse direito só tem validade após a morte.
No Brasil não é possível exercer seu direito pleno sobre seus bens, em razão
do direito sucessório, visto que certos indivíduos devem ser protegidos com o fim de
ocorra a sucessão.
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RESUMO: Este artigo científico analisa a cobrança indevida de encargos bancários
em contas correntes de consumidores e a ilegalidade desses descontos. Também
analisa a agência de dano moral aplicável às relações de consumo, analisa a própria
agência de dano moral, seu conceito, evolução histórica, o tratamento do assunto
por doutrina e jurisprudência, e a aplicabilidade da agência de dano moral às relações
de consumo. A metodologia utilizada foi a de revisão literária, onde foi feita pesquisa
em banco de dados de artigos e doutrinas já realidades acerca do tema. Conclui-se
que, tendo em vista que os controles mensais permitem que as empresas mensurem
seus gastos e, portanto, determinem quais as melhores estratégias de redução de
gastos, o monitoramento desses gastos é fundamental para o bom desempenho
financeiro.
Palavras-chaves: Tarifa Bancaria; Descontos Indevidos; Dano Moral; Dano Material.
ABSTRACT: This scientific article analyzes the improper collection of bank charges in
consumer checking accounts and the illegality of these discounts. It also analyzes the
moral damage agency applicable to consumer relations, analyzes the moral damage
agency itself, its concept, historical evolution, the treatment of the subject by doctrine
and jurisprudence, and the applicability of the moral damage agency to consumer
relations. The methodology used was that of literary review, where a search was made
in a database of articles and doctrines that are already realities on the subject. It is
concluded that, considering that the monthly controls allow companies to measure
their expenses and, therefore, determine which are the best strategies to reduce
expenses, the monitoring of these expenses is essential for good financial
performance.
Keywords: Bank Tariff; Undue Discounts; Moral damage; Material damage.
1. INTRODUÇÃO
A partir da observação de casos específicos, as pessoas parecem abrir contas
em várias instituições financeiras, geralmente para atender a novos vínculos de
emprego ou necessidades de financiamento bancário. Com o tempo, algumas dessas
contas são abandonadas e tornam-se inativas, ou seja, não há movimentação
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financeira. Na verdade, nem sempre é possível encerrar contas em bancos no
momento de se candidatar a qualquer agência, sendo necessários procedimentos
burocráticos que dificultam o cancelamento de contas pelos clientes.
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Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar as seguintes
hipóteses: Analisar o sistema bancário brasileiro, como também das Tarifas bancarias;
Banco central como órgão regulador de tarifas; da ilegalidade dos descontos
indevidos nas contas correntes; a possibilidade de reparação por dano moral nas
relações de consumo pelos descontos indevidos de tarifa bancária.
Para atingir o objetivo proposto, utiliza-se a pesquisa bibliográfica como
recurso metodológico a partir de uma análise detalhada dos materiais publicados na
teoria e na jurisprudência da disciplina.
2. SISTEMA BANCARIO BRASILEIRO
Antes de começarmos a discutir esse assunto, precisamos entender como
funciona o sistema bancário brasileiro, então o que é o sistema bancário? Segundo
Reis (2020), “o sistema bancário é um conjunto de bancos comerciais e instituições
financeiras que prestam serviços aos consumidores”.
Portanto, pode-se afirmar que o sistema bancário é responsável por toda a
oferta de crédito de um país. Os bancos comerciais e centrais formaram um sistema
bancário nacional bem conhecido. Por ser de grande importância econômica e afetar
diretamente a vida dos consumidores, é preciso entender o que é o sistema bancário
e como ele opera atualmente no Brasil.
Além disso, o sistema determina quantas taxas de juros serão cobradas dos
consumidores. Obviamente, quanto mais competitivo é o sistema bancário de um
país, mais próxima está a taxa de juros da taxa básica de juros (Selic), que será
repassada aos consumidores. Parte do spread bancário é a margem do banco.
Portanto, quanto menor a competitividade do setor, mais liberdade os bancos terão
para aumentar seus lucros (REIS, 2020).
No sistema bancário brasileiro, um grande número de transações financeiras
foi realizado por meio do autoatendimento nos últimos anos, enquanto o número
de transações realizadas por meio de caixa das agências permaneceu inalterado.
Outro aspecto que preocupa é a utilização de cartões de cheques para passar pós
em vez dos cheques de venda (REIS, 2020).
No Brasil, o desenvolvimento tecnológico muda a cada dia que passa, então
há uma tendência de virtualização do sistema bancário, que surge pelo crescimento
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da tecnologia, mas ainda é impulsionada pela competição, e a competição passou a
apoiar a tecnologia da informação, o que tem levado os bancos a explorar mercados
abertos A capacidade de processar transações em uma ampla variedade de redes de
telecomunicações em um mundo sem papel (REIS, 2020).
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Mas como funciona o sistema bancário brasileiro? Segundo Reis (2020),
“quem quer entender por que as taxas de juros cobradas do consumidor brasileiro
são tão altas, precisa entender como funciona o sistema bancário brasileiro”.
Em primeiro lugar, é preciso entender que o principal supervisor do sistema
bancário brasileiro é o banco central, a principal autoridade monetária do Brasil. Uma
das principais responsabilidades do banco central é garantir a estabilidade e o bom
funcionamento do sistema bancário e financeiro (REIS, 2020).
O banco central é responsável pela coleta de reservas, redesconto de
operações com bancos comerciais, controle de crédito, supervisão de instituições
financeiras e muitas outras funções muito importantes.
No entanto, os bancos comerciais fornecem serviços diretamente aos
consumidores. São pessoas que honram o público. As pessoas que buscam
empréstimos e outras formas de crédito em bancos comerciais podem descobrir que
os juros cobrados em todo o país são altos. A alta concentração de bancos no Brasil
pode explicar isso. Em conformidade com os valores de 2019, os maiores bancos do
país, são: Itaú (ITUB4); Banco do Brasil (BBAS3); Bradesco (BBDC4); Caixa Econômica;
Santander (SANB11) (REIS, 2020).
Esse número está aumentando devido à inovação tecnológica e ao
surgimento de bancos emergentes. No entanto, o estado do sistema bancário ainda
é um oligopólio. No que tange as perspectivas para o sistema de bancos Reis traz o
seguinte:
Com o avanço da tecnologia no Brasil e no mundo, algumas
startups, fintechs e bancos alternativos aos grandes vêm
surgindo e conquistando cada vez mais clientes. Os bancos
digitais, como a Nubank e o Banco Inter, cresceram
radicalmente nos últimos anos, ganhando vários clientes graças
às suas inovações e rupturas em relação aos serviços prestados
pelos bancos tradicionais (REIS, 2020).
No início de 2020, o número de clientes Nubank ascendia a 20 milhões,
enquanto o Banco Inter, procurado pelos investidores em capital, atingia 5 milhões
de clientes. Obviamente, ainda existem muitas áreas a serem melhoradas.
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No entanto, com o surgimento de novas opções no setor bancário, as
condições e serviços prestados tendem a proporcionar aos consumidores um
percurso mais agradável.
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Ocorre que a grande diferença entre os bancos físicos que são extremamente
conhecidos para os bancos digitais, são as chamadas tarifas bancarias, enquanto os
bancos digitais trazem a novidade de tarifas zeros, e serviços ilimitados, os bancos
físicos possuem serviços limitados, sendo todos os meses cobrados taxas bancarias,
sendo assim, é necessário entender o que seriam taxas bancarias.
2.1. Das Tarifas bancarias
A taxa bancária é o objeto de receita de muitos bancos. Sua característica é
cobrar os serviços agregados pelo intermediário financeiro promovido pelo banco
(por exemplo: manutenção de cadastro, abertura de crédito, etc.), e tem como
objetivo principal o pagamento de taxas de administração (SILVA, 2006).
De acordo com Reis (2018, p. 7) “no artigo 1º da Resolução CMN nº 3.919,
de 25 de novembro de 2010, o BACEN conceituou as tarifas como remuneração por
serviços prestados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas”.
O valor da tarifa de um banco não é determinado pelo Banco Central ou pelo
Conselho da Moeda Nacional. O preço é determinado pela instituição financeira, mas
existem algumas regras que regem essa cobrança. Uma delas é que as tarifas devem
ser especificadas no contrato entre a instituição e o cliente, ou o serviço deve ser
previamente autorizado pelo cliente (BACEN, 2013).
O Banco Central aprovou a Resolução CMN nº 4.196 (Sobre Padronização de
Taxas e Pacotes de Juros) em 15 de março de 2013, determinando que as instituições
financeiras devem informar aos clientes pessoa física os serviços gratuitos previstos
nas leis e regulamentos em vigor ao definirem os serviços relacionados às suas contas
de depósito. Além disso, você também pode optar por usar o serviço sem um pedido
específico ou assinar um pacote de serviço e pagar a um preço pessoal (REIS, 2018,
p. 25).
Uma pessoa natural se refere a um indivíduo. As tarifas relacionadas à
cobrança dos serviços prestados às pessoas jurídicas não são padronizadas e são
cobradas gratuitamente das instituições financeiras e não violam a tecnologia. Art.
1º da Resolução CMN 3.919 / 2010 (REIS, 2018, p. 25).
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O artigo também considera que o cliente é uma pessoa que mantém uma
relação comercial não esporádica com a instituição por conta de depósitos, contratos
de crédito ou aluguel, aplicações financeiras ou prestação de serviços.
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O BACEN (2010) divide os tipos de serviços prestados em quatro
modalidades: serviços básicos, serviços prioritários, serviços especiais e serviços
diferenciados.
De acordo com a Resolução CMN nº 3.919 de 2010, os serviços prioritários
referem-se a viagens ao exterior relacionadas a viagens internacionais relacionadas
a registro, depósito de contas, transferência de recursos, crédito e arrendamento
mercantil, cartão de crédito básico e câmbio manual para negociação de moeda.
Essa mesma solução relaciona os serviços prestados pela organização na
tabela e apenas os serviços listados nesta lista podem cobrar de clientes individuais.
Para o efeito, importa referir se os serviços prestados pelo banco cumprem a lista, se
as siglas se encontram subdivididas nos extratos e se os factos que originaram as
cobranças cumprem os padrões definidos pelo banco central (REIS, 2018, p. 25).
As Leis e regulamentos específicos estipulam taxas de juros e condições
aplicáveis, tais como serviços relacionados ao crédito rural, sistema financeiro de
habitação (SFH), fundo de garantia de tempo de serviço (FGTS), fundo de PIS / PASEP,
a chamada "conta salário" e 2011 O negócio de micro finanças mencionado na
Resolução CMN nº 4.000 de 15 de agosto. Os serviços diferenciados referem-se à
utilização e pagamento de serviços que podem explicar condições ou condições aos
clientes ou utilizadores (REIS, 2018, p. 25).
Os bancos não podem aumentar a taxa de cobrança a qualquer momento e
devem cumprir os termos de cobrança de 30 dias para os 45 dias anteriores à
cobrança de serviços relacionados a cartão de crédito e outros serviços (incluindo
pacotes de serviços prioritários padronizados). Esses serviços relacionados ao cartão
de crédito só podem ser adicionados 365 dias após a última divulgação do valor,
enquanto outros serviços só podem ser adicionados 180 dias após a última alteração
(REIS, 2018, p. 25).
As instituições financeiras são obrigadas a fornecer às pessoas físicas pacotes
de serviços prioritários padronizados que comprovem a lista constante da tabela da
Resolução CMN nº 4.196 / 2013 (REIS, 2018, p. 25).
Devem também divulgar formulários básicos de serviço nas instalações e
suas respectivas páginas da Internet em formulários e formatos visíveis ao público;
formulários de serviços prioritários; formulários contendo informações sobre pacotes
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de software padronizados; formulários para outros serviços prestados pela
organização, incluindo pacotes de serviços; esclareça que os preços das tarifas são
determinados pela própria agência e outras informações estabelecidas pelos
regulamentos em vigor. Além desses formulários, os agentes de serviços desses
países / regiões também devem divulgar informações relacionadas aos serviços
prestados por meio do banco correspondente.
2.2. BANCO CENTRAL COMO ÓRGÃO REGULADOR DE TARIFAS
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Os bancos injetam vitalidade na economia e financiam o seu crescimento,
mas podem desestabilizar a economia porque, apesar das suas funções públicas,
criando moeda e intervindo na política monetária, são agentes comerciais que
operam na lógica do lucro. Os riscos que assumem podem ter consequências
significativas não só para as instituições bancárias, mas também para todo o sistema
financeiro, chamados de riscos sistêmicos (OLIVEIRA, 2009).
Segundo o mesmo autor, o BACEN buscou definir o espaço de atuação do
banco por meio de normas que garantam a estabilidade do sistema financeiro de
forma a buscar continuamente os lucros de forma adequada.
O Banco Central, instituído pela Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964, é
um órgão federal vinculado ao Ministério da Fazenda e tem por objetivo formular,
implementar, monitorar e controlar as políticas monetária, cambial, de crédito e de
crédito. Relações financeiras com o mundo exterior; organização, disciplina e
supervisão do sistema financeiro nacional e sistema de consórcio; gestão do sistema
de pagamentos do Brasil e serviços de circulação de acordo com o sistema de
pagamentos interno do Brasil (BACEN, 2018).
Para Brito (2003), O BACEN é uma entidade criada como órgão executivo,
responsável pelo cumprimento e execução das normas de funcionamento do sistema
financeiro e das normas emanadas do CMN. É regido pela emissão de moeda e pela
supervisão e gestão do sistema financeiro. Aconselhar o governo sobre assuntos
econômicos e implementar políticas monetárias e cambiais. Este é o banco do banco.
Por meio da Lei nº 4.595 / 64, o banco central tem a função de supervisionar
as instituições financeiras. Se você violar as leis ou regulamentos das atividades
supervisionadas pelas autoridades competentes, você é responsável por verificar e
aplicar as penalidades aplicáveis pelo não cumprimento dos regulamentos por meio
de procedimentos de gestão.
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De acordo com os documentos disciplinares e punitivos do BACEN, caso haja
indícios da existência de uma infração penal nos termos da lei, este deve comunicarse com o Ministério da Relações Públicas e autoridades competentes.
Diante desse problema, Franco (2010) sugeriu que mesmo que o banco
central verifique o cumprimento da resolução por parte das instituições financeiras,
o próprio consumidor deve monitorar a cobrança do banco e as operações normais,
e quando sentir que não tem informações sobre o banco. Quando o tempo está
atrasado. Preço, deve primeiro resolver a reclamação através do canal normal de
atendimento da instituição, para depois reclamar à autarquia local.
3. DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS INDEVIDOS NAS CONTAS CORRENTES
De acordo com art. No artigo 52 do CDC, o consumidor tem o direito de
obter informações sobre todos os descontos em suas contas bancárias
antecipadamente (antecipadamente) de forma clara e precisa, caso contrário, dada a
potencial ilegalidade, eles devem ser julgados inadequados.
NÚMERO DO PROGRAMA: 0000199-73.2018.8.04.9000
PROPONENTE:
DR.
ANTÔNIOCARLOS
MARINHO
BEZERRAJÚNIOR PALESTRANTE: MARCELO MANUEL DA
COSTA VIEIRA PRESIDENTE: DESDORA. NÉLIA CAMINHA JOEL
(NÉLIA
CAMINHA
JORGE).
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR. O DIREITO À INFORMAÇÃO BÁSICA COMO
FERRAMENTA DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES NA RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
PRIORIDADE,
ELIMINAÇÃO
E
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES SUFICIENTES. NÃO
PRESTEI ATENÇÃO. O CONTRATO É INVÁLIDO.
Vale ressaltar que a finalidade da conta corrente é cobrar o salário do autor.
O depósito é, obviamente, inteiramente baseado em alimentos. Portanto, reter o
salário é um abuso e viola totalmente os princípios constitucionais e básicos para
garantir aos consumidores.
A Resolução nº 3.518 / 2007 e a Resolução nº 3.919 de 2010 alteraram-no
com maior precisão. Nos termos do artigo 2.º, as instituições financeiras estão
expressamente proibidas de conceder descontos tarifários na prestação de serviços
bancários essenciais às pessoas singulares, pelo que qualquer pessoa singular tem o
direito de abrir uma conta bancária sem ter de a pagar.
(Revogado pela Resolução nº 3.954, de 24/2/2011.) Art. 2º É
vedada às instituições de que trata o art. 1º a cobrança de
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tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais pessoas
físicas, assim considerados aqueles relativos a:
I - Conta corrente de depósitos à vista:
a) fornecimento de cartão com função débito;
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b) fornecimento de dez folhas de cheques por mês, desde que
o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de
cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as
condições pactuadas;
c) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a",
exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo
correntista decorrentes de perda, roubo, danificação e outros
motivos não imputáveis à instituição emitente;
d) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de
caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou
em terminal de auto-atendimento;
e) fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação
do mês por meio de terminal de auto-atendimento;
f) realização de consultas mediante utilização da internet;
g) realização de duas transferências de recursos entre contas
na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal
de auto-atendimento e/ou pela internet;
h) compensação de cheques;
i) fornecimento do extrato de que trata o art. 12;
Resolução n° 3.518, de 6 de dezembro de 2007 3
II - Conta de depósitos de poupança:
a) fornecimento de cartão com f
b) o movimentação;
b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea
"a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo
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correntista, decorrentes de perda, roubo, danificação e outros
motivos não imputáveis à instituição emitente;
c) realização de até dois saques, por mês, em guichê de caixa
ou em terminal de auto-atendimento;
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d) realização de até duas transferências para conta de
depósitos de mesma titularidade;
e) fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação
do mês;
f) realização de consultas mediante utilização da internet;
g) fornecimento do extrato de que trata o art. 12.
§ 1º É vedada a cobrança de tarifas em contas à ordem do
poder judiciário e para a manutenção de depósitos em
consignação de pagamento de que trata a Lei nº 8.951, de 13
de dezembro de 1994 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010).
Os serviços básicos são tratados como um número limitado de transações
que você tem o direito de realizar no mês atual. Se você exceder esse limite, será
cobrada uma taxa separada para cada serviço adicional usado.
Nesse caso, o número da resolução. A Resolução nº 3.919 de 2010
determinou que as taxas usadas apenas para manutenção de serviços bancários não
devem ser pagas e que certos saques, depósitos, transferências, emissão de cheques
ou limites de cartão de débito são cobrados indevidamente.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) define serviços como "qualquer
atividade remuneratória prestada no mercado consumidor, incluindo atividades
bancárias, financeiras, de crédito e de seguros, exceto relações de trabalho" (art. 3º,
§2º, CDC).
O entendimento segundo o qual as atividades de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária estão submetidas ao CDC foi consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (GONÇALVES, 2012, p. 255).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.591, a favor da plena constitucionalidade do
art. 3.º, § 2.º do CDC (MARQUES, 2007, p. 40).
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De acordo com Rizzardo (2007, p. 27) Argumenta-se que não há dúvidas
sobre a aplicação da Lei de Defesa do Consumidor nos contratos bancários porque
as instituições financeiras “costumam utilizar uma série de contratos na sua atividade
comercial, a saber, contratos adesivos”.
De fato, de acordo com a resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil
(BACEN), de 25 de novembro de 2010, as tarifas bancárias são taxas de serviços
prestados:
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As taxas bancárias são remunerações pela prestação de
serviços a instituições financeiras e demais instituições
autorizadas pelo Banco Central do Brasil (art. 1º da Res. nº
3.919, de 25.11.2010).
Contudo, após a assinatura de um contrato de pacote de serviços, a abertura
de conta bancária por pessoa física ou jurídica em instituição financeira ou qualquer
outra instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil é realizada por meio da
assinatura de contrato de prestação de serviço, que comprova que Aplicação das
regras estipuladas na Lei de Proteção.
A Lei de Defesa do Consumidor estipula que os prestadores de serviços são
responsáveis pelos “vícios de qualidade” (artigo 20 do CDC), e levando em
consideração as circunstâncias pertinentes, eles acreditam que isso não é adequado
para o fim a que se destinam e a prestação do serviço é deficiente.
A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços lançados no
mercado consumidor é objetiva, cabendo ao reclamante comprovar o dano,
comportamento e causalidade. Portanto, ao reparar o dano ao consumidor, seja na
compra de bens ou no contrato de prestação de serviços, ele fica isento de culpa,
pois o fornecedor fará indiferente se ele é culpado (intencional ou culpado no sentido
estrito). Resposta. De acordo com seus funcionários e o art. 14 do CDC.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nº 297, “A Lei
de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras”, e de acordo com o
artigo 14 do diploma, os prestadores de serviços devem responder objetivamente
aos danos causados aos consumidores por vícios relacionados com a prestação de
serviços, Serviços e, em qualquer caso, fornecer informações necessárias e adequadas
sobre sua diversão e riscos.
4. A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE
CONSUMO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFA BANCÁRIA
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Para fazer frente ao dano mental e à reparação nas relações de consumo, é
importante primeiro entender o que constituem as relações de consumo, quem são
os consumidores, quem são os fornecedores e quais são os princípios que regem
essas relações, temas estes que serão objeto de pesquisas.
Relação de consumidor é a relação que existe entre consumidores e
fornecedores na compra e venda de produtos ou na prestação e utilização de
serviços. É o depósito obrigatório exigido pela Lei de Defesa do Consumidor. Este
link pode ser feito por lei ou contrato. Se essa relação se enquadrar no âmbito da Lei
de Defesa do Consumidor, ou seja, se um deles puder ser definido como fornecedor
de produtos ou serviços e o outro consumidor, teremos então relação de consumo.
Portanto, para entender melhor o que são relações de consumo, é preciso primeiro
saber quem se encaixa na imagem do consumidor e quem é o fornecedor.
O termo “consumidor” pode ter diferentes significados em diferentes
contextos, mas o conceito de consumidor relacionado à configuração da relação de
consumo é o conceito de sujeito legal que adquire ou consome os produtos ou
serviços fornecidos pelo fornecedor. O artigo 2º da Lei nº 8.078 / 90 torna essa
definição de consumidor muito concisa, conforme demonstrado a seguir (VADE
MECUM, 2012, p. 691):
Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Observamos que, de acordo com os conceitos legais, apenas aqueles que
adquirem produtos ou serviços como “destinatários finais” podem se tornar
consumidores. Essa questão acaba se tornando importante no conceito de
consumidor, pois limita o escopo do direito consumista àqueles que encerram a
cadeia de consumo apenas comprando produtos ou serviços para seu próprio uso.
Mas esse conceito estipula que tantas pessoas físicas quanto jurídicas podem ser
consumidoras.
Conforme mencionado no início, não basta ter apenas um consumidor para
uma relação de consumo. Os fornecedores também devem realizar as atividades
descritas no título do Artigo 3 da Lei de Proteção ao Consumidor, conforme segue:
Art. 3°. Fornecedor é 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 (VADE MECUM, 2012, p. 691).
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Quando uma entidade pertence ao conceito de fornecedor e realiza uma das
atividades nele descritas, e a atividade é um meio para os consumidores adquirirem
produtos ou serviços, enfrentaremos um relacionamento de consumidor, e esse
relacionamento estará sujeito à "Lei de Defesa do Consumidor.
A análise histórica das instituições de dano moral mostra claramente que não
é fácil aceitá-lo por meio da teoria, especialmente da jurisprudência. A principal causa
de desacordo é a compensação.
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No entanto, desde a Constituição e a Carta de 1988, a questão da
indenização por danos mentais é pacífica, ocorrendo de forma subjetiva. Nesse
sentido, ainda há a questão de saber se o dano mental deve ser objeto de
compensação e, obviamente, o dano à integridade física ou mental de alguém
causado por planos fora do patrimônio e do balanço patrimonial deve ser usado
como motivo para compensação monetária.
A quantificação dos danos morais está relacionada à profissão jurídica, que
acredita que há um aumento da demanda, mas não há um parâmetro claro e
confiável para determiná-lo corretamente.
Dada a possibilidade de vingança e a possibilidade de indenizar a vítima de
outra forma, a indenização deve ser monetária. Sendo assim, de acordo com Diniz:
Portanto, quando a vítima ou o lesado indireto recebe uma
indenização monetária por dano mental, como dano à
reputação, imagem ou nome profissional, ele não está
buscando um preço pela dor que sofreu, mas apenas pagando
por ele custo. Mitigar parcialmente as consequências do dano,
melhorar o futuro do dano, superar o déficit causado pelo dano
e aliviar a dor proporcionando uma certa sensação de
felicidade, pois diante das graves consequências causadas
pelos criminosos, a injustiça e a imoralidade farão com que os
criminosos fiquem sem impunidade (DINIZ, 2007, p. 72)
A lei prevê a responsabilidade por danos. A compensação acaba se tornando
uma forma de reduzir ou compensar o sofrimento das vítimas. Não é senso comum
ou mesmo senso de justiça permitir danos que não sejam compensados.
Além da indenização, a sentença de danos mentais também tem caráter
punitivo, excelente forma de persuadir o agente a deixar de praticar a prática que o
motivou. Em certos casos de consumo, a compensação é uma ferramenta legal útil
que pode prevenir a reincidência e impedir a sociedade de se tornar uma vítima de
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longo prazo de fornecedores de produtos ou serviços que insistem em tornar os
consumidores materialmente ou moral em risco.
A prova de dano moral em ações judiciais de indenização ainda é um assunto
polêmico em nosso direito, mas a maioria de nossas doutrinas e precedentes afirma
que se um crime moral for provado, nasce o direito à indenização. A obrigação de
manutenção é comprovar o resultado de um evento nocivo, visto que não é possível
comprovar dor, dor, constrangimento ou rasgo. Uma vez que os fatos provem, deve
ser condenado. No entanto, a indenização por danos mentais deve ser reivindicada
na petição inicial para que o juiz possa entender esses danos, mas ainda assim ser
punido com a retenção dos direitos remanescentes.
Há também um recurso que pode trazer mais segurança aos consumidores
que têm dificuldade em comprovar os danos. Para melhor proteger os direitos dos
consumidores, por suas deficiências em relação aos fornecedores, legisladores
admitem a inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor, no seu
artigo 6°, inciso VIII, estabelece (VADE MECUM, 2012, p. 692):
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, à critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;
O artigo 5° da Constituição Federal, no seu inciso LV, garantir uma defesa
adequada para os litigantes durante o processo de contencioso. Obviamente, este
princípio constitucional se aplica a todos os procedimentos. A aplicação do princípio
de reversão do ônus da prova não limitará o direito de defesa do fornecedor. A ampla
defesa é uma garantia do devido processo legal e dos procedimentos contraditórios.
A inversão do ônus da prova é uma decisão intermediária que pode ser atacada por
meio de um recurso intermediário.
Reparação é a compensação ou compensação por todos os danos causados
pela vítima. Ao reparar este tipo de dano material, pode refletir com precisão a
extensão do dano material sofrido. Além disso, também pode reparar possíveis
perdas e danos, e pode provar e calcular. Também pode ser reparado simplesmente
substituindo o produto ou devolvendo o valor cancelando a transação. Finalmente,
as reparações não devem deixar resíduos danificados sem a compensação
correspondente.
O artigo 6°, VI, do Código de Defesa do Consumidor fala em reparação de
danos patrimoniais e morais, isso conclui a discussão sobre a reparabilidade do dano
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moral nas relações de consumo. A indenização por dano mental não é apenas um
direito previsto no Direito do Consumidor, mas também uma garantia constitucional
prevista no artigo 5º, inciso V da Constituição. A dificuldade de avaliação do dano
moral e do valor da indenização não pode ser motivo para ignorar as proteções
constitucionais dos cidadãos consumidores.
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No que diz respeito às relações de consumo, talvez o padrão mais importante
a cumprir seja o status social dos criminosos e das vítimas. Esta afirmação é baseada
exclusivamente nas deficiências dos consumidores em relação aos fornecedores de
produtos ou serviços. Além de compensar os danos mentais sofridos pela pessoa
ofendida, a compensação também deve impedir que o agressor aja de forma
prejudicial aos consumidores. A correta aplicação desta norma arbitral de acordo
com a condição social do infrator e da vítima é um meio eficaz para restabelecer o
equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor na relação de consumo. Aqui,
descobrimos a punição e a função social da compensação monetária por danos
mentais. Os juízes devem ter em mente que o valor da indenização deve fazer com
que os criminosos e a sociedade reconsiderem suas atitudes e práticas de negócios
que não conduzam à dignidade humana.
Sendo assim, constatado o vício na prestação de serviços bancários, impõese a condenação para reparação dos danos, vez que, caracteriza-se conduta abusiva,
causando ao usuário grave violação aos atributos da personalidade, de modo a influir
substancialmente na sua esfera psíquica e causar-lhe fortes prejuízos na capacidade
econômica financeira do consumidor que confia o seu dinheiro a uma instituição
financeira que lhe desconta valores não contratados.
Todas essas condutas desidiosas da parte requerida frustraram as
expectativas de uso, gozo e fruição da parte requerente, diante da má prestação de
serviço, devendo esta ser restituída do valor descontado indevidamente em sua
conta-corrente, com fulcro no artigo 42 do CDC: "Na cobrança de débitos, o
consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável".
Portanto, com supedâneo no art.5, V e X, da CF/88 e arts. 186 e 927 do CPC,
o consumidor que tem descontos indevidos em sua conta bancaria faz jus a uma
indenização pelos danos morais suportados, quais sejam: DESCONTOS INDEVIDOS,
aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer, sendo este in re ipsa,
oriundos da má prestação do serviço da ora requerida, não se podendo aceitar este
479

www.conteudojuridico.com.br

fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento em sua
prestação do serviço caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante.
É importante ressaltar que as jurisprudências majoritárias desta Egrégia
Turma Recursal vêm decidindo em matérias idênticas ao presente caso, de forma
favorável ao consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo.
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Neste sentido, trazemos as recentes decisões proferidas pela Egrégia Turma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do estado do Amazonas – TJAM, IN VERBIS:
0629320-60.2020.8.04.0001 - Recurso Inominado Cível Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA
CORRENTE. "ENC LIM CREDITO". ÔNUS DA PROVA DA
EMPRESA
REQUERIDA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE RESSARCIR OS
VALORES. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. Ante a negativa de
autorização para realização de descontos relativos a débito em
conta e a impossibilidade de se comprovar fato negativo, cabe
a requerida a demonstração da legitimidade dos descontos
questionados, o que não ocorreu na espécie. Evidenciada a
falha na prestação de seus serviços, deve a ré reparar os danos
materiais causados ao consumidor. Os prestadores de serviço
respondem independentemente de culpa pelos danos
causados aos seus clientes por defeitos decorrentes dos
serviços que presta. Se a requerida não comprovou a licitude
dos descontos na conta bancária da parte autora, é responsável
pelo dano causado, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC. Os
descontos realizados na conta bancária da autora, de forma
indevida, na qual, diga-se de passagem, recebe o seu salário,
por si só, é prova suficiente do dano moral e gera o dever de
indenizar, porquanto se trata de fonte que garante a
subsistência do requerente. Aos que consideram imoral receber
determinada monta por dano moral, cabe a ressalva de que é
ainda mais imoral deixar o dano irressarcido ou ressarcido de
forma pífia, permitindo a odiosa impunidade do causador do
dano. In casu, tenho que mais importante do que a
compensação da vítima é a punição, concreta, efetiva e
rigorosa, do causador do dano. A imposição de serviços ou
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contratos sem a anuência do consumidor ultrapassa o sentido
do mero aborrecimento, do mero dissabor, uma vez que
sujeitam os mesmos à diminuição de seu patrimônio de forma
indevida e inesperada. Quem causa um dano moral tem de ser
efetivamente punido pelo injusto causado, e punido de tal
forma que ele, o ofensor, sinta o peso negativo da sua conduta,
servindo a condenação, ainda, como exemplo a fim de
intimidar eventuais ofensores ou mesmo motivar a mudança
comportamental. Sendo impossível mensurar a honra de uma
pessoa, é sem sentido imaginar uma indenização por dano
moral apenas em caráter compensatório, haja vista que a
compensação pelo injusto sofrido não advém do "quantum "
recebido pela vítima, mas, sim, da condenação em si. Ante o
exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE CLAUDEMIR CASTRO
DOS SANTOS E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão
de primeiro grau, para condenar o réu ao pagamento da
quantia de R$ 3.011,70, a título de restituição dobrada dos
descontos "Enc Lim cred", em favor da parte autora, com juros
e correção monetária a contar da citação; - condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais,
a parte autora, com juros e correção monetária a contar da data
do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários. De
outro lado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELO BANCO BRADESCO, em todos os seus termos, e o
condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (Relator
(a): Marcelo Manuel da Costa Vieira; Comarca: Manaus/AM;
Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento:
14/09/2020; Data de registro: 14/09/2020).
Portanto, este tema já está exaurido nos judiciários brasileiros, tornando
ilegal a cobrança sem autorização do consumidor, sendo cabível reparação por danos
morais e materiais. Ocorre que esses descontos apesar de serem de valores ínfimos
diminuem o patrimônio do consumidor e enriquece os bancos, uma vez que são
valores que são cobrados de milhares de clientes todos os meses, ainda é importante
relembrar que a conta corrente é de caráter alimentar, não podendo ser subtraído
nenhum valor sem previa autorização do cliente.
Sendo assim, é importante trazer este tema mais em pauta, e criar
mecanismo com punição mais severa para os bancos, uma vez que mesmo sendo
condenados a ressarcir as vítimas a indenizações morais e materiais, não deixa de
481

www.conteudojuridico.com.br

praticar essas condutas ilícitas porque ganham mais descontando/cobrando essas
taxas, do que indenizando as vítimas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Não há dúvida de que abrir uma conta em uma instituição financeira tem a
natureza de apresentar um contrato de prestação de serviços nos termos da Lei de
Proteção ao Consumidor, que foi consolidada no caso do Supremo Tribunal 297.
No Brasil, a Resolução 2.303 / 96 revoga os parágrafos únicos do Artigo III e
o Artigo 2º da Resolução 2.025 do Banco Central, que proíbem as tarifas de
manutenção de conta simples. No entanto, na última Resolução nº 3.919 / 10, não
existem regulamentos específicos sobre as taxas de manutenção de contas inválidas.
No entanto, cabe ao intérprete buscar soluções para casos específicos de acordo com
os princípios que regem o direito do consumidor (especialmente o princípio da
honestidade objetiva e obrigações acessórias, como a obrigação de informar).
Após a conta ficar inativa por mais de 6 meses ou o saldo na conta do cliente
ter sido esgotado, as violações das obrigações de notificação e cobrança de taxas
resultarão em indenização, incluindo danos mentais causados por cobranças
embaraçosas e reembolso do valor Dobrado porque é uma taxa inadequada.
Se houver alteração na execução do contrato, a manutenção das taxas violará
o equilíbrio do contrato, a sinceridade objetiva, sendo o patrimônio real fornecido
pelas instituições financeiras sem motivo. De qualquer forma, a despeito das
orientações da jurisprudência de paz sobre o assunto e dos princípios norteadores
da própria Febraban, é necessário estabelecer uma regra clara que proíba a cobrança
de contas inativas, a fim de promover uma maior apropriação no país. Segurança
jurídica.
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A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DA SUBORDINAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO
AMANDA HENRIQUES DE OLIVEIRA ROCHA BESSA
RESUMO: O presente artigo tem o mote de demonstrar o desenvolvimento histórico
do Direito do Trabalho e do conceito de subordinação, um dos mais importantes
elementos configuradores da relação de emprego previstos no artigo 3°130 da CLT.
Palavras-chave: Subordinação. Evolução. Direito do Trabalho.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2.1 História mundial antes da revolução industrial. 2.2.
História mundial depois da revolução industrial. 2.3. História do direito do trabalho
no Brasil. 3. O moderno sistema capitalista de produção. 3.1 Taylorismo. 3.2 Fordismo.
3.3 Toyotismo. 4. Conceito e noções gerais do Direito do Trabalho. 5. Relação de
Emprego. 5.1. Pessoa física ou natural. 5.2. Pessoalidade. 5.3. Habitualidade. 5.4.
Onerosidade. 5.5. Subordinação. 5.6. Alteridade. 6. A evolução do Conceito de
Subordinação. 7. Conclusão. 8. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Neste trabalho, faz-se uma reflexão acerca da necessidade de evolução do
conceito de subordinação, que leva à subordinação estrutural, bem como a sua
relação com as novas formas de trabalho.
Inicialmente, será feita uma abordagem histórica do Direito do Trabalho, antes
e depois da Revolução Industrial, passando pelo estudo do moderno sistema
capitalista de produção e da sua evolução na legislação e na jurisprudência. Esta
análise será permeada pelo estudo dos modelos taylorista, fordista e
toyotista/ohnista de produção, no qual estamos inseridos.
Também será analisado o conceito do Direito do Trabalho, os seus princípios
e a distinção existente entre relação de trabalho e relação de emprego e os seus
requisitos.
O estudo da evolução da teoria da subordinação, as novas formas de trabalho
e o seu novo enfoque, são, portanto, os principais objetivos deste trabalho.
2.HISTÓRIA MUNDIAL ANTES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Na sociedade pré-industrial não havia um sistema de normas jurídicas de
Direito do Trabalho. Não obstante, faz-se importante traçar um breve histórico para
130 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
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uma melhor compreensão de todo o contexto que conduziu ao modelo de produção
atual.
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Inicialmente, existia o trabalho escravo. Aquele que trabalhava era
considerado como propriedade, como bem, de modo que as questões a ele
associadas não se identificam com o Direito do Trabalho.
A servidão não foi muito diferente, pois os trabalhadores não tinham uma
condição livre. Embora houvesse certa proteção política e militar, prestada pelo
senhor feudal, dono das terras, os servos eram obrigados a entregar parte da
produção como preço pela fixação na terra e pela defesa recebida.
Na Idade Média, por sua vez, havia trabalho livre de artesãos, organizado nas
corporações de ofício. Estas eram formas de agremiação (junção de trabalhadores)
com o intuito exercer controle sobre o trabalho. Havia, em seu topo, o mestre, que
dominava a técnica, conhecia o ofício, era, em geral, proprietário das ferramentas, e
controlava o serviço prestado pelos aprendizes, que estavam na base da pirâmide e
aprendiam o ofício; e os companheiros, que estavam no meio, conheciam a técnica,
mas não conseguiam galgar à condição de mestres, devido aos óbices impostos
pelos mestres, que buscavam evitar a competição. Diante disso, pode-se dizer que
não havia liberdade para trabalhar.
Justamente por essa tensão entre os companheiros e os mestres, ocorreu a
revolta dos companheiros, por meio da qual eles pretenderam acabar com o julgo
dos mestres. Muitos, inclusive, identificam essa revolta como início do movimento
sindical, mas tal visão é equivocada, visto que ela não envolveu duas classes
antagônicas, sendo um movimento em busca de liberdade para trabalhar.
Por fim, houve a Revolução Francesa, que foi burguesa e teve um nítido
objetivo econômico: acabar com a opressão do Estado absoluto e com o julgo da
nobreza sobre os burgueses, que detinham o poder econômico.
Os burgueses almejavam a liberdade, usufruir livremente de sua riqueza.
Com base nesses ideais, foi criado o Estado Liberal, no qual o Poder Público
era mínimo, para que o cidadão pudesse viver livremente. Pretendia-se que o Estado
não interviesse nas relações privadas. Para tanto, foram afirmados os direitos
fundamentais de 1ª dimensão, as liberdades clássicas, como os direitos à liberdade,
vida e propriedade. Tais direitos têm uma carga principalmente negativa, são
assegurados pelo absenteísmo estatal e têm uma eficácia vertical, visando a defender
o cidadão contra o Estado. Nessa época, os contratos eram estabelecidos livremente,
com base na autonomia da vontade.
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Como veremos a seguir, a lógica do Estado Liberal, porém, apenas é válida
quando há paridade de forças nas relações, ou seja, quando as relações são travadas
entre iguais. No Liberalismo, o Estado oprimia o indivíduo fraco, cuja proteção o
Direito do Trabalho buscou assegurar.
O Direito do Trabalho surge como um contraponto às ideias do Estado
Liberal, pois, havendo desigualdade de forças, o Estado Liberal se tornava opressor.
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2.1 HISTÓRIA MUNDIAL DEPOIS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Com a Revolução Industrial, surgiram as primeiras máquinas para produção
em massa, modificando, com isso, a técnica de produção de riquezas; Surgiram os
operários e houve a migração de pessoas do campo para os centros urbanos.
Com total liberdade de pactuar, estabeleciam-se relações extremamente
desiguais entre capitalistas e operários. Os primeiros, por deterem o poder, firmavam
todas as cláusulas e os segundos as aceitavam, por dependerem do rendimento do
trabalho para sobreviver.
Deste modo, as condições de trabalho eram desumanas, havendo extrema
exploração de homens, mulheres e crianças. Os ambientes eram insalubres e
perigosos, os salários eram baixos e diferenciados entre homens e mulheres, não
havia preocupação com a segurança dos trabalhadores, nem jornada estabelecida.
Defendia-se que os operários aceitavam se submeter àquelas condições com
base em sua liberdade de escolha, mas, em verdade, eles não tinham outra opção
para sobreviver.
Não há que se falar em liberdade e igualdade quando a pactuação envolve
a sobrevivência de uma das partes, pois é latente a vulnerabilidade daquele que luta
para viver, estando sujeito a qualquer condição a ser estabelecida pelo detentor do
capital.
Nesse sentido, Tereza Negreiros se refere ao chamado “paradigma da
essencialidade”, segundo o qual, sempre que um ser humano se lança em uma
relação jurídica para obter um bem essencial à sobrevivência, ele é uma pessoa
potencialmente fragilizada perante a outra parte.
Esse paradigma permite identificar a vulnerabilidade de uma das partes: a
hipossuficiência. Aquele que não tem um mínimo existencial e precisa se lançar em
uma relação jurídica para obtê-lo é potencialmente fragilizado perante a outra parte
da relação.
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No caso do Estado Liberal, a opressão deixou de ser exercida pelo Estado e
passou a ser exercida pelos detentores do capital, em face daqueles que apenas
tinham sua força de trabalho para ofertar.
Essa situação perdurou até o surgimento da consciência coletiva do
trabalhador, quando os trabalhadores começaram a se unir para buscar melhores
condições de trabalho, o que levou, mais tarde, ao movimento sindical. Com a
consciência coletiva, surgiram as primeiras conquistas dos trabalhadores. Em
conjunto, eles adquiriram força para impor exigências em face aos detentores do
capital.
A consciência coletiva conduziu à ideia de igualdade material, ou seja, a ideia
de que não basta a mera previsão de liberdade formal. Quando não há condições
mínimas de existência, ninguém é realmente livre. Era preciso assegurar os direitos à
liberdade substancial e à vida digna. A partir desse momento, se inicia a luta de
classes.
Diante desse contexto, os capitalistas começaram a fazer determinadas
concessões, a fim de evitar o confronto com os obreiros, de modo que, no início do
século XIX, surgiu a primeira legislação na Inglaterra a prever direitos trabalhistas - o
Moral and Health Act. Esse ato partia da premissa de que pessoas desiguais não
podem pactuar livremente, pois a tendência é que o mais forte se sobreponha sobre
o mais fraco.
Com o passar do tempo, na contramão da Lei Chapelier, que considerava
criminosa a reunião de trabalhadores, foi reconhecido o direito sindical.
Ocorre, assim, a afirmação histórica dos direitos fundamentais de 2ª
dimensão: os direitos sociais (saúde, cultura, educação, lazer, trabalho), atualmente
consagrados no art. 6º da CF/88 e que são essenciais para a concreção da igualdade
substancial. Nessa dimensão, o Estado deixa a sua posição absenteísta e passa a agir
diretamente, por meio de prestações de natureza positiva, a fim de promover
condições mínimas de existência e a garantia de um patamar mínimo de dignidade
para todos, de modo que cada um possa usufruir de seus direitos livremente.
Essa desigualdade também foi constatada pelo ramo justrabalhista e, assim,
surgiu, no Direito do Trabalho, a ideia da limitação da autonomia da vontade.
O Estado passou a regulamentar as relações trabalhistas promovendo a
concreção de uma vida digna, melhores condições de vida e a garantia de um
patamar civilizatório mínimo.
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Fala-se em “eficácia horizontal” dos direitos trabalhistas, uma vez que são
direitos fundamentais criados para serem oponíveis em uma relação privada: a
relação de trabalho.
2.2 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL
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Não há que se falar em Direito do Trabalho no Brasil colônia, em que havia
basicamente trabalho escravo e alguns artesãos livres organizados em corporações
à semelhança da estrutura existente na Idade Média. Além disso, o país era
basicamente agrário.
Com o fim da escravidão, contudo, houve grande influência dos imigrantes
europeus, que vieram de países em que havia um Direito do Trabalho mais
desenvolvido e nos quais já se destacava o movimento sindical e se desenvolvia a
luta de classes.
Nesse período, no Brasil, ainda não havia a industrialização, que aproximava
os trabalhadores e fazia surgir a conscientização coletiva e a luta de classes. Por isso,
a legislação trabalhista era praticamente inexistente.
Não obstante, cientes das repercussões das revoltas trabalhistas na Europa,
os governantes passaram a conceder direitos aos trabalhadores antes mesmo de se
iniciarem as lutas. Alguns autores entendem esta antecipação dos governantes como
uma manobra de manipulação, com o objetivo de deturpar a consciência coletiva.
Antes de a industrialização se desenvolver, já surgiu a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), que, inclusive, promoveu a organização do movimento sindical
com uma estrutura corporativista, com o controle do governo.
Cada categoria era classificada por lei. Além disso, para representar a
categoria, o sindicato precisava obter uma carta sindical junto ao Ministério do
Trabalho. Uma vez autorizado, o sindicato adquiria o monopólio da representação
da categoria na sua base territorial (unicidade sindical). O Estado intervinha nos
sindicatos e estes eram custeados por um tributo: a contribuição sindical.
No período da ditadura militar, além de o governo controlar o movimento
dos sindicatos e estabelecer regras restritas para a ocupação do espaço sindical, com
candidatos sujeitos à avaliação pelo Ministério do Trabalho e pela polícia política, as
negociações salariais entre os sindicatos e patrões foram substituídas por decretos
do governo, que passou a fixar os índices de aumentos salariais.
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Todo esse controle do governo e mudança na legislação sindical e trabalhista
implicou na alta rotatividade de mão-de-obra por parte dos patrões e,
paralelamente, acarretou também a dificuldade de uma ação sindical mais coesa e
efetiva a partir dos locais de trabalho.
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Dessa forma, o Estado espalhava sindicatos oficiais sob o controle de líderes
previamente aprovados por ele. Tudo com o objetivo de controlar os sindicatos para
não fomentar, na classe dos trabalhadores, o combate à ditadura, nem a
reivindicação por melhores condições de trabalho e vida digna.
Procurando reagir, em 1967, foi criado o Movimento Intersindical Antiarrocho (MIA), composto por dois blocos: os sindicatos dos metalúrgicos de São
Paulo, Santo André, Guarulhos e Campinas, que queriam manter a luta no molde dos
limites tolerados pelo Ministério do Trabalho; e o sindicato dos metalúrgicos de
Osasco, que defendiam as lutas apoiadas nas comissões de fábricas e a criação de
uma central sindical.
Nesse momento, o movimento sindical passou a agregar valores não só de
defesa aos direitos trabalhistas, mas também de resistência à ditadura. Seu fim levou
ao surgimento da CF/88.
A partir de então, passou a se reconhecer a força normativa da Constituição
e o seu epicentro passou a ser a dignidade da pessoa humana.
3. O MODERNO SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUÇÃO
O surgimento do Direito do Trabalho ocorreu em um momento histórico de
crise, em virtude da existência de problemas sociais, econômicos e políticos
ascendidos após a Revolução Industrial do século XVIII.
A Revolução Industrial estabeleceu o império das máquinas na exploração
das atividades econômicas pelos empregadores e, por via de consequência, culminou
com a exploração do operariado, precipuamente de mulheres e crianças, salientando
o paradigma da condição de mão de obra dispensável e descartável no mercado.
TAYLORISMO
No início da era capitalista, era comum o uso da subcontratação em firmas
que produziam manufaturados. Contudo, esse sistema de subcontratação, por
diversas vezes, não se mostrou producente e o capitalista percebeu que poderia ter
maiores ganhos se controlasse a produção de forma mais direta e atuante.
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Concebida por volta de 1900, a ideia da organização da produção industrial,
pertencente ao engenheiro Frederich Taylor, estava fundada na separação do
trabalho por tarefas hierarquizadas.
Imbuído em ampliar a produção da empresa capitalista, Taylor utilizou
diversos métodos, os quais se baseavam na intensa jornada de trabalho, na maior
produção e na redução de gasto de tempo, objetivando, pela especialização advinda
da divisão do trabalho, obter mais produção.
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Segundo esse modelo de organização, a execução das tarefas deveria
ocorrer em um lapso de tempo cada vez menor e, para isso, cada trabalhador tinha
o seu tempo de finalização dos serviços controlado pelas indústrias.
A partir da instauração do modo de produção capitalista, os trabalhadores
não eram mais escravos e tampouco vassalos; mas mercadorias adquiridas no
mercado de trabalho e eram submetidos à lógica da acumulação capitalista.
A lógica do taylorismo era que, com o passar do tempo e com a distribuição
de prêmios para aqueles que produzissem mais em menos horas, todos os operários
seriam compelidos a produzir em um curto espaço de tempo.
Como consequência, o taylorismo aumentou a produtividade das fábricas,
porém explorou em demasia o trabalhador.
3.2 FORDISMO
Na década de 1920, a conformação taylorista de produção foi aperfeiçoada
pelo industrial norte-americano Henry Ford.
O fundamento do fordismo era produzir em massa e consumir em massa.
Ford, não obstante absorver características do taylorismo, desenvolveu uma linha de
montagem apta a produzir mais, bem como melhorou o sistema de transportes,
procurou formar uma mão de obra mais qualificada e controlar melhor as matériasprimas.
Contudo, essa ainda era uma espécie de produção fortemente hierarquizada
e segmentada no âmbito de uma mesma empresa.
Dessa forma, além de perder a noção do produto final do seu trabalho, que
passou a se materializar através do esforço de um trabalho coletivo, bem como o
fato de distanciar-se da sua individualidade de produtor, ele, o operário, passou a
depender, cada vez mais, da própria iniciativa capitalista, que o converteu em simples
peça de uma engrenagem inteiramente fora do seu controle.
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E, como mão de obra descartável, os trabalhadores foram submetidos a
excessivas jornadas de trabalho, salários de baixo poder aquisitivo e ausência de
proteção no local de trabalho, porquanto a Revolução Industrial fundou-se no
dogma do liberalismo econômico e da autonomia da vontade, cuja base jurídica foi
a igualdade formal e não material entre empregador e empregado, intensificando as
desigualdades sociais, conforme sintetizado por Chaplin no filme “Tempos
Modernos”.
Sucede que, no início dos anos 1970, em decorrência de dois acontecimentos
fundamentais, a crise do fordismo se intensificou, foram eles: a) o desenvolvimento
da organização sindical e da legislação trabalhista, o que implicou na crise de oferta,
e b) a internacionalização crescente da atividade econômica (globalização), inclusive
do monetarismo, gerando crise de demanda.
É neste aspecto que surge o Direito do Trabalho, decorrente da necessidade
de intervenção do Estado na economia, para regulamentação das condições mínimas
de trabalho através de normas imperativas de ordem pública, destinadas à proteção
do trabalhador como parte hipossuficiente da relação contratual.
Essa intervenção do Estado na economia descaracterizou por completo o
dogma do liberalismo econômico e da autonomia da vontade e produziu, entre
outras inúmeras alterações, nas sociedades contemporâneas, uma modificação na
composição da denominada classe trabalhadora.
3.3 TOYOTISMO
Em face da constante evolução e modificação do sistema capitalista de
produção, como resultado das inovações tecnológicas, do aperfeiçoamento dos
métodos produtivos, da globalização e das reivindicações empresariais de
desregulamentação e flexibilização das normas do Direito do Trabalho, os métodos
taylorista e fordista foram sucedidos pelo atual modelo toyotista/ohnista,
caracterizado pela redução dos parques industriais e “enxugamento” das empresas.
O toyotismo é um processo de produção que surgiu na Terceira Revolução
Industrial, no Japão. Essa nova organização da produção ficou conhecida pelo nome
de just-in-time (na hora certa) e foi experimentada inicialmente na fábrica de motores
da Toyota, sendo, mais tarde, incorporada por várias indústrias do mundo.
O toyotismo utiliza apenas a matéria-prima necessária à produção de
mercadorias. Na fábrica, só é produzido de acordo com o pedido dos compradores.
O just-in-time é caracterizado pela eficiência e pela diminuição do custo de
estocagem.
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Os recursos da informática, da robótica e da microeletrônica são
intensamente usados pelo toyotismo. O operário passa a ter um papel polifuncional,
ou seja, é capaz de realizar diferentes tarefas dentro do processo produtivo.
Com efeito, assim como no fordismo e no taylorismo no século passado,
hodiernamente vive-se uma quebra de paradigmas, com uma rapidez inimaginável
na troca de informações e no desenvolvimento tecnológico, em virtude da influência
da tecnologia digital nas relações socioeconômicas.
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Em síntese, o trabalho executado pelos trabalhadores nos anos dourados do
modelo taylorista-fordista era concentrado, operário, manual e repetitivo.
Atualmente, em face das alterações da forma de organização dos meios de produção,
do avanço tecnológico e da atual ideologia neoliberal capitalista, implementaram-se,
também, várias outras maneiras de trabalhar (à distância, globalizado, intelectual,
terceirizado, os sem carteira, além da crescente utilização da força de trabalho
autônoma, dentre outras), surgindo, com isso, novas profissões. Está-se diante do
poliformismo da relação de trabalho.
4.CONCEITO E NOÇÕES GERAIS DO DIREITO DO TRABALHO
Direito do Trabalho, segundo Mauricio Godinho Delgado, é o complexo de
princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de
trabalho e outras relações normativamente especificadas, englobando, também, os
institutos, regras e princípios jurídicos concernentes às relações coletivas entre
trabalhadores e tomadores de serviços, em especial de suas associações coletivas.
O que difere o Direito do Trabalho do Direito Civil é precipuamente o
tratamento diferenciado dispensado ao empregado, em virtude do reconhecimento
da sua posição de hipossuficiência frente ao empregador, em decorrência da
natureza salarial do objeto contratual.
Em que pese a grande quantidade de normas cogentes, voltadas ao
equilíbrio contratual, o Direito do Trabalho é ramo do direito privado, que regula a
relação de emprego e outras a ela equiparadas, tanto no campo individual quanto
no coletivo.
Como exposto anteriormente, o conflito social que conduziu ao surgimento
da Justiça do Trabalho foi o conflito entre capital e trabalho, diante da necessidade
de impor limites à exploração capitalista.
O reconhecimento da precarização geral das relações de trabalho e a
tentativa constante de reduzir os custos da prestação de serviços fizeram com que a
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competência da Justiça do Trabalho alargasse com a EC 45/2004. Este aumento está
associado, portanto, ao aumento da exploração do trabalho, o que atrai a proteção
desse ramo especializado do Poder Judiciário.
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5.RELAÇÃO DE EMPREGO
A CLT veicula os conceitos de empregador e empregado em seus artigos 2º e
3º, dos quais se extraem os elementos da relação de emprego. Contudo, antes de
definir quais são estes elementos, é importante traçar noções gerais que caracterizam
a relação de emprego e a particulariza frente às demais.
Primeiramente, destaca-se que a mesma não se confunde com a relação de
trabalho; Enquanto uma é gênero, a outra é espécie. Pois bem, a relação de trabalho
é gênero do qual a relação de emprego é espécie.
Assim, a relação de trabalho “refere-se a todas as relações jurídicas
caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de
fazer consubstanciada em labor humano” 131.
O seu caráter genérico faz com que a relação de trabalho englobe outras
relações além da de emprego, como as demais formas de prestação de trabalho, seja
autônomo, avulso ou eventual.
Por sua vez, a relação de emprego é espécie de relação de trabalho dotada de
características peculiares que a difere das demais formas de trabalho e tem
normatização própria.
Pode-se dizer que a relação de emprego é a espécie mais significativa de
relação de trabalho. De acordo com Camino132:
Relação de emprego é relação de trabalho de natureza
contratual, realizada no âmbito de uma atividade econômica
ou a ela equiparada, em que o empregado se obriga a prestar
trabalho pessoal, essencial à consecução dos fins da empresa e
subordinado, cabendo ao empregador suportar os riscos do
empreendimento econômico, comandar a prestação pessoal
do trabalho e contraprestá-lo através do salário.
A relação de emprego é regida pelo Direito do Trabalho e tem como diploma
normativo a Consolidação das Leis do Trabalho, em que se encontram os

131 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 275.
132 CAMINO, Carmen. Direito Individual do Trabalho. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 235.
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supracitados elementos, de suma importância para a configuração dos conceitos de
empregador e empregado e da relação de emprego como um todo.
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Com efeito, os sujeitos que formam a relação de emprego são o empregador
e o empregado. À luz do art. 2º, da CLT, “considera-se empregador a empresa,
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço”. Por seu turno, com fundamento
no art. 3º, do mesmo diploma legal, “considera-se empregado, toda pessoa física que
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário”.
É com base na análise conjunta dos referidos dispositivos legais que se
extraem os elementos que devem estar presentes para configurar a relação de
emprego, quais sejam: a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a
subordinação.
Esses pressupostos devem existir cumulativamente, uma vez que, na falta de
qualquer um deles, não se configura uma relação de emprego, mas mera relação de
trabalho. Nesse sentido, Delgado133, ensina que:
De fato, a relação empregatícia enquanto fenômeno
sociojurídico, resulta da síntese de um diversificado conjunto
de fatores (ou elementos) reunidos em um dado contexto
social ou interpessoal. Desse modo, o fenômeno sociojurídico
da relação de emprego deriva da conjugação de certos
elementos inarredáveis (elementos fático-jurídicos), sem os
quais não se configura a mencionada relação.
Em síntese, conclui-se que a relação de emprego é definida pela coexistência
desses elementos, os quais serão analisados a seguir.
5.1 PESSOA FÍSICA OU NATURAL
Feita a distinção entre relação de emprego e relação de trabalho, neste
tópico é importante pontuar que a exigência de prestação de serviços por pessoa
natural, e não jurídica, abrange também o conceito de “relação de trabalho”. Nas
palavras de Martinez134:

133 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 279.
134 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho – 3.
Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 123.
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Os institutos aqui analisados dizem respeito a atos interhumanos. É indispensável, por isso, falar em “relação” e em seus
efeitos jurídicos emergentes. Assim, quando dois ou mais
sujeitos de direito interagem, produz-se o fato social aqui
analisado, sendo ele “jurídico” na medida em que é disciplinado
pelo direito. Se o fato gerador dessa relação é o trabalho,
afirma-se existente uma “relação de trabalho”, assim como
existirá uma “relação de emprego” se o suporte fático desse
vínculo for o emprego.
O Direito do Trabalho volta-se a proteger aquele que gasta energia de
trabalho, o que apenas é possível para o ser humano. Logo, o empregado é pessoa
natural.
Reconhecendo a natureza alimentar da verba trabalhista, o Direito do
Trabalho conclui que o empregado pode se submeter às mais variadas condições de
trabalho para garantir a sua subsistência. Nesse sentido, ele cria diversas normas
trabalhistas voltadas à proteção do empregado contra o desgaste e contra agravos
à sua saúde.
5.2 PESSOALIDADE
Dizer que o contrato de trabalho é dotado de pessoalidade é o mesmo que
falar da sua natureza intuitu personae.
Isso significa que o empregado é contratado para gastar sua energia de
trabalho na forma determinada pelo empregador, não podendo se fazer substituir
por outra pessoa.
A pessoalidade, portanto, é um elemento inerente à pessoa do empregado,
que decorre da natureza intuitu personae do contrato de trabalho quanto à figura
do empregado, pressupondo que o trabalho somente pode ser feito pela pessoa que
foi contratada pelo empregador.
Observa-se, com isso, que a pessoalidade é exigida apenas para o
empregado, mas não para o empregador, que tem como objetivo dirigir a prestação
pessoal dos serviços, manipulando, além do resultado, a energia laboral que lhe é
investida.
A pessoalidade se manifesta já no momento da contratação, pois o
empregador escolhe o empregado em razão de suas características pessoais, e não
de forma aleatória. Assim, ele decide que o trabalho deve ser realizado
exclusivamente por essa pessoa e não por qualquer outra.
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Dessa forma, existe, no conceito de pessoalidade, “a ideia de
intransferibilidade, ou seja, de que somente uma específica pessoa física, e nenhuma
outra em seu lugar, pode prestar o serviço contratado” 135.
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Existem, ainda, outros momentos em que a pessoalidade também está
presente. É o que ocorre, por exemplo, durante a relação de emprego e ainda,
quando da sua extinção. “É que sendo personalíssima a obrigação de prestar os
serviços, ela não se transmite a herdeiros e sucessores. A morte do empregado,
portanto, dissolve, automaticamente, o contrato entre as partes” 136.
Portanto, é possível concluir que não há possibilidade de realização de um
contrato de emprego em que o trabalhador seja uma pessoa jurídica, ocorrendo,
nesse caso, uma prestação de serviços e não uma relação de emprego.
No âmbito da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3ª, da CLT, a
prestação do serviço é pessoal, vale dizer, o empregado deverá ser pessoa física.
Na relação de trabalho, segundo o entendimento majoritário, também existe
a pessoalidade, mas em grau menor do que o exigido pela relação de emprego. O
trabalhador é aquele que efetivamente gasta sua energia de trabalho, e não aquele
que faz intermediação de mão de obra.
5.3 HABITUALIDADE
A CLT não utiliza o vocábulo “habitualidade”, mas sim a expressão “não
eventual”.
O requisito da habitualidade traduz-se pela exigência de que a prestação de
serviços pelo empregado não seja esporádica ou ocasional. Deve, pois, ser de forma
habitual e necessária à atividade normal do empregador.
Sobre o tema, existem quatro teorias principais: teoria da continuidade,
teoria do evento, teoria da inserção nos fins do empreendimento e teoria da fixação
jurídica ao tomador de serviços.
Para a teoria da continuidade, o vocábulo “habitualidade” quer dizer
“trabalho contínuo”, ou seja, sem interrupção significativa. Essa é uma das principais
diferenças existentes entre a CLT e a lei do empregado doméstico (Lei n. 5.859/72),
que exige a natureza contínua do trabalho.
135 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho – 3.
Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 126.
136 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 282.
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Diferentemente do que ocorre com a lei do empregado doméstico, a
doutrina é unânime no sentido de que não a CLT não adota a teoria da continuidade,
mas sim uma habitualidade simples.
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Nesse sentido, segundo Barros137, mesmo que descontínuo ou intermitente,
o serviço prestado pelo empregado poderá ser de natureza não eventual, desde que
imprescindível ao desenvolvimento normal do empregador.
Posicionamento diverso é o adotado pela teoria do evento, segundo a qual
aquele que trabalha apenas em um evento esporádico, ainda que exerça atividadefim, não é empregado, mas trabalhador eventual. Para essa teoria, a relação de
emprego somente resta configurada quando há repetição do serviço, vale dizer,
quando o obreiro trabalha para atender a necessidades permanentes da empresa.
Complementando a teoria do evento, surge a teoria da inserção nos fins do
empreendimento, segundo a qual o requisito da habitualidade resta configurado
quando as atividades prestadas pelo trabalhador estão vinculadas aos fins do
empreendimento. Tais atividades envolvem tanto a atividades-fim quanto
atividades-meio, desde que executadas ordinariamente pela empresa e requeridas
em caráter permanente pelo empregador. A teoria, assim, melhor seria se
denominada de “teoria da inserção nas atividades ordinárias do empreendimento”.
Para essa teoria, a eventualidade é mensurada pela relação que mantém com
o processo produtivo da empresa, ou seja, pela essencialidade da atividade
empresarial e não pelo tempo ou pela quantidade de vezes por semana que o
empregado presta serviços ou fica a disposição do empregador.
Nesse contexto, explica Cairo Jr.138 que “pode ser empregado aquele
trabalhador que, por exemplo, comparece para prestar serviços uma vez por semana,
desde que esses serviços estejam relacionados com uma atividade permanente da
empresa”.
Seguindo a mesmo posicionamento, Camino139 entende que “serviços nãoeventuais são os serviços rotineiros da empresa, por isso, necessários e permanentes,
vinculados ao objeto da atividade econômica, independentemente do lapso de
tempo em que prestados”.

137 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 7ed. São Paulo: LTr, 2011.
138 CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito do Trabalho. 2 ed. Revisada, ampliada e atualizada. Salvador: Podivm,
2008, p. 198.
139 CAMINO, Carmen. Direito Individual do Trabalho. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 188.
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Enfim, na caracterização da habitualidade, o que se analisa, de acordo com
essa teoria, é se a função do empregado é permanente e necessária à finalidade
essencial da empresa, mesmo que a prestação do serviço não seja contínua.
Por fim, a última teoria a ser tratada á a teoria da fixação jurídica ao tomador
de serviços. Para essa teoria, o empregado deve empreender a sua energia de
trabalho àquelas atividades vinculadas ao tomador que o contratou, não podendo
haver, em regra, a dissipação de energia pelo trabalho indistinto a qualquer pessoa.
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Não obstante, é importante não confundir: essa teoria defende que, para a
configuração da habitualidade, é necessária a fixação jurídica ao empregador durante
o tempo de prestação de serviços; e não que haja exclusividade de prestação de
serviços para este.
5.4 ONEROSIDADE
Onerosidade significa a presença de uma intenção onerosa. Assim, ao gastar
a sua energia de trabalho de forma habitual, o intuito do empregado é sempre
oneroso: ele gasta a sua energia tendo em vista a percepção de uma vantagem, que
é o pagamento.
Corroborando esse entendimento, Cairo Jr.140 afirma que:
O empregado labora mediante o pagamento de uma
retribuição denominada de salário, em decorrência do caráter
bilateral e oneroso do próprio contrato de trabalho. Por conta
disso, inexiste a figura do empregado que presta serviços por
mera benevolência ou por qualquer sentimento altruístico.
Dessa forma, é possível concluir que o empregado deve receber um valor
como contraprestação pelos serviços que presta ao empregador. A ausência da
onerosidade afasta a existência de vínculo empregatício.
O trabalho voluntário, assim, não configura relação de emprego. Do mesmo
modo, a maioria das decisões da Justiça de Trabalho entende pela incompatibilidade
entre a atividade de pregação da palavra, que é feita por vocação, sem intuito
oneroso, e a configuração de relação empregatícia. O trabalho religioso de apoio não
ligado à pregação da palavra, por sua vez, pode configurar relação de emprego.

140 CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito do Trabalho. 2 ed. Revisada, ampliada e atualizada. Salvador: Podivm,
2008, p. 197.
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Ao se investigar a onerosidade, não se deve verificar se, de fato, há
pagamento, mas sim se existe a intenção da de sua percepção, o motivo pelo qual
foi entabulada a relação jurídica. É importante destacar isso, porque a intenção
significa mais do que simplesmente a remuneração que é paga pelo empregador ao
empregado em decorrência do trabalho realizado por este àquele, pois, ainda que
não haja o efetivo pagamento da remuneração, existe a intenção. Isso, por si só, já é
hábil a preencher o requisito da onerosidade necessário à configuração da relação
de emprego.
Quanto à necessidade da onerosidade para a configuração da “relação de
trabalho”, é importante fazer a distinção entre “trabalho” e “atividade em sentido
estrito”. Nesse sentido, dispõe Luciano Martinez:
A atividade é entendida como um gênero que comporta duas
espécies: o trabalho e a atividade em sentido estrito. O que
distingue as referidas espécies substancialmente é a meta.
Enquanto o “trabalho”, indispensavelmente remunerado, tem
por escopo o sustento próprio e, se for o caso, familiar do
trabalhador, a forma identificada como “atividade em sentido
estrito”, prestada, em regra, sem qualquer onerosidade ou
mediante uma contraprestação meramente simbólica, tem
objetivos diferentes, ora relacionados com o intento de
aperfeiçoamento, ora associados a ações meramente solidárias.
Assim, na relação de trabalho, a onerosidade também é necessária. Por outro
lado, na atividade em sentido estrito, não é obrigatória a presença da onerosidade,
como no trabalho voluntário e no estágio, por exemplo.
5.5 SUBORDINAÇÃO
Em que pese tenha sido adotada pela doutrina e jurisprudência como
pressuposto da relação de emprego, a expressão “subordinação” não está expressa
em nenhum dispositivo legal. A CLT utiliza o termo “dependência”, mas esta deve ser
entendida como subordinação jurídica, ou seja, vulnerabilidade e consequente
submissão do empregado frente ao empregador dentro da relação de emprego.
Ser subordinado não é o mesmo que dependência pessoal em relação ao
tomador de serviços, trata-se, em verdade, de se colocar à disposição deste, acatando
o seu comando e trabalhando da forma determinada por ele, que dirige a prestação
de serviços, a fim de que seja alcançado o resultado final.
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Ao dirigir a prestação dos serviços, o empregador é quem responde pelos
riscos do negócio e não o empregado, que não está vinculado ao resultado, mas sim
ao processo produtivo para que este seja alcançado, que é desenvolvido segundo as
orientações patronais.
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Além de não se confundir com dependência pessoal, a subordinação
também não é econômica, uma vez que não é causada por fatores econômicos.
Nesse sentido, inclusive, existem situações em que o empregado não precisa do
emprego para se manter, seja por exercer mais de um emprego, seja por gozar de
uma boa condição financeira.
Não é também de natureza técnica ou social, tendo em vista que, no modelo
de produção atual, no mais das vezes, o empregado é quem detém a técnica em
detrimento do empregador.
A subordinação trabalhista, ademais, não é objetiva, pois não decorre do
simples fato de a prestação de serviços dizer respeito à atividade-fim da empresa.
Como dito, a subordinação é jurídica, decorrente do contrato, vale dizer, da
manifestação da vontade no sentido de se prestar o labor de determinada maneira.
A subordinação é o requisito mais importante para a definição da relação de
emprego. “É o elemento essencial para a afirmação da relação de emprego e, desta
forma, é o que irá identificar o trabalhador tutelado pela CLT. É o divisor de águas
entre o trabalho autônomo e o trabalho subordinado” 141.
Assim, não obstante a necessidade de coexistência de diversos requisitos
fático-jurídicos para a caracterização da relação de emprego, de todos eles, a
subordinação é o que ganha maior relevância na configuração da relação
empregatícia.
Segundo Rodrigues Pinto142, em todos os contratos há certo grau de
subordinação, em virtude da impossibilidade de descumprimento do que se pactuou.
Desse modo, é direito de todo contratante fiscalizar o cumprimento dos deveres pela
outra parte. Na relação de emprego, porém, esse grau é absoluto, ou seja, a atuação
do empregado está adstrita ao comando do empregador. Essa é a distinção
fundamental entre o empregado e o autônomo, que não trabalha recebendo ordens,
pelo contrário: dirige a prestação do seu trabalho, sendo mais livre.

141 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Visão Atual da Subordinação no Direito do Trabalho. Leituras
Complementares de Direito e Processo do Trabalho. Org. Bruno Freire e Silva. Salvador: Podvim, 2010. p. 29.
142 RODRIGUES PINTO, José Augusto. Tratado de Direito Material do Trabalho. Editora LTr.
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Com efeito, a doutrina, sustentada precipuamente por Delgado143, é no
sentido de que a subordinação é um divisor na diferenciação entre as tradicionais
modalidades de produção, tais como a servidão e a escravidão e as atuais relações
de emprego, reconhecendo que tal requisito é o principal elemento diferenciador
entre a relação de emprego e as demais formas de prestação de trabalho, inclusive
o autônomo.
No particular, preleciona Cairo Jr.144 que a prestação de serviços pode ser
por conta alheia, onerosa, não-eventual e pessoal, mas, se não houver subordinação,
não será considerada como relação derivada de um contrato de trabalho.
Elucidando: ainda que todos os requisitos da relação empregatícia estejam
presentes, se não houver subordinação, não há que se falar em contrato de trabalho,
vale lembrar: instrumento da relação de emprego.
Sobre o tema, Vilhena145 sustenta que “não há nada mais pacífico e
controvertido, em Direito do Trabalho, como a subordinação. Pacífico como linha
divisória, controvertido como dado conceitual”.
A subordinação é, pois, fundamental para o Direito do Trabalho, sobretudo
no que se refere à existência da relação de emprego, “representa a chave de acesso
aos direitos e garantias trabalhistas, os quais, em regra, são assegurados em sua
plenitude apenas aos empregados” 146.
Diante do exposto, em síntese apertada, pode-se dizer que a subordinação
é o elemento mais importante na configuração da relação de emprego. Não
obstante, precipuamente em decorrência do surgimento de novas formas de
trabalho, não raro, percebe-se que, atualmente, o seu conceito tem se mostrado
insuficiente para diferenciar a relação de emprego das novas formas de trabalho,
desprotegendo, com isso, novos empregados que clamam pelo desenvolvimento
deste conceito, a fim de acompanhar as mudanças do mercado e,
consequentemente, da relação empregatícia. Tal situação tem evidenciado a
necessidade de reconstrução do conceito da subordinação.

143 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011.
144 CAIRO JÚNIOR, José. Curso de Direito do Trabalho. 2 ed. Revisada, ampliada e atualizada. Salvador: Podivm,
2008, p. 199.
145 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e supostos. 3ed. São Paulo: LTr, 2005.
P. 510.
146 FRAGA, Cristiano. Subordinação Estrutural: Um novo paradigma para as relações de emprego. Disponível em:
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_1/cristiano_fraga.pdf>.
Acesso em: 11/07/2013.
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Esse é justamente o enfoque principal do presente estudo, vale dizer,
delinear a noção de subordinação, a sua importância para a relação de emprego e a
sua relação com os modelos de produção, demonstrando a necessidade de
reformulação do seu conceito para amparar um maior número de trabalhadores. Em
razão disso, o tema será tratado de forma pormenorizada nos tópicos seguintes.
5.6 ALTERIDADE
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O vocábulo “alteridade” significa qualidade ou estado do que é do outro.
Para o Direito do Trabalho, significa que o empregado não trabalha por conta
própria, mas sim por conta alheia, ou seja, tal requisito volta-se para o empregador
e não para o empregado.
Nesse sentido, o empregado é contratado para gastar sua energia de
trabalho para o empregador em troca de uma retribuição, que é o salário; De outro
lado, o que produz pertence ao empregador, que tem o capital para contratá-lo e
que assume os riscos do negócio.
Verifica-se, com isso, que os frutos do trabalho pertencem ao tomador, tratase o do que Marx denominou de “alienação do trabalho”/“mais-valia”: o empregador
retém uma parte do dinheiro percebido, que corresponde ao lucro, e repassa outra
parte ao trabalhador. Assim, há uma diferença entre o valor final da mercadoria
produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que
seria a base do lucro no sistema capitalista.
A alteridade é uma característica não só da relação de emprego, mas
também da relação de trabalho (gênero), pois, mesmo nessa última, existe a
exploração da energia de trabalho por alguém.
Diferentemente, não há que se falar em alteridade na relação direta entre
fornecedor e destinatário final, uma vez que o prestador de serviços assume todos
os riscos do negócio e é pago diretamente, sem configuração de mais-valia, ou seja,
da exploração do trabalho humano. É o que ocorre na relação de consumo, que
demanda dois elementos essenciais: a prestação serviços do fornecedor diretamente
para o destinatário final e a oferta dos serviços no mercado de consumo.
Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final. Na relação de consumo, diferentemente da
relação de trabalho, o conflito é travado entre a qualidade do serviço prestado e o
pagamento do serviço realizado, e não entre capital e trabalho. Ademais, o prestador
de serviços não é explorado como se dá na lógica capitalista típica das relações de
emprego. Já o trabalhador é um ser humano que pessoalmente gasta energia de
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trabalho, presta serviços a um tomador, trabalha por conta alheia, e não por conta
própria. É aquele que, de forma pessoal, presta serviços com alteridade a um
tomador.
Essa distinção é importante, pois são relações que não devem ser
confundidas. Exemplificando: é relação de trabalho, dotada de alteridade, a
estabelecida entre um médico autônomo e um hospital, que recebe o dinheiro e
repassa para este, retendo uma parte do valor percebido; Por outro lado, é relação
de consumo, não dotada de alteridade, a estabelecida entre um médico e o seu
paciente.
Observa-se que, na relação de consumo, o consumidor é vulnerável em
relação ao fornecedor de serviços; Já na relação de trabalho, a parte mais forte é
justamente o tomador de serviços.
Acerca dessa distinção entre relação de trabalho e relação de consumo,
podem surgir questionamentos a respeito de três figuras principais: a diarista, o
pequeno empreiteiro e o advogado.
A diarista e o pequeno empreiteiro, que prestam serviços por conta própria,
configuram uma exceção: em virtude da fragilidade de ambos, eles não preenchem
o segundo requisito da relação de consumo, que é fornecer os serviços no mercado
de consumo. Além disso, eles não têm estrutura para divulgar amplamente seus
serviços e massificá-los. São, pois, vulneráveis, hipossuficientes, demandando
proteção pela Justiça Laboral. Por isso, as causas que envolvam essas duas figuras,
independente se de trabalho ou de “consumo”, serão resolvidas na Justiça do
Trabalho e não na Justiça Estadual, competente para as ações consumeristas.
Por sua vez, advogados podem ser empregados de escritório, podem ser
trabalhadores autônomos de escritórios, laborando, por exemplo, como associados,
e podem atender em escritório próprio, firmando relação direta com os clientes, que
são as partes hipossuficientes. Há divergências sobre o caráter consumerista desta
última relação, tendo em vista a vedação legal para que disponibilizem os serviços
de forma massificada no mercado de consumo.
Segundo a Súmula 363 do STJ, o conflito entre profissional liberal e cliente é
de competência da Justiça Estadual.
6.A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE SUBORDINAÇÃO
Visando à efetividade do Direito do Trabalho, bem como à ampliação do seu
lastro de incidência, o Ministro Maurício Godinho Delgado propõe uma nova
abordagem teórica acerca do conceito de subordinação jurídica, imprescindível à
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conformação da relação de emprego e, consequentemente, de fundamental
interesse para o Direito do Trabalho. Contudo, antes de adentrar neste tema, é
necessário rememorar a definição clássica desse elemento fático-jurídico e o
contexto histórico em que ele se constituiu.
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A priori, vale lembrar que a subordinação jurídica é um dos principais
aspectos que delimitam a situação juslaboral do empregado, no sentido de constituir
o elemento que o diferencia de outros prestadores das diversas atividades obreiras.
Na lição de Delgado:
O marco distintivo firmado pela subordinação, no contexto das
inúmeras fórmulas jurídicas existentes para a contratação da
prestação de trabalho, permite ao operador jurídico cotejar e
discriminar, com êxito, inúmeras situações fático-jurídicas
próximas. O cotejo de hipóteses excludentes (trabalho
subordinado versus trabalho autônomo) abrange inúmeras
situações recorrentes na prática material e judicial trabalhista:
trabalhadores autônomos prestando serviços habituais a
empresas (como profissionais de consultoria, auditoria,
contabilidade, advocacia, etc.); trabalhadores autônomos
pactuando a confecção de obra certa para determinado
tomador (empreitada); representantes comerciais ou agentes e
distribuidores regidos por legislação própria; contratos de
parcerias rurais, etc. Em todos esses casos, a desconstituição do
contrato civil formalmente existente entre as partes supõe a
prova da subordinação jurídica, em detrimento do caráter
autônomo aparente de que estaria se revestindo o vínculo.147
A CLT tipificou, sem conceituar, no art. 2º c/c art. 3º, os elementos fáticos
jurídicos que caracterizam a relação jurídica de emprego (pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e onerosidade).
Diante disto, vale dizer, presentes os elementos previstos nos artigos 2º e 3º
da CLT, resta configurada a relação de emprego e o vínculo empregatício será
formado, ainda que diretamente com o tomador de serviços. Trata-se da aplicação
do princípio da primazia da realidade, tão coevo no Direito do Trabalho.
E, dentre os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, neste
trabalho, a subordinação jurídica é o que merece maior atenção.

147 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. – 7. ed. – São Paulo: LTr, 2008. pg. 30
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O conceito clássico de subordinação tem por base a submissão do
trabalhador ao poder diretivo do empregador como fator determinante para a
configuração da relação de emprego. Nesse sentido, preleciona Delgado148:
Subordinação deriva de sub (baixo) e ordinare (ordenar),
traduzindo a noção etimológica de estado de dependência ou
obediência em relação a uma hierarquia de posição ou de
valores. Nessa mesma linha etimológica, transparece na
subordinação uma ideia básica de “submetimento, sujeição ao
poder de outros, às ordens de terceiros, uma posição de
dependência”.
Historicamente, a subordinação jurídica foi conceituada pela doutrina como
“estado de dependência real criado por um direito”, ou seja, “a sujeição a diretivas
constantes e analíticas sobre o modo e o tempo em que deverá ser executada a
prestação de serviços” 149 do empregado ao empregador.
Dessa maneira, o elemento basilar para que o trabalhador possa ser inserido
no campo protetivo das normas do Direito do Trabalho é o fato de não agir no
âmbito de uma organização própria. De fato, o empregado integra uma organização
de meios produtivos alheia, dirigida à obtenção de fins igualmente alheios, o que
resulta, de sua parte, em submissão às regras que advém do poder de organização
do empresário, bem como à autoridade deste.
Como adverte celebrada doutrina, o empregado ao firmar um contrato de
trabalho, mais do que prestar determinada atividade laborativa, compromete-se a
desempenhar tal atividade sob as ordens e a autoridade do empregador, o qual
ordena e fiscaliza a prestação dos serviços e, ademais disso, se apropria dos
resultados por ele produzidos.
Nesse mesmo sentido é o entendimento de Francisco Lima Filho150:
A subordinação consiste, assim, na situação jurídica derivada
do contrato de trabalho, pela qual o empregado comprometese a acolher o poder de direção empresarial no modo de
realização de sua prestação de serviços, ou seja, em uma
situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da
limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim
148 Idem
149 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. LTr: 2005, p. 215.
150 FILHO, Francisco das C. Lima. A Subordinação Estrutural como Elemento Definidor da Relação de Emprego.
Repertório de Jurisprudência IOB. Número 9, volume II. 1ª Quinzena de Maio de 2008.
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de transferir ao empregador o poder de direção sobre a
atividade que desempenhará.
Portanto, ela deriva-se da vontade das partes contratantes e está limitada ao
modo de realização da prestação e não sobre a pessoa do trabalhador. Por isso, não
é caracterizada por uma relação de poder entre pessoas, mas sobre a atividade
exercida.
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É pacífico na doutrina e na jurisprudência que essa subordinação é jurídica,
se expressando, de um lado, pelas ordens decorrentes do poder diretivo e, de outro,
pela dependência hierárquica quanto ao modo de prestar serviço.
Assim, não se deve confundir a subordinação com uma relação de
“dependência” técnica (tecnológica) ou econômica, muito embora tenha sido esta a
expressão utilizada no art. 3º da CLT.
Isso porque a dependência econômica se caracteriza pelo fato de alguém
depender exclusivamente da remuneração do trabalho para sobreviver. Por outro
lado, na dependência técnica, o empregador é visto como o possuidor do
conhecimento técnico da linha de produção e não o trabalhador.
Observe que estas acepções não se enquadram na realidade atual, em que
um trabalhador subordinado pode dominar a técnica e ser economicamente
independente e ainda assim persistir na condição de subordinado.
Por isso, a subordinação jurídica é o critério com maior aceitação na doutrina
e jurisprudência, conforme se verifica no posicionamento de Delgado151:
A subordinação classifica-se, inquestionavelmente, como um
fenômeno jurídico, derivado do contrato estabelecido entre
trabalhador e tomador de serviços, pelo qual o primeiro acolhe
o direcionamento objetivo do segundo sobre a forma de
efetuação da prestação do trabalho. A natureza jurídica do
fenômeno da subordinação é hoje, portanto, entendimento
hegemônico entre os estudiosos do Direito do Trabalho. A
subordinação que deriva do contrato de trabalho é a de caráter
jurídico, ainda que tendo por suporte fundamento originário a
assimetria social característica da moderna sociedade
capitalista. A subordinação jurídica é o polo reflexo e

151 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. – 7. ed. – São Paulo: LTr, 2008. pg. 303.
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combinado do poder de direção empresarial, também da
matriz jurídica.
Segundo o doutrinador Pedro Romano Martinez152, a subordinação tem
natureza tecno-jurídica, podendo ser entendida num sentido amplo, de forma a
abranger três realidades:
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a) a alienabilidade;
b) o dever de obediência;
c) a sujeição ao poder disciplinar do empregador.
Para ele, são esses três elementos que na prática permitem fazer a distinção
entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo. Segundo o jurista, o dever de
obediência e a sujeição ao poder disciplinar, na verdade, correspondem à
subordinação, que pode se manifestar pela sujeição laboral.
Nos dizeres de Monteiro Fernandes:
A subordinação consiste no dever de obediência do
trabalhador ao empregador, que decorre do vínculo contratual
que os liga a partir do momento em que se insere nos objetivos
do empreendimento, independentemente de se encontrar ou
não sob a fiscalização visual, física do credor da prestação
laboral.
Tal modelo de subordinação, contudo, foi concebido para a realidade da
produção industrial. Assim, enquanto o trabalho executado pelos trabalhadores nos
sistemas de produção taylorista e fordista era concentrado, operário, manual e
repetitivo; Hoje, o exercício do trabalho, nas relações modernas, pressupõe um
agente capacitado e com autonomia para gerir seu conhecimento, em prol do melhor
resultado de sua atividade.
Ademais, o processo de globalização da economia e o avanço tecnológico
trouxeram novas formas de relação de trabalho que, à época do surgimento do
Direito do Trabalho, quando a realidade era de uma sociedade industrial, sequer
poderiam ser imaginadas pelo legislador (à distância, globalizado, intelectual,
terceirizado, os sem carteira, além da crescente utilização da força de trabalho
autônoma, dentre outras), surgindo, com isso, novas profissões.

152 ROMANO MARTINEZ, Pedro. Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina, 2006, p. 148-151.
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Diante disso, atualmente, existem relações de trabalho que estão submetidas
à dinâmica e estrutura da empresa, mas que não se enquadram na relação
empregatícia, em virtude da adoção do conceito clássico de subordinação — e que,
por isso, situam-se fora do Direito do Trabalho e seu patamar civilizatório básico.
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Assim, com as mudanças ocorridas na economia e no mundo, especialmente
no mundo do trabalho, esta concepção de subordinação deixou de atender à
finalidade primeira do Direito do Trabalho, qual seja: conferir dignidade aos
trabalhadores.
Isso porque, como visto, nota-se que, nos dias atuais, nem sempre será
possível a identificação do requisito da subordinação clássica na prática de
determinada relação de trabalho. Por isso, cabe ao intérprete, ao analisar o caso
concreto, buscar, para cada situação vivenciada, elementos que possam caracterizar
o liame subordinativo.
Para tanto, não cabe mais a compreensão do que seja subordinação da
maneira como foi concebida nos últimos anos do século passado, como um poder
de dirigir a que corresponde um dever do trabalhador de obedecer.
As mudanças ocorridas na seara laboral introduziram novas questões
jurídicas no Direito do Trabalho que clamam pela reestruturação dos elementos que
cingem o conceito de subordinação.
Paulo Emílio de Vilhena153 já dizia que:
A subordinação não mais poderia ser vista da mesma forma
conceitual que a viram juristas e magistrados de vinte, trinta ou
cinquenta anos passados. [...] A subordinação é um conceito
dinâmico, como dinâmicos são em geral os conceitos jurídicos
se não querem perder o contato com a realidade social a que
visam exprimir e equacionar. [...] Com o desenvolvimento das
atividades industrial e a evolução das práticas de negócios, as
linhas mestras desses padrões conformadores do estado de
subordinação também se alteram e evoluem. A missão do
pesquisador reside em detectar essas alterações, através das
quais o conceito jurídico sofreu revisão em suas bases. [...]
Debite-se o fenômeno à própria evolução do Direito do

153 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e pressupostos, 2ª ed. São Paulo: LT,
1999, p. 462.

509

www.conteudojuridico.com.br

Trabalho (com força expansiva constante) ou à incorporação de
quaisquer atividades em seu campo de gravitação.154
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Na atual sociedade capitalista pós-moderna, a evolução do conceito de
subordinação alude, para o Direito do Trabalho, ao controle civilizatório de um
patamar mínimo de proteção social dos trabalhadores frente à globalização e às
transformações dos sistemas produtivos impostas pela terceirização.
As principais funções do Direito do Trabalho, afirmadas na experiência
capitalista dos países desenvolvidos, consistem, em síntese, na melhoria das
condições de pactuação da força de trabalho na vida econômica-social, no caráter
modernizante e progressista, do ponto de vista econômico e social, deste ramo
jurídico, ao lado de seu papel civilizatório e democrático no contexto do capitalismo.
155

Visando à efetividade do Direito do Trabalho, bem como à ampliação do seu
lastro de incidência, cogita-se, atualmente, numa concepção estruturalista da
subordinação, que visa englobar ao conceito de empregado todo o trabalhador
inserido na "dinâmica do tomador de seus serviços", vale dizer, na esfera de
repercussão das decisões da empresa principal, mesmo que indiretamente, desde
que coopere de forma dependente e habitual.
Neste sentido, Mauricio Godinho Delgado156 propõe que o ponto de
identificação da subordinação seja a inserção estrutural do obreiro na dinâmica do
tomador de serviço, in verbis:
Estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela
inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus
serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens
diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de
organização e funcionamento.
Com efeito, a subordinação estrutural se caracteriza pela inserção do
trabalhador na dinâmica de organização e funcionamento do tomador de serviços,
independentemente de receber suas ordens diretas.
154 Idem, p. 463.
155 DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego: entre o paradigma da destruição e os
caminhos da reconstrução. LTr: 2005, p. 121 apud MACHADO, Marcel Lopes. O moderno sistema capistalista de
produção. As terceirizações dos serviços de call center das empresas de telecomunicações. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/12660/o-moderno-sistema-capistalista-de-producao-as-terceirizacoes-dosservicos-de-call-center-das-empresas-de-telecomunicacoes>. Acesso em: 10/07/2013.
156 DELGADO, Maurício Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. In: Revista LTr. São Paulo: LTr,
70-06/667.
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O leading case objeto do presente estudo se originou no TRT da 3ª região e,
posteriormente, foi encampado pelo TST.
Trata-se de terceirização exercida pela TELEMAR (empresa tomadora) da
função de instalador/emendador de cabos telefônicos.
Em sua decisão, o egrégio Tribunal reconheceu que a função exercida pelo
obreiro estava inserida dentre as atividades-fim da empresa.
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Diante disso, asseverou que, no contexto atual pós-industrial e flexível, não
há mais necessidade de ordem direta do empregador para a caracterização da
subordinação como pressuposto para a configuração da relação de emprego.
Acrescentou, ainda, que a subordinação jurídica tradicional foi desenhada
para a realidade da produção fordista e taylorista, fortemente hierarquizada e
segmentada, em que prevalecia o binômio ordem-subordinação. Já no sistema
ohnista, de gestão flexível, prevalece o binômio colaboração-dependência, mais
compatível com uma concepção estruturalista da subordinação.
O julgado, cujo relator foi o Juiz José Eduardo de R. Chaves Júnior, é didático
no sentido de explicar o novo critério da subordinação. Segue a ementa do referido
decisum:
EMENTA
TERCEIRIZAÇÃO
E
SUBORDINAÇÃO
ESTRUTURAL
–
No
exercício
da
função
de
instalador/emendador de cabos telefônicos, o autor exercia
função perfeita e essencialmente inserida nas atividades
empresariais da companhia telefônica (TELEMAR). E uma vez
inserido nesse contexto essencial da atividade produtiva da
empresa pós-industrial e flexível, não há mais necessidade de
ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a
produção. Nesse ambiente pós-grande indústria, cabe ao
trabalhador ali inserido habitualmente apenas "colaborar". A
nova organização do trabalho, pelo sistema da acumulação
flexível, imprime uma espécie de cooperação competitiva entre
os trabalhadores que prescinde do sistema de hierarquia
clássica. Em certa medida, desloca-se a concorrência do campo
do capital, para introjetá-la no seio da esfera do trabalho, pois
a própria equipe de trabalhadores se encarrega de cobrar, uns
dos outros, o aumento da produtividade do grupo; processase uma espécie de sub-rogação horizontal do comando
empregatício. A subordinação jurídica tradicional foi
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desenhada para a realidade da produção fordista e taylorista,
fortemente hierarquizada e segmentada. Nela prevalecia o
binômio ordem-subordinação. Já no sistema ohnista, de gestão
flexível, prevalece o binômio colaboração-dependência, mais
compatível com uma concepção estruturalista da
subordinação. Nessa ordem de ideias, é irrelevante a discussão
acerca da ilicitude ou não da terceirização, como também a
respeito do disposto no art. 94, II da Lei 9.472/97, pois no
contexto fático em que se examina o presente caso, ressume
da prova a subordinação do reclamante-trabalhador ao
empreendimento de telecomunicação, empreendimento esse
que tem como beneficiário final do excedente do trabalho
humano a companhia telefônica. Vale lembrar que na feliz e
contemporânea conceituação da CLT - artigo 2º, caput - o
empregador típico é a empresa e não um ente determinado
dotado de personalidade jurídica. A relação de emprego
exsurge da realidade econômica da empresa e do
empreendimento, mas se aperfeiçoa em função da entidade
final beneficiária das atividades (TRT da 3ª Região, Processo :
00059-2007-011-03-00-0 RO, Data da Sessão : 30/07/2007,
Data da Publicação : 03/08/2007, Órgão Julgador: Primeira
Turma, Relator: Juiz Convocado Jose Eduardo de R.C.Junior,
Revisor: Desembargador Marcus Moura Ferreira, Presidente:
Desembargador Maurício Godinho Delgado).
Com efeito, existirá subordinação quando a prestação de trabalho integrar
as atividades desenvolvidas pelo empregador e o trabalhador não dispuser de uma
organização empresarial própria, não assumindo riscos de ganhos nem de perdas e
não sendo proprietário dos frutos do seu trabalho, que pertencem, originariamente,
à organização produtiva alheia para a qual presta a sua atividade157.
No modelo de organização empresarial atual, a visão estrutural da
subordinação admite que se inclua, nas normas de proteção do trabalho, várias
formas de prestação laboral oriundas do desenvolvimento e do avanço tecnológico,
precipuamente no campo informacional.
Destarte, com as transformações de organização do trabalho, decorrentes
dos meios de produção impostos pelo sistema toyotista (característico do sistema
157 PORTO. Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de emprego: desconstrução, reconstrução e
universalização do conceito jurídico. 2008. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais, Faculdade de Direito, Belo Horizonte.
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capitalista pós-moderno), o conceito clássico de subordinação jurídica subjetiva,
estado de sujeição do trabalhador à pessoa do empregador, evoluiu e cedeu espaço
à subordinação jurídica objetiva/estrutural.
Essa nova roupagem da subordinação também foi intitulada de
subordinação integrativa158 ou, ainda, reticular159 e foi encampada pela
jurisprudência do c. TST, precipuamente em terceirizações, sendo assim sintetizada:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1)
TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATUAÇÃO NAS ATIVIDADES-FIM
DA EMPRESA. ATIVIDADES BANCÁRIAS. FORMAÇÃO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETO COM O TOMADOR DE
SERVIÇOS. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. 2)
ENQUADRAMENTO
SINDICAL.
APLICAÇÃO
DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 3) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
DECISÃO
DENEGATÓRIA
DE
SEGUIMENTO
DO
RECURSO
DE
REVISTA.
MANUTENÇÃO. As situações tipo de terceirização lícita estão,
hoje, claramente assentadas pelo texto da Súmula 331/TST.
Constituem quatro grupos de situações sócio-jurídicas
delimitadas: a) situações empresariais que autorizem
contratação de trabalho temporário; b) atividades de vigilância
regidas pela Lei 7.102/83; c) atividades de conservação e
limpeza; d) serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que, nas três últimas situações-tipo, inexista
pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador
terceirizado e tomador de serviços. A hipótese dos autos,
contudo, não se amolda às quatro situações-tipo de
terceirização lícita assentadas pela Súmula 331/TST, pois a
análise da prova evidencia que a Reclamante estava inserida no
processo produtivo do Reclamado Banco Santander (Brasil)
S.A., com subordinação e pessoalidade na prestação dos
serviços, dedicados essencialmente à atividade econômica do
Banco. Registre-se que, para o Direito do Trabalho, a
subordinação pode ter três dimensões, todas elas válidas,
158 RODRIGUES, Bruno Alves. Novo paradigma de subordinação na relação de emprego. In Rev. Trib. Reg. Trab.
3ª Reg., Belo Horizonte, v.39, n.69, jan./jun.2004, pp. 72-73 e também Vilhena fala da inserção do trabalhador na
dinâmica da empresa: a integração da atividade do prestador na atividade da empresa. Conforme VILHENA, Paulo
Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e pressupostos, p. 466/467.
159 José Eduardo de R. Chaves Júnior – RO-01251-2007-110-03-00-5. Pub. 11/04/2008.

513

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

mesmo que não concomitantes: a tradicional, de natureza
subjetiva; a objetiva, pela realização, pelo obreiro, dos fins do
empreendimento do tomador (caso dos autos); e a estrutural,
pela integração do trabalhador na estrutura, dinâmica e cultura
do tomador de serviços (também caso dos autos). Portanto,
configurada a ilicitude do contrato de fornecimento de mão de
obra, determina a ordem jurídica que se considere desfeito o
vínculo laboral com o empregador aparente (entidade
terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista do obreiro
diretamente com o tomador de serviços (empregador oculto
ou dissimulado). Assim, não há como assegurar o
processamento do recurso de revista, uma vez que o agravo de
instrumento interposto não desconstitui os termos da decisão
denegatória,
que
subsiste
por
seus
próprios
fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.
(Processo: AIRR
1554-06.2011.5.03.0024 Data
de
Julgamento: 26/06/2013, Relator
Ministro: Mauricio
Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 01/07/2013).
Destarte, segundo esse entendimento, a ordem direta do empregador tornase prescindível. O empregador passa a ordenar apenas a produção como um todo e
o controle se faz através do resultado do trabalho, como ocorre no teletrabalho, por
exemplo.
Esse tema também foi analisado pelo magistrado do trabalho e professor
Luciano Martinez, que se posicionou no sentido de que a subordinação estrutural é
“caracterizada pela dispensabilidade da ordem direta (da subordinação direta) do
empregador para a formação do vínculo entre os efetivos beneficiários dos serviços
e contratados”160
Portanto, é possível afirmar que para a identificação da subordinação
estrutural, fundamentalmente, o que importa é a inserção objetiva do trabalhador na
essência da atividade empresarial, pouco importando se receba ou não suas ordens
diretas, mas sim se a mesma o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de
organização e funcionamento.

160 MARTINEZ, Luciano. Curdo de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho – 3.
Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 131.
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Trata-se, como se vê, de uma nova visão da subordinação, inspirada no
entendimento de Maurício Godinho Delgado161:
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A subordinação estrutural supera as dificuldades de
enquadramento de situações fáticas que o conceito clássico de
subordinação tem demonstrado, dificuldades que se
exacerbam em face, especialmente, do fenômeno
contemporâneo da terceirização trabalhista. Nesta medida, ela
viabiliza não apenas alargar o campo de incidência do Direito
do Trabalho, como também conferir resposta normativa eficaz
a
alguns
de
seus
mais
recentes
instrumentos
desestabilizadores, a terceirização.
O caráter meramente potencial da subordinação do trabalhador revela-se
diante da hipótese da situação subordinativa restar configurada com a mera
possibilidade do exercício dos poderes laborais, pelo menos de um deles, não sendo
assim necessária a atuação efetiva, pessoal e constante destes poderes.
Dessa forma, a eventual caracterização de subordinação acrescida à presença
da pessoalidade entre trabalhador e empresa tomadora de serviços e desde que
levada em consideração os demais requisitos, poderá vir a configurar a relação
empregatícia entre estes, descaracterizando, dessa forma, o contrato de prestação
de serviços, conforme já registrado pelo Desembargador Emerson José Alves Lage,
TRT da 3ª Região, na fundamentação do acórdão do RO 00167-2007-137-03-00-0,
que envolve o serviço de telefonia do Estado de Minas Gerais:
“[...] Não se pode conceber, pois, que uma operadora de
telefone terceirize a execução de tarefas ligadas ao
funcionamento e manutenção do sistema de telefonia por ela
administrado, "atividades nucleares e definitórias da essência
da dinâmica empresarial do tomador de serviços", segundo a
definição doutrinária já citada.
Entende-se, renovada vênia, que o fato de a prova oral não ter
revelado a sujeição direta do reclamante às diretrizes da
tomadora não impede o reconhecimento do vínculo de
emprego diretamente com ela. A subordinação, in casu, se
apresenta pela correspondência dos serviços prestados à
atividade fim do tomador e pela inserção da atividade laboral
161 DELGADO, Maurício Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. In: Revista LTr. São Paulo: LTr,
70-06/667.
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na dinâmica empresarial, ou seja, revela-se a subordinação do
ponto de vista estrutural.
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O que resta evidente, no presente caso, é que os misteres
desempenhados pelo reclamante não estavam enquadrados na
atividade-meio da segunda reclamada, mas sim na sua
atividade-fim, não podendo ter sido por ela terceirizados
através de interposta empresa.
Ou seja, visando a baixar seus custos e reduzir despesas com
pessoal, a 2ª reclamada logrou o seu objetivo por meio do
enxugamento de seu quadro de empregados, quebrando o
princípio isonômico e o de solidariedade que graçam as
relações de trabalho e que são o elemento motriz de toda a
formatação do associativismo e sindicalismo, pedra de toque
do enquadramento das categorias econômica e profissional
(artigo 511 da CLT). [...]”.
Com efeito, a tentativa de encobrir a existência de subordinação mediante
terceirização não pode se prestar a maquiar a subordinação, quando existe inserção
da atividade laboral na dinâmica empresarial.
Diante disso, porquanto repercute de forma direta na responsabilidade das
empresas tomadoras pelos débitos trabalhistas no âmbito da terceirização, o
reconhecimento da subordinação estrutural pela jurisprudência é de grande
relevância.
Nessa alteração de conjuntura, a empresa tomadora, antes responsável
subsidiária, passa a ser a devedora principal, obrigando-se a proporcionar aos
empregados terceirizados os mesmos direitos trabalhistas conferidos a seus
empregados diretos. Reitere-se que, para isso, não será necessária a cognição com
relação à licitude da terceirização.
7.CONCLUSÃO
Conforme o explicitado nesse estudo, verifica-se que as alterações na
economia refletiram diretamente na exigência de novos modelos de produção nas
empresas, os quais atendessem mais rapidamente e de forma eficiente às demandas
do mercado capitalista, em razão do quadro de crescente competitividade do
mercado econômico, fruto da globalização e da evolução tecnológica.
Dessa maneira, várias empresas passaram a transferir, para outras, parte de
sua produção, descentralizando-a e permitindo a redução de gastos e a qualificação
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das fases do processo produtivo, de modo a atender em menor tempo às exigências
advindas da globalização.
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Essas mudanças, especialmente em face do processo de globalização da
economia e do avanço tecnológico, originaram novas formas de trabalho, que estão
submetidas à dinâmica e estrutura da empresa, mas que não se enquadram na
relação empregatícia, em virtude da adoção do conceito clássico de subordinação —
e que, por isso, situam-se fora do Direito do Trabalho e seu patamar civilizatório
básico.
Em consequência, o que se vê, cotidianamente, é a degradação das relações
sociais empregatícias.
Por outro lado, são cada vez mais presentes os esforços da jurisprudência e
da sociedade, ainda que tímidos, no intuito de coibir tais malefícios. É o que se
verifica com a evolução jurisprudencial, no que se refere à ampliação do conceito de
subordinação para o reconhecimento responsabilização da empresa tomadora por
inadimplementos trabalhistas, ainda que se trate de terceirização lícita.
Nesse novo conceito de subordinação, torna-se dispensável o caráter direto
da ordem do empregador, o qual passa a ser visto como comandante da produção
como um todo e contratualmente vinculado a todos aqueles estruturalmente
subordinados, rompendo com o conceito clássico de hierarquia funcional.
Neste contexto, vale dizer, o controle se faz por meio do resultado do
trabalho como ocorre, por exemplo, com os operadores de telemarketing, que
desenvolvem atividades essenciais à estrutura e à dinâmica das empresas de
telecomunicações, fazendo com que reste caracterizado o moderno elemento fático
jurídico da subordinação estrutural, que afasta a visão tradicional da subordinação
subjetiva, como elemento característico da relação de emprego.
Segundo Appio apud Porto162:
Essa ampliação é necessária sob pena de violar a própria
razão de ser (teleológica) do Direito do Trabalho: a
proteção dos trabalhadores. Com efeito, ao se adotar um
conceito restrito da subordinação restam excluídos do
seu campo de aplicação – e, por conseguinte, dos direitos
e garantias por ele assegurados – trabalhadores que
162 APPIO, Eduardo dos Santos. Subordinação estrutural: uma releitura necessária da relação de emprego.
Disponível
em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/36354/000817536.pdf?sequence=1>.
Acesso em: 11/07/2013.
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necessitam de sua proteção. Trata-se de clara violação ao
princípio da isonomia, por se conferir um tratamento
diferenciado a pessoas em condições equivalentes.
Por tratar-se de uma tese recente, a subordinação estrutural vem sendo
aplicada com certa cautela pela jurisprudência. Contudo, essa teoria revela-se como
uma importante tendência nos julgados dos Tribunais do Trabalho e do TST, que
cada vez mais vêm promovendo uma releitura das atuais relações de emprego, de
modo a estender as garantias trabalhistas a um maior número de trabalhadores, os
quais se encontravam à margem de uma definição de sua condição, como
empregado ou como autônomo.
Para efeitos jurídicos mais consistentes, é importante que a aplicação da
teoria da subordinação estrutural seja consolidada pela jurisprudência ou que haja
previsão na legislação da responsabilidade solidária entre empresa tomadora e
empresa prestadora de serviços, com o objetivo de evitar que o empregado
hipossuficiente tenha os seus direitos obstados.
Segundo Lorena Vasconcelos Porto, não é necessário que o legislador
intervenha para a releitura da subordinação. De acordo com a autora, esta mutação
pode ser realizada pela jurisprudência:
A jurisprudência pode e deve cumprir o papel de atualizar as
normas jurídicas por meio da interpretação, adaptando o seu
sentido aos novos tempos, sem a necessidade de intervenção
do legislador. É exatamente o que se propõe em relação ao
conceito de subordinação.163
Torna-se, pois, necessária uma “virada hermenêutica” na jurisprudência
laboral, visando à adequação a essa nova forma de pensar e ver o fenômeno da
subordinação, de modo a incluir no âmbito tutelar das normas do trabalho
subordinado milhões de trabalhadores que hoje se encontram à margem de
qualquer toda e qualquer proteção do Direito Laboral.
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PLANEJAR O QUE ACONTECERÁ COM O PATRIMÔNIO ANTES DA MORTE.
MARIA NEIVA LEAL DE SOUSA
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Por mais necessário, prático e econômico que seja um bom planejamento
familiar/sucessório, a maioria das pessoas ainda não se encontram devidamente
preparadas para tratar de assuntos pós-morte.
Fato é que a morte não bate à porta e avisa que hoje é o dia, ela apenas
chega. Nesse momento, na maioria das vezes é que surgem as brigas e
desentendimentos entre os herdeiros e se as pessoas pudessem prever estes
eventos quando o assunto é herança, buscariam o auxílio de um(a)
advogado(a) especialista em Direito de família e sucessões antes mesmo de
ficarem doentes ou até mesmo falecer.
Para melhor compreensão sobre as dúvidas que normalmente surgem ao
se falar de inventário ou planejamento sucessório, iremos por meio de tópicos,
abordar este assunto que tem suas complexidades, mas que, com a devida
orientação de um profissional capacitado, se tornará simples.
Inventário – Podemos definir como a organização, onde se contabiliza e
especifica tudo que essa pessoa falecida deixou, seja ativo (bens) ou passivo
(dívidas).
Na prática, imaginemos o falecimento de uma pessoa e esta deixa como
bens, uma casa, um carro, várias joias e muitas coisas de valores, mas também
dívidas. Além desse patrimônio, esta pessoa deixou herdeiros e também um
testamento.
Desta forma, podemos falar de inventário, quando alguém falece e surge a
necessidade de fazemos um levantamento de todos os bens, dívidas e demais que
esse ente querido deixou.
Esse conjunto de todo patrimônio é o que conhecemos de espólio,
imaginar que esse nome parece tão difícil, é na verdade o patrimônio, são por
exemplo, os bens móveis ou imóveis deixados pela pessoa que faleceu que no
inventário é chamada de “ de cujus”.
É importante fazer entender que mesmo o falecido não deixando herdeiros,
os seus bens não se perdem, eles também ganham um destino, tudo o que a pessoa
construiu ganha outro rumo, por isso muitas pessoas que não tem família ou
parentes, ou até mesmo quando os possui e não quer beneficiar
deixam testamentos, que é uma forma de estabelecer a última vontade que elas
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possuem, até mesmo como forma de evitar brigas, o que infelizmente nem sempre
é evitado, porque as pessoas insistem em discutir, até porque herança é herança,
são bens e muitas vezes valiosos.
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Cabe esclarecer que é muito importante ser assessorado por um
profissional qualificado, especialista na área, para que a pessoa possa, por exemplo,
realizar o inventário extrajudicial é necessário que o “ de cujus” não tenha deixado
testamento. Pois, o simples fato de existir um testamento já é um impedimento,
fazendo com que os herdeiros precisem buscar o Judiciário. Da mesma forma
quando se tratar de interesse de menor de idade sendo assim outro
impedimento de inventario extrajudicial. Da mesma forma a disposição que
determina a criação de uma fundação, situações que devem ser fiscalizadas pelo
Ministério Público, mas que atualmente não se justificam.
Temos no Direito um princípio conhecido como “saisine”, ou seja, a partir
do momento que a pessoa morre os seus bens são transferidos para os herdeiros.
O Inventário visa justamente fazer um levantamento de todos os bens,
eventuais dívidas e demais que possam incorporar no chamado “mont mor” que
pode ser chamado de patrimônio deixado pelo “de cujus” e dessa forma partilhar
corretamente o mesmo deixado pelo de cujus (falecido).
Desta feita, é necessário saber que existe possibilidade de fugir dos
transtornos do inventário, já que o inventário é muito importante, para isso a
pessoa em vida precisa fazer o seu planejamento sucessório, e para que resguarde
os direitos dos herdeiros, será necessário um profissional qualificado e especialista
como já falado.
Como principal benefício do planejamento sucessório, temos
possibilidade de resguardar todo o esforço que a pessoa teve a vida inteira.

a

Planejar o que acontecerá com os bens após o óbito é importante
principalmente nos dias atuais, porque através do planejamento, você
consegue definir o que acontecerá com o seu patrimônio após a sua morte,
evitando inclusive que os herdeiros precisem esperar tanto tempo com o processo
de sucessão, levando a economia na transferência de bens, de forma a evitar o
necessário pagamento dentro do inventario do pagamento de imposto de
transmissão de bens causa morte entre outros, inclusive muitas vezes evita
deterioração dos bens, minimiza chance de trazer transtornos com brigas familiares
inacabadas.
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Assim sendo, trago um exemplo de planejamento sucessório, que é
a Holding familiar. A Holding familiar é uma empresa que tem por objetivo
controlar o patrimônio de uma família, de modo que essa Holding passa a ser a
sócia majoritária que irá cuidar do patrimônio familiar, inclusive de modo a evitar
conflitos familiares ate mesmo após a morte.
E evidente que para verificar os benefícios da Holding é necessária a
consulta jurídica de um(a) especialista que poderá analisar o patrimônio que possui,
para medir se realmente será o melhor caminho e caso não seja, com certeza o
profissional poderá apresentar outras formas de planejamento sucessório.
No mais ressalto que uma boa consultoria jurídica nesse sentido
preventivo, com certeza é benéfico. Esse tipo de planejamento trará alguns
benefícios, como um planejamento financeiro, tributário, uma blindagem, proteção
patrimonial, evitando conflitos no planejamento sucessório.
Assim conclui que tanto para a realização do inventário seja
ele extrajudicial ou judicial, bem como, para a realização do planejamento
sucessório é importante a orientação e o acompanhamento por um(a)
Advogado(a), inclusive por que existem muitas outras formas além do exemplo aqui
citado, para que em vida possa ao menos estabelecer alguns diretrizes sobre o seu
patrimônio após a sua morte.
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RESUMO: O presente artigo discute como a aplicação da Justiça Restaurativa no
âmbito penal pode ser uma alternativa eficaz para inclusão da vítima no processo,
sem que se afastem as garantias e direitos do réu. Atualmente, os sujeitos que sofrem
diretamente os efeitos negativos do delito, figuram apenas como meros informantes,
bem como são esquecidos dentro de um longo processo penal que despreza seus
anseios, omite qualquer amparo humanístico e pouco busca formas de minimizar os
danos de toda ordem suportados, gerando a denominada vitimização secundária.
Nessa pesquisa, busca-se delinear o que se compreende por Justiça Restaurativa,
demonstrar como ocorre a atual participação da vitima no processo penal e
evidenciar a Justiça Restaurativa como uma forma de incluir a vitima no processo,
reduzindo a vitimização secundária, sem que o réu tenha seus direitos e garantias
mitigadas. Para atingir o fim almejado, realizou-se um estudo doutrinário sobre a
tese.
Palavras-chave:
Secundária.

Justiça
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Criminologia;
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ABSTRACT: This article discusses how the application of Restorative Justice in the
criminal sphere can be an effective alternative for including the victim in the process,
without departing from the defendant's guarantees and rights. Currently, the subjects
who suffer directly from the negative effects of the crime, appear only as informers
of the crime, as well as they are forgotten within a long criminal process that neglects
their desires, omits any humanistic support and seeks little ways to minimize the
damage of all kinds. supported, generating the so-called secondary victimization. In
this research, we seek to outline what is understood by Restorative Justice,
demonstrate how the victim's participation in the criminal process is minimal and
show Restorative Justice as a way of including the victim in the process, reducing
secondary victimization, without the defendant have their rights and guarantees
mitigated. To achieve the desired end, a doctrinal study on the thesis was carried out.
Keywords: Restorative Justice; Criminology; Victimology; Secondary; Victimization.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Uma breve analise da justiça restaurativa no sistema penal
brasileiro. 2. Considerações sobre o reduzido papel da vítima no sistema penal
brasileiro e a vitimização secundária. 3. A inclusão da vitima no processo penal
brasileiro através da justiça restaurativa. Considerações finais. Referências.
INTRODUÇÃO
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O sistema penal brasileiro, atualmente, garante uma minúscula participação
da vítima no processo penal, de maneira que, ao focar meramente na função punitiva
do direito penal, deixa de lado os interesses daqueles sujeitos que foram diretamente
prejudicados pelo delito, asseverando os efeitos da vitimização secundária.
É nesse contexto, que se faz necessária uma busca por formas alternativas de
solução de conflitos que, sem retroagir no que tange os direitos e garantias
conquistadas pelo réu, tornem o sistema penal mais eficiente, de modo que o foco
saia um pouco da função meramente retributiva e passe a atender os anseios das
vítimas e da coletividade, restaurando as relações sociais e possibilitando uma
assistência maior àqueles lesados pela pratica criminosa.
Diante disso, o presente artigo busca reunir informações com o propósito de
responder ao seguinte problema de pesquisa: De que forma a aplicação da justiça
restaurativa no âmbito penal auxilia na inclusão da vítima no processo penal
brasileiro sem afastar os direitos e garantias fundamentais do réu?
Devido a enorme dificuldade de incluir a vitima no processo penal, essa
pesquisa se justifica através da analise de como a prática restaurativa pode ser uma
forma alternativa de solução de conflito capaz de incluir o maior prejudicado pela
prática delitiva no processo, com a vantagem de preservar os direitos e garantias do
réu, proporcionar seu desenvolvimento humanístico, bem como reduzir a vitimização
secundária e atender aos anseios da vítima.
Acredita-se que, por ser um instituto que permite o dialogo entre a vítima
ou/e representantes da comunidade atingidos pelo delito, e o infrator da lei penal,
seria possível que todos contribuíssem para a resolução do conflito, possibilitando
que a vítima vislumbrasse o atendimento dos seus interesses e recebesse o devido
amparo humanístico.
Ademais, supõe-se que, tendo em vista que esse procedimento conta com a
presença de um facilitador que deve ponderar os interesses das partes de modo que
não tenham seus direitos e garantias preteridas, bem como impedir a consolidação
soluções desarrazoadas ou desproporcionais, seria possível que o réu tivesse os seus
direitos processuais e constitucionais resguardados e ainda aproveitasse de muitos
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benefícios no que diz respeito à restauração e desenvolvimento pessoal decorrente
da prática.
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O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a influência da
utilização da justiça restaurativa em uma maior participação da vítima no processo
penal brasileiro, tendo como benefício possibilitar a discursão sobre os interesses e
amparo humanístico necessário para que se restaurem as relações sociais, bem como
se minimize os prejuízos suportados, sem que se afastem os direitos do acusado.
Para atingir o fim almejado, a presente pesquisa conceituará justiça
restaurativa, em seguida analisará o reduzido papel da vítima no atual sistema penal
brasileiro e por fim demonstrará de que forma a aplicação da justiça restaurativa no
âmbito penal permitiria a inclusão da vítima no processo com o consequente
atendimento dos seus interesses e redução da vitimização secundária, sem, contudo,
afastar os direitos e garantias do acusado.
O tema a ser estudado é de extrema importância, tendo em vista que a vítima
se encontra praticamente esquecida dentro do atual sistema penal brasileiro que,
consequentemente, torna-se simbólico, focado apenas em retribuição, deixando de
lado o que mais importa para as vitimas e coletividade, pois ignora seus anseios,
assim como deixa de amparar a parte mais prejudicada pela atividade delitiva e, com
isso, a restauração das relações sociais fica completamente prejudicada e se
agarravam os efeitos da vitimização secundária.
Nesse modesto trabalho acadêmico, que não vem repleto de dados
estatísticos que muitas vezes não retratam a realidade, visa estampar o pleito de
muitas vitimas que viram os delinquentes serem condenados, mas não tiveram a
chance de demonstrar seus verdadeiros anseios e modos de terem seus prejuízos
materiais e morais reduzidos, pois foram esquecidas dentro daquele longo processo
criminal, que visou somente à punição do culpado e em nada se importou com a
reparação da vitima.
A metodologia adotada é critico-dialética, com abordagem qualitativa, através
do referencial teórico dos princípios constitucionais e processuais penais e da
legislação pátria, seguindo pelo exame de conceitos realizado pelo estudo
pormenorizado de livros e artigos publicados na literatura e no meio eletrônico, visto
que se entende ser o melhor método para atingir os objetivos almejados pela
pesquisa.
UMA BREVE ANALISE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO SISTEMA PENAL
BRASILEIRO
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A explosão de criminalidade e violência vivida pela sociedade brasileira que
somente vem aumentando ano após ano denota que aparentemente o Código Penal
Brasileiro não tem sido uma resposta suficiente e satisfatória para a insegurança no
Brasil.
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Além disso, o crescente estudo no ramo da vitimologia, que passa a focar no
processo de vitimização, demonstra que o sofrimento da vítima não decorre somente
das consequências do próprio delito – vitimização primária -, mas também das
condutas e falta de amparo por parte das instâncias formais de controle social –
vitimização secundária - (SUMARIVA, 2019).
Nesse contexto, com um bom potencial para responder as demandas da
sociedade por segurança e eficácia do sistema, bem como para dar um maior
enfoque nas necessidades da vitima sem mitigar os direitos e garantias fundamentais
do acusado, tem-se a justiça restaurativa.
Segundo a resolução nº 2002/12 do Conselho Econômico e Social da ONU, a
justiça restaurativa pode ser compreendida como:
Uma resposta ao crime que respeita a dignidade e a igualdade das
pessoas, constrói o entendimento e promove harmonia social
mediante a restauração das vítimas, ofensores e comunidades
(...) permite que as pessoas afetadas pelo crime possam
compartilhar abertamente seus sentimentos e experiências,
bem assim seus desejos sobre como atender suas
necessidades.
Dessa forma, ainda de acordo com a resolução supracitada, cria-se:
Uma oportunidade para as vítimas obterem reparação, se
sentirem ais seguras e poderem superar o problema, permite
os ofensores compreenderem as causas e consequências de
seu comportamento e assumir responsabilidade de forma
efetiva, bem assim possibilita à comunidade a compreensão
das causas subjacentes do crime, para se promover o bem estar
comunitário e a prevenção da criminalidade.
De acordo com as sabias palavras de Marcelo Saliba (2009, p.146):
A Justiça Restaurativa não é criação da modernidade ou pósmodernidade, já que a restauração é um processo existente nas
mais antigas sociedades e ainda vigente em diversos sistemas
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sociais e comunitários. Na modernidade, o Estado, dentro da
estrutura atual, foi concebido deitando suas raízes em Hobbes,
Rousseau e Locke e a concentração da resolução dos conflitos
com a razão iluminista, sepultou qualquer forma de resolução
de litígio por método não científico.
Nesse sentido, observa-se que, apesar de a justiça restaurativa ser uma forma
de solução de conflitos utilizada nas sociedades mais antigas, a sua aplicação
somente passou a ser pensada no Brasil com a Constituição Federal de 1988, devido
uma crescente demanda judiciaria que tornou necessária a busca por formas
alternativas de solução de conflito.
No âmbito do sistema penal, a justiça restaurativa como um processo com
técnicas e princípios é pouco utilizada no Brasil e, apesar de ter iniciado a sua
implementação com a previsão da auto composição penal nas leis nº 9099/96 e nº
10.259/01, não há nesses diplomas quaisquer disposição a respeito dos conjuntos de
atos que deveriam ser seguidos para que a prática se desenvolvesse de forma
adequada.
As práticas restaurativas devem ser entendidas, de acordo com André Gomma
de Azevedo (2005, p. 138), como um:
Conjunto de atos coordenados lógica e cronologicamente
visando atingir escopos pré-estabelecidos, possuindo fases e
pressupostos a realização da prática de determinados atos para
se atingirem, com legitimidade, fins esperados, este
instrumento deve ser considerado um processo.
Em razão disso, a auto composição penal aplicada no Brasil, além de estar em
desacordo com as diretrizes fixadas pela ONU na Resolução 2002/12, não pode ser
compreendida como um procedimento de justiça restaurativa.
Ainda que, por ser um assunto recente, o conceito de justiça restaurativa não
encontre um verdadeiro consenso na doutrina, é possível, analisando o tema em
livros e artigos publicados na literatura brasileira, bem como analisando a Resolução
2002/12 da ONU – Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça
Restaurativa em Matéria Criminal - PR, compreender determinados aspectos
primordiais que devem ser observados durante as práticas restaurativas, a fim de que
se atinjam os fins almejados e, ao mesmo tempo, resguarde os direitos e garantias
fundamentais de todos os envolvidos.
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Primeiramente, é necessário que as partes entrem em um consenso sobre
fatores essenciais relativos à infração, bem como sobre a responsabilidade do
infrator, para que seja possível dar inicio a prática restaurativa (PINTO, 2005).
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A justiça restaurativa deve ser um procedimento voluntário, tendo às partes a
faculdade de desistir dele a qualquer momento, bem como deve preferencialmente
ocorrer fora do cenário judiciário, em um formato mais informal, conduto deve ser
organizado, de modo que seja garantida às partes a possibilidade de falarem e serem
ouvidas (AZEVEDO, 2005).
Além disso, se faz necessário a presença de um terceiro sujeito neutro e
competente que deve atuar como facilitador, auxiliando e instruindo as partes sobre
o processo, bem como sobre as consequências do procedimento restaurativo.
(MARSHALL, BOYACK E BOWEN, 2005).
É válido destacar que, esse terceiro sujeito deve atuar de modo a estimular
que as partes cheguem a um acordo e avaliar se o acordo atende aos interesses
mútuos, se é razoável e proporcional, de modo que evitem tanto os excessos como
a insuficiência, respeitando os direitos e garantias fundamentais de todos os
envolvidos e possibilitando a restauração da relação que restauram abaladas por
conta da pratica delitiva (VITTO, 2005).
Segundo Gerry Johnstone e Daniel Van Ness (2007, p.5, apud, ACHUTTI, 2013,
p. 156), a justiça restaurativa deve ser entendida:
Um movimento social global que apresenta enorme diversidade.
O seu objetivo maior é transformar a maneira como as
sociedades contemporâneas percebem e respondem ao crime
e as outras formas de comportamentos problemáticos.
Nesse sentido, diferentemente da justiça comum que possui um foco mais
centrado no crime e no infrator, a justiça restaurativa tem uma visão mais ampla,
focando no ato danoso e nos prejuízos que resultou, bem como na vítima, na
coletividade e no autor da conduta delituosa.
Vale ressaltar que, ainda que ambas as justiças se preocupem com o ato
delituoso, a justiça restaurativa não se preocupa apenas com o descumprimento da
lei penal, mas também com todos os resultados danosos e prejuízos suportados por
uma vitima individualmente ou por toda coletividade (PINTO, 2005).
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Para sistematizar melhor essa mudança de enfoque que justiça restaurativa é
capaz de trazer para o sistema penal, vale trazer à baila um quadro esquemático
proposto por Zehr (2003, apud ROLIM, 2006, p. 10-12):
Tabela 1: Justiça Restaurativa no Sistema Penal

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

PARADGMA DA JUSTIÇA RETRIBUTIVA

PARADGMA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Crime definido como violação de uma
Crime definido como violação do Estado pessoa por outra
Foco na solução do problema atenção
Foco no estabelecimento da culpa, direcionada para o futuro. (O que
voltado para o passado (Ele/Ela fez deve ser feito?)
isso?)
Relações de diálogo e negociação
Relações
adversárias
e
processo normativa
normativo
Restituição como um meio de tratar
Imposição de dor para punir e para ambas as partes, reconciliação como
prevenir
objetivo
Justiça definida como relacionamentos
Justiça definida como intenção e como corretos: julgada pelos resultados
processo: regras de direito
Crime reconhecido como um conflito
Natureza interpessoal do conflito interpessoal:
valor
do
conflito
obscurecida, reprimida: conflito visto reconhecido
como entre o indivíduo e o Estado.
Foco na reparação do dano social.
Um dano social substituído por outro
Comunidade como facilitadora do
Alijamento da comunidade que é processo
representada pelo Estado
Encorajamento da colaboração
Encorajamento
dos
valores
individualistas e competitivos
O papel das vítimas e dos infratores é
Ação direta do Estado em direção ao reconhecido: as necessidades das
infrator: vítima ignorada e infrator vítimas são reconhecidas e os
passivo
infratores são estimulados a assumir
responsabilidades
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Responsabilização do infrator definida a
Responsabilização do infrator definida partir do entendimento do mal
com a punição
causado e da decisão de reparar o
dano

Estigma do crime é irremovível
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Infração definida a partir de um amplo
Infração definida puramente em termos contexto
legais, independente das condições
sociais,
econômicas,
políticas,
culturais, etc.
Débito do infrator frente à vítima
Débito do infrator frente ao Estado e à
sociedade abstratamente
Resposta centrada nas consequências
Resposta focada no comportamento danosas do comportamento do
passado do infrator
infrator
Estigma removível através da ação
restaurativa

Possibilidade de arrependimento e
Nenhum estímulo ao arrependimento e perdão
ao perdão
Envolvimento direto dos participantes
Dependência de profissionais do direito
Fonte: ROLIM, Marcos, 2006.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O REDUZIDO PAPEL DA VÍTIMA NO SISTEMA PENAL
BRASILEIRO E A VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA
De acordo com Paulo Sumariva, vitima é “quem sofreu ou foi agredido de
alguma forma em virtude de uma ação delituosa, praticada por um agente” (2019, p.
140). Logo, entende-se que a vítima, sendo o sujeito que enfrentou os prejuízos
morais e materiais decorrentes do delito, deveria ser um dos agentes sobre o qual
recairia o maior enfoque do amparo por parte dos órgãos públicos.
No entanto, tendo em vista que por um longo período de tempo o delito foi
visto como uma ofensa ao próprio Estado e a paz social, o Estado passou a ter o
monopólio de todo o processo penal, bem como passou a dominar toda a “solução”
do conflito penal. De acordo com Beristain (2000, apud, PERTELE, 2015, p. 50), “o
Estado se tornou a encarnação de uma divindade vingativa sempre pronta a retribuir
o mal com outro mal”.
533

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

No Brasil, o monopólio estatal das ações penais perdura até os dias atuais,
tendo em vista que só no atual Código Penal há aproximadamente a previsão de 300
crimes e somente uma média de 4,33% desses delitos se procede com a ação penal
mediante queixa, ou seja, os demais 95,66% das infrações de ação penal pública.
Dessa maneira, é possível perceber que o Ministério Público detém o
monopólio das ações penais dos 95,66% dos crimes previstos no Código Penal. Com
isso, nesse enorme percentual de delitos, a vitima, assim como seus prejuízos morais
e materiais, são deixados de lado durante um longo processo criminal que visa
muitas vezes somente a efetivação da função retributiva do sistema e volta os olhos
exclusivamente para a culpa e para o infrator.
A esse respeito do tema, afirma Howard Zehr que:
Quando um crime é cometido, assumimos que a coisa mais
importante que pode acontecer é estabelecer a culpa. Este é o
ponto focal de todo o processo criminal: estabelecer quem
praticou o crime. A preocupação, então, é com o passado, e
não com o futuro. Outra afirmação que incorporamos é que as
pessoas devem ter aquilo que merecem; todos devem receber
as consequências de seus atos... E o que merecem é a dor. A lei
penal poderia ser mais honestamente chamada de ‘Lei da Dor’
porque, em essência, esse é um sistema que impõe medidas de
dor (2008, p. 256).
Com isso, o enfoque do sistema penal é a verificação de culpa e punição do
réu, nesse cenário de esquecimento daqueles que mais sofrem com a prática delitiva,
torna-se mínimo ou até ausente o amparo humanístico e a restauração moral ou
material dos danos sofridos.
Segundo as ponderações de Oliveira (1999, apud CARVALHO e LOBATO,
2008):
No sistema penal atual, os conflitos são decididos por pessoas
estranhas e as partes originalmente envolvidas desaparecem.
Aquela que é representada pelo Estado – a vítima – só tem
papel de desencadear o processo e prestar algumas
informações. A vítima é uma perdedora diante do autor da
infração e diante do Estado; não recupera o que perdeu para o
infrator, pois as penas não levam em conta seus interesses, e
perde ainda a oportunidade de vivenciar de forma positiva o
conflito, que não é mais seu. A localização das salas de
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julgamento nos tribunais das cidades grandes, a ritualização
dos atos, a linguagem peculiar – uma verdadeira subcultura -,
tudo afasta a vítima que, quando comparece em juízo, percebe
que seu conflito é propriedade dos advogados, dos
promotores, dos juízes. A despersonalização dos conflitos
reflete o desempenho dos papéis sociais; nas sociedades
industrializadas, as pessoas se conhecem em fragmentos, de
acordo com os papéis que desempenham em cada cenário da
vida, e o sistema penal não oferece oportunidade para que as
partes e os operadores atuem como seres humanos integrais.
Nesse contexto em que os anseios das vitimas são deixados de lado, passa-se
a ter o que a vitimologia atualmente reconhece como vitimização secundária, que,
segundo Paulo Sumariva (2019, p. 137), pode ser entendida como:
Sobrevitimização. É decorrente do tratamento dado pelas
ações ou omissão das instâncias formais de controle social
(polícia, judiciário etc). Isto é, o sofrimento adicional causado a
vítima por órgãos oficiais do Estado, pelo poder midiático e
pelo meio social em que está inserida. A vitimização secundária
pode apresentar-se mais grave que a primária, uma vez que,
além dos danos causados à vítima, ocasiona a perda da
credibilidade nas instâncias formais de controle.
Dessa forma, a vítima acaba por suportar muito mais do que as consequências
diretas da infração penal, visto que deixa de participar do processo penal ativamente,
bem como fica impossibilitada de ter atendido seus verdadeiros anseios e restituído
seus prejuízos, além de não receber qualquer amparo dos órgãos públicos e não
participar minimamente da solução do conflito, experimentado assim o processo de
vitimização secundária.
A INCLUSÃO DA VITIMA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO ATRAVES DA
JUSTIÇA RESTAURATIVA
Ressalta-se, primeiramente, que os direitos e garantias fundamentais previstas
no ordenamento jurídico não devem retroceder, logo não há o que se falar em
redução ou mitigação dos diretos processuais e constitucionais do réu dentro do
processo penal, principalmente pela sua incalculável importância na proteção dos
indivíduos frente ao aparato e poder punitivo estatal.
O que na verdade há de se buscar é uma forma de se aproximar as vítimas do
processo de solução do conflito, de modo que possa receber a devida assistência
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moral e material, bem como possibilite a restauração das relações sociais prejudicada
pela prática delituosa, pois a simples punição do individuo não leva em consideração
o lado emocional e nem torna possível a diminuição dos traumas, das dores e dos
prejuízos individuais e coletivos sofridos.
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Para tanto, deve-se primeiramente mudar a visão de que, ao ser cometido um
delito, somente a lei e o Estado foram ofendidos, os crimes deixam rastros, dores e
sofrimentos de toda natureza, às vezes para uma vítima especifica e outras para toda
coletividade.
Em razão disso, é necessário que se passe a pensar em formas alternativas de
solução de conflitos na seara penal que se coadune com todos os direitos e garantias
do réu, bem como traga à vitima o verdadeiro reparado e amparo que necessita.
Nesse contexto, a justiça restaurativa passa a ser uma alternativa eficaz, tendo
em vista que o autor do delito, a vítima e a coletividade passam a se empoderar
dentro sistema penal, de modo que se tornam capazes de contribuir para o processo
decisório, visando à cura e a restauração da melhor relação possível entre as partes.
Isto, porque a justiça restaurativa pretende um processo flexível e informal, de
modo que as sessões possam ser variadas, com vários métodos e locais diferentes
de todo aparato judicial, em vista de se adaptar a cada realidade e evitar que as
partes precisem se adaptar a grandes formalidades e rigidez que possa afasta-las de
tais praticas restaurativas e possibilitando uma aproximação entre vitima e infrator,
de modo que esses sejam os focos do sistema (AZEVEDO, 2005).
Para isto, se faz necessária a presença de um terceiro protagonista, o
denominado facilitador, que deve ter um vasto conhecimento interdisciplinar, de
modo que conheça bem o direito, assim como psicologia, técnicas de conciliação e
mediação, para que possa analisar a viabilidade e a adequação da justiça restaurativa
em cada caso, para que nenhuma das partes tenha seus direitos e garantias
preteridas (VITTO, 2005).
É importante ressaltar que o facilitador deve conhecer muito bem o processo
e os envolvidos, de modo que possa atuar de forma adequada, informando a vitima
e o infrator sobre os seus direitos, o funcionamento, consequências e benefícios da
justiça restaurativa, bem como para ser capaz de analisar se a solução a que
chegaram as partes é satisfatória e razoável, bem como se não se afasta dos direitos
do réu ou da vítima (AZEVEDO, 2005).
Ademais, é relevante apontar que o facilitador não deve atuar nas sessões
restaurativas de modo a conduzir as partes a alguma solução, mas apenas devem se
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estimular que as partes encontrem o melhor meio possível para que superem
mutuamente as consequências do delito de forma menos estigmatizante e punitivista
possível (VITTO, 2005).
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Salienta-se que o facilitador deve intervir somente para garantir que o acordo
firmado entre as partes seja guiado pelos princípios fundamentais, de modo que
traga benefícios para ambas às partes, como respeito, redução dos danos, inclusão e
ressocialização, estando sempre atentos aos prejuízos suportados pela vitima, de
modo que possa ter suas necessidades supridas ao máximo, com o menor prejuízo
possível ao réu (VITTO, 2005).
Cabe trazer à baila a importante consideração levantada por Marcos Rolim
(2006, p.12):
Para a Justiça Restaurativa, não obstante, os danos produzidos
pela ação indesejável não se limitam à vítima. A comunidade
local é também atingida porque uma das suas promessas - seja
a garantia de uma convivência pacífica, se estivermos tratando
de violência ou a garantia de respeito e consideração entre
todos, se estivermos tratando de condutas danosas não
violentas - foi atacada diretamente. É necessário, então, que a
comunidade tenha um papel a desempenhar no processo de
Justiça Restaurativa.
Com isso, pontua-se que em alguns casos, além de uma vítima especifica, os
resultados do delito podem atingir uma coletividade e, nessas hipóteses, é de uma
importância que nos ciclos restaurativos haja a presença de um representante dessa
comunidade prejudicada.
Outrossim, ambas as partes devem ser ouvidas com respeito, na presença uma
da outra, de forma que se torne possível o dialogo, com isso se torna viável que o
réu compreenda as insatisfações, danos e prejuízos suportados pela vitima em
decorrência de sua conduta criminosa (AZEVEDO, 2005)..
Do mesmo modo, a vítima poderá escutar o réu, de forma que poderá
entender suas justificativas, ouvir uma explicação e até um pedido de desculpas, o
que facilita a retomada de uma relação harmônica entre as partes, bem como confere
a vítima uma sensação de conforto e segurança, que tornara mais fácil a retomada
do controle de sua vida novamente.
Além disso, esse diálogo frente a frente abre espaço para que a vítima
apresente métodos de reparação eficazes e adequados aos danos sofridos, bem
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como o réu poderá apresentar outros métodos de forma espontânea e assim, em
conjunto, podem chegar a melhor forma de restaurar a relação e danos sofridos.
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Vale pontuar que durante todo esse procedimento devem ser garantidas a
ambas as partes segurança à sua integridade física e emocional (AZEVEDO, 2005),
logo, resta claro, que haverá hipóteses em que a justiça restaurativa não será uma
solução viável ou benéfica para a resolução do conflito, pois não se pode perder de
vista que, ao tentar aproximar e integrar a vitima do processo, a segurança não pode
ser mitigada.
Todo esse procedimento, é relevante repetir, não pode afastar das partes os
direitos e garantias conquistadas até hoje dentro do processo penal, não sendo
cabível que a não chegada a um acordo, gere como consequência o agravamento da
sanção penal imposta ao acusado e nem mesmo poderá o acordo servir em prejuízo
do réu, nem como confissão, para uma futura condenação em outra ação penal.
Ademais, é necessária que haja uma atenção voltada também para as ações
posteriores a justiça restaurativa. Deve haver uma fiscalização em relação ao
cumprimento do acordo (VITTO, 2005), bem como a avaliação de suas consequências
para o infrator, para a vítima e para coletividade, para que se possa atingir de forma
eficaz as finalidades da justiça restaurativa.
Nesse interim, destaca-se os benefícios da justiça restaurativa também para o
infrator, que passa a ter a possibilidade de amadurecimento pessoal ao escutar os
sentimentos da vítima compreendendo o problema e prejuízo que causou, tendo a
possibilidade de se explicar e se desculpar espontaneamente (AZEVEDO, 2005).
Cabe pontuar que, as vantagens apontadas não costumam ocorrer no
processo penal com o foco total na punição, pois o agente se mantem muitas vezes
distante e até alheio ao fato devido a sua defesa técnica, desconhecendo a gravidade
e prejuízo do que causou e desumanizando a relação social com a vítima, que
também se torna mera fonte de informação sobre o delito.
Nessa esteira, Marcos Rolim (2006, p.12) sintetiza muito bem o papel da justiça
restaurativa para o infrator:
Em um sistema retributivo, o que se espera do infrator é que ele
suporte sua punição; para a Justiça Restaurativa o que importa
é que ele procure restaurar ativamente a relação social
quebrada. Para isso, os procedimentos restaurativos deverão
considerar a situação vivida pelo infrator e os problemas que
antecederam e agenciaram sua atitude.
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Vale trazer à baila as palavras de Pedro Scuro Neto (2000, p.1) ao trabalhar
as consequências positivas da justiça restaurativa para a vítima:
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FAZER JUSTIÇA DO PONTO DE VISTA RESTAURATIVO, significa
dar resposta sistemática às infrações e a suas conseqüências,
enfatizando a cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela
dignidade ou reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a
ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando para isso
com a participação de todos os envolvidos (vítima, infrator,
comunidade) na resolução dos problemas (conflitos) criados
por determinados incidentes. Práticas de justiça com objetivos
restaurativos identificam os ales infligidos e influem na sua
reparação, envolvendo as pessoas e transformando suas
atitudes e perspectivas em relação convencional com sistema
de Justiça.
Com isso, a vítima passa a ocupar um papel central no processo, tendo
controle sobre o que se passa, bem como podendo ser ouvida e ter os seus interesses
atendidos. Passa a receber afeto e amparo, possibilitando a reparação moral e
restituição material.
Vale destacar a colocação de Carolyn Hoyle (2010, apud, ACHUTTI, 2014, p.
60), que considera:
Inclusiva e colaborativa natureza do foco na resolução dos
problemas da justiça restaurativa, e para uma intervenção ser
considerada como restaurativa, as partes devem se juntar para
dialogar como fazem na conferência restaurativa e na
mediação direta.
Howard Zehr (2008, apud ACHUTTI, 2014, p. 61-62), acrescenta que:
O primeiro passo na justiça restaurativa é atender às
necessidades imediatas, especialmente as da vítima (...) Depois
disso a justiça restaurativa deveria buscar identificar
necessidades e obrigações mais amplas. Para tanto o processo
deverá, na medida do possível, colocar o poder e a
responsabilidade nas mãos dos diretamente envolvidos: a
vítima e o ofensor.
Assim, o acusado e a vitima passam a ter um papel importante dentro da
resposta estatal, de forma que se reparam os danos causados, minimizando os
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prejuízos resultantes do fato, sem que sejam afastados do réu os direitos e garantias
previstas ao longo da legislação brasileira.
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O sistema penal assim caminharia para uma solução de conflitos mais efetiva
e adequada, pois as partes verdadeiramente interessadas poderiam se comprometer
em solucionar o conflito de forma mais benéfica, conciliando os interesses da vitima,
do réu e de toda sociedade.
Excelente são as observações feitas por Antonie Garapon (2001, p. 255 – 257,
apud ACHUTTI, 2014, página no Achutti):
A justiça restaurativa proporciona um verdadeiro “deslocamento
do centro de gravidade da justiça”, pois “atribui um rosto novo
à justiça: reconstruir a relação no que ela tem de mais concreto.
Tem como vizinhos homens de carne e osso, não a lei! (...)
quando nos concentramos na vítima e já não no autor, a
malvadez como a vontade má deixa de ser central, o que exerce
uma influência considerável sobre o sentido da pena. Esta já
não pode pretender apontar uma intenção culpada.
Ainda segundo Garapon (2001, p.262, apud ACHUTTI, 2014, p. 62-63):
A vítima cessa o frente a frente secular entre o criminoso e o
príncipe no qual ela fazia figura de convidada e sobrepõe-lhe
um outro entre ela e o criminoso. Ela obriga assim a repensar a
justiça como o local de articulação não entre dois (o criminoso
e o príncipe), mas três protagonistas.
Sendo assim, atualmente, a justiça restaurativa torna-se uma excelente forma
de substituir a simples retribuição do mal com o mal, prevista na legislação como
obrigatória, por formas mais eficazes e otimizadoras de reparação dos danos para
todos os protagonistas do processo, dando voz às partes diretamente afetadas,
respeitando a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos, esquecidos pelo
atual cenário penal brasileiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da presente pesquisa foi possível verificar que o sistema penal
brasileiro atualmente tem focado estritamente na busca incansável da culpa e
punição do infrator. Em razão disso, as vítimas, sujeitos que mais suporta os danos
de toda ordem resultantes do delito, ficam desemparadas, bem como
impossibilitadas de terem seus anseios e interesses atendidos.
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Em virtude desse desamparo por parte dos órgão oficiais do Estados, as
vitimas, além de sofrerem com as consequências negativas da pratica delituosa –
vitimização primária -, passam pelo que a vitimologia define como vitimização
secundária.
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O grande desafio é tornar possível e eficiente o amparo social e humanístico
da vítima nas instituições penais, verificando suas expectativas e anseios por Justiça,
ampliando o foco do direito e o processo penal da punição e tratamento do infrator,
para as vítimas que são esquecidas a fim de se fazer valer a lei penal, sem desprezar
ou reduzir os direitos e garantias do réu.
Nesse contexto, a fim de substituir a simples retribuição do mal com o mal,
prevista na legislação penal como obrigatória – função retributiva da pena- por uma
forma alternativa de solução de conflito, mais eficaz, capaz de atender às
necessidades de todos os protagonistas do processo, respeitando a dignidade da
pessoa humana e os direitos humanos, tem-se a Justiça Restaurativa.
Com esse instituto, torna-se possível colocar a vitima e o infrator frente a
frente, abrindo-se a possibilidade para vitima narrar o fato criminoso e do mesmo
modo que o infrator pode expor suas razões, tornando possível o dialogo entre as
partes, de modo que o criminoso pode ouvir sobre as insatisfações, prejuízos e
formas de reparar os danos causados a vitima, bem como se desculpar, de modo a
refletir sobre os seus erros e, em alguns casos, ser capaz de se arrepender
espontaneamente.
Dessa forma, aproximando a vitima e abrindo espaço para que ela exponha
suas pretensões, haveria uma enorme redução da vitimização secundária, tão
presente no ordenamento penal atual, bem como o réu, além de ter respeitado seus
direitos e garantias processuais e constitucionais, ainda poderia ser beneficiado de
inúmeras vantagens decorrentes da prática restaurativa.
Vale ressaltar que o tema não se esgota na metodologia utilizada neste
trabalho. Embora haja uma ampla gama de material bibliográfico tratando sobre o
tema nos meios virtuais e publicados na literatura, também seria relevante que se
realizasse uma pesquisa de campo, com entrevistas aos profissionais da área da
segurança pública, bem como magistrados, servidores, sujeito detidos e vitimas que
tiveram a oportunidade de participar de ciclos restaurativos, a fim de se averiguar as
ponderações positivas e negativas a serem feitas pelos envolvidos em soluções
alternativas de conflito.
Ademais, embora fosse possível efetuar esse estudo de campo em tempos
normais, o presente trabalho foi realizado ao tempo da pandemia provocada pelo
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vírus Sars-Cov-2, o qual provou a restrição das relações interpessoais e impossibilitou
a aproximação dessas pessoas.
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A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO
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RESUMO: O presente estudo ampara-se no enfoque contemporâneo do crime
organizado para abordar, inicialmente, o direito penal frente à criminalidade
econômica, contextualizando nessa criminalidade a lavagem de dinheiro como mola
propulsora das organizações criminosas. Posteriormente, analisa a Lei n.º 9.613, de 3
de março de 1998, criticando e comentando, do ponto de vista doutrinário, algumas
de suas disposições, atendo-se ao crime antecedente, uma vez que, na lei brasileira,
o delito de lavagem de dinheiro não subsiste sozinho, e nas fases ou técnicas do
branqueamento de capitais. Por fim, trata da investigação preliminar, relacionando e
comentando os agentes e órgãos da investigação, bem como as dificuldades por eles
enfrentadas, seja por conta dos entraves legais, principalmente aqueles garantidos
constitucionalmente, como é o caso do sigilo, seja pela inferioridade de recursos da
polícia para enfrentar a supremacia econômica e tecnológica da criminalidade
organizada. Conclui que o maior entrave na investigação e enfrentamento da
criminalidade organizada e da consequente lavagem de dinheiro, no Brasil, reside na
supremacia das organizações criminosas frente aos parcos recursos policiais,
tornando injusta a luta. Enquanto a criminalidade organizada dispõe de tecnologia
de ponta, dinheiro em abundância e armamento sofisticado, a polícia conta com
armas e equipamentos ultrapassados e recursos financeiros limitados, que precisam
de previsão e aprovação para serem utilizados. Sugere a criação de uma força policial
especializada, treinada especificamente para a investigação e o combate ao crime
organizado, aí inseridos o rastreamento e a apreensão dos valores envolvidos na
lavagem de dinheiro, pois sem capital de giro as grandes organizações criminosas
não poderão subsistir, e também que esta polícia especializada atue em igualdade
de condições, dispondo de tecnologia de ponta, armamento sofisticado e recursos
financeiros suficientes à sua atuação.
Palavras-chave: crime organizado; lavagem de capitais; investigação preliminar.
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1. INTRODUÇÃO
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O fenômeno da criminalidade organizada deixa a população apreensiva,
desafia o poder do Estado e cria, para o Direito Penal e Processual Penal, questões
novas e de difícil solução.
Violência, inteligência e sofisticação utilizadas pelas organizações criminosas
em suas ações requerem a adoção de respostas estatais firmes para repressão, ao
mesmo tempo em que exigem objetividade e coerência do legislador, incumbido de
evitar que as garantias individuais sejam atingidas.
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Neste contexto, a investigação preliminar, no caso da criminalidade
organizada, é uma etapa importante na obtenção da verdade processual, e adquire
relevância ainda maior quando a questão envolve a lavagem de dinheiro, porque é o
dinheiro que retorna limpo ao país que alimenta o crime organizado. Como as
grandes corporações, as organizações criminosas necessitam de capital de giro para
manterse ativas e operantes.
Assim, o presente estudo se ampara no enfoque contemporâneo do crime
organizado para abordar, inicialmente, o direito penal frente à criminalidade
econômica, contextualizando nessa criminalidade a lavagem de dinheiro como mola
propulsora das organizações criminosas
Posteriormente, analisa a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, criticando e
comentando, do ponto de vista doutrinário, algumas de suas disposições, atendo-se
ao crime antecedente, uma vez que, na lei brasileira, o delito de lavagem de dinheiro
não persiste sozinho, e nas fases ou técnicas do branqueamento de capitais.
Por fim, trata da investigação preliminar, relacionando e comentando os
agentes e órgãos da investigação, bem como as dificuldades por eles enfrentadas,
seja por conta dos entraves legais, principalmente aqueles garantidos
constitucionalmente, como é o caso do sigilo, seja pela inferioridade de recursos da
polícia para enfrentar a supremacia econômica e tecnológica da criminalidade
organizada.
2. O DIREITO PENAL E A CRIMINALIDADE ECONÔMICA
2.1 ALCANCE E SENTIDO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO
Como sugere Callegari, para abordar o fenômeno dos delitos de lavagem de
dinheiro, necessário se faz o estudo do Direito Penal Econômico, tendo em vista a
interligação entre ambos (CALLEGARI, 2003).

545

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Para Mello, a especialização atingiu o Direito Penal. Com a sociedade cada vez
mais fragmentada em uma série de nichos e guetos com valores próprios, surgem
novas espécies e categorias de criminalidade, que trazem no seu contexto
preocupações com novos valores, novos Direitos, novos bens jurídicos. Dentre elas,
se destaca a chamada criminalidade econômica, que veio a dar ensejo ao chamado
Direito Penal Econômico, que traz no seu bojo novas categorias de criminalidade, de
criminoso, de vítima e de bem jurídico tutelado. São crimes contra o meio-ambiente,
contra as relações de consumo, crimes falimentares, os chamados crimes de
“colarinho branco”, enfim, delitos que carecem de tipificação no Código Penal, sendo,
por conseguinte, previstos em legislação esparsa. No entanto, é possível vislumbrar,
neste contexto pulverizado, elementos comuns em todas estas formas de delinqüir,
que estariam, então, reunidas num sistema abstrato, não-codificado, que seria o
Direito Penal Econômico (MELLO, 2004).
“O chamado Direito Penal Econômico tem sido, nos últimos tempos, matéria
de larga investigação”, segundo Correia. Apesar da intensa preocupação mundial em
torno do tema e da elaboração de tratados e criação de comissões de estudo para o
combate à criminalidade econômica, os problemas em causa continuam, em larga
medida, sem solução (CORREIA, 2008).
Divergências existem já no tocante à nomenclatura, pois existem diferentes
designações. Falam alguns em direito penal econômico ou da economia, como na
Alemanha Federal (Wirtschaftsstrafrecht), em França (droit pénal économique) e na
República Democrática Alemã (Straftaten gegen die Volkswirtschaft, ou crimes contra
a economia popular) (CORREIA, 2008). Outros a denominam de criminalidade de
colarinho branco (white-collar criminality), sobretudo na América do Norte, sob a
influência de Sutherland, para quem a criminalidade estaria fundamentalmente
ligada ao tipo do seu agente, caracterizando-se por ser praticada por pessoas de
respeitabilidade e elevado status social, no decurso de sua profissão. Outros, ainda,
designam-na de criminalidade ocupacional ou criminalidade das corporações.
Conceituando o Direito Penal Econômico, em sentido estrito, Bajo Fernández
afirma que é o conjunto de normas jurídico-penais que protegem a ordem
socioeconômica, entendida como regulação jurídica do intervencionismo estatal na
Economia (BAJO FERNANDEZ, 1987).
Tiedemann (1995) caracteriza o direito penal econômico, em sentido amplo,
pela circunstância dos respectivos delitos violarem, para além de bens jurídicos
individuais, interesses sociais ou gerais, no sentido de bens jurídicos supraindividuais.
A finalidade e a função do Direito Penal Econômico, na concepção de Bajo
Fernandez, não é outra coisa senão a sublimação da finalidade e a função do
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intervencionismo: cumprir as exigências de uma valoração diferente do imperativo
de justiça de ordem das relações sociais e econômicas. Estas novas exigências se
plasmam na necessidade hoje assumida de proteger a economia em seu conjunto a
ordem econômica, a economia nacional colocada ao amparo do novo
intervencionismo estatal, como interesses distintos aos particulares de propriedade
patrimônio e fé contratual (BAJO FERNANDEZ, 1987).
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De outra banda, Silva, explicando a atuação do Direito Penal Econômico, na
atualidade, afirma que é ele que preserva e harmoniza a ordem econômica:
Quando certas condutas lesam ou põem em perigo bens
relacionados com essa ordem econômica, de forma grave, com
reflexos perturbadores do interesse social, passa a atuar para
protegê-la, o Direito Penal, mais especificamente o Direito
Penal Econômico, mas tão-somente como ultima ratio (SILVA,
2011).
Quanto à sua importância, Callegari assenta que o Direito Penal Econômico
vem sendo incluído em reformas nas legislações penais de diversos países, que
acrescem os delitos contra a ordem socioeconômica, em seus regulamentos penais.
Assim ocorreu, por exemplo, na reforma realizada na Espanha em 1995 (CALLEGARI,
2003).
Historicamente, segundo Nascimento Silva, toda e qualquer análise elaborada
para a origem do Direito Econômico, como ciência jurídica surgida no início do século
XX, leva a conclusão da crescente intervenção do Estado no domínio Econômico,
diante das diversas transformações presenciadas pela humanidade a partir do
acontecimento da Primeira Grande Guerra (SILVA, 2011).
Apontam-se como causas do intervencionismo estatal na ordem econômica
do século XX, diante da constatada falência do sistema econômico liberal,
acontecimentos como a Primeira Grande Guerra (1914-18); a crise econômica de
1929 com a queda da bolsa de Nova Iorque, e a Segunda Grande Guerra (1939-45).
Isso não quer significar que se está diante de um Direito de Guerra. Diversos fatores
contribuíram para tal intervencionismo, como as transformações ideológicas, as
modificações ocorridas nas relações econômicas etc. para um aprofundamento
acerca do tema num entendimento do Direito Econômico como ciência de caráter
interdisciplinar (CABRAL DE MONCADA, 2000).
O intervencionismo estatal, então, passou a ser uma realidade na economia
do Estado Moderno. Lembra Melo que:
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O planejamento de setores fundamentais da economia levou o
Estado a exercer atividades nitidamente econômicas e a
estabelecer políticas destinadas a direcionar tais atividades,
cuja regulamentação jurídica passou a constituir arcabouço do
Direito Econômico (MELLO, 2004).
De qualquer forma, as novas relações complexas entre o capital e o trabalho
exigiam uma nova formulação das normas jurídicas, que não aquelas do direito
comum. O surgimento do Direito econômico, então, com status de ciência nova e
um significado irrefutável, qual seja o de instrumento eficaz de intervenção estatal
no domínio econômico, instrumento ao qual o legislador recorreria ordinariamente,
com a espada do argumento da defesa da ordem pública econômica e social. Então,
o Direito Econômico se caracterizou como um arsenal de técnicas jurídicas, a serviço
do Estado, para a realização de suas diretrizes econômicas. Passou a significar o
instrumento normativo da base de sustentação do sistema econômico do Estado
pós-moderno e contemporâneo.
Sobre a atuação do Estado, referem Figueiredo Dias e Costa Andrade que,
como há interesses a proteger, é papel do ente estatal preocupar-se com novos
ramos de atuação, e combater os delitos que coloquem em xeque os objetivos da
República, como por exemplo os crimes contra o sistema financeiro nacional e a
lavagem de dinheiro, controlando este tipo de criminalidade mediante a criação de
novos tipos penais (DIAS, 1984).
No caso brasileiro, além de diversas disposições no Código Penal, inúmeras
outras leis interferem na conformação do sistema legislativo do Direito Penal
Econômico. Há diversas comissões, formais e informais, promovendo estudos sobre
a reforma da Parte Especial do Código Penal e praticamente todas elas buscam uma
nova disciplina para o Direito Penal Econômico, mas apenas no campo normativo
especial, sem qualquer referência a uma nova concepção do instrumental clássico do
Direito Penal, a Parte Geral (ARAUJO JUNIOR, 2012). Assim, fala-se apenas em
reestruturação dos tipos incriminadores, mas o processo de transformação deveria
começar pela fixação de princípios para uma nova Teoria Geral do Direito Penal
Econômico, desvinculando- se o Direito Penal Econômico do Direito Penal Clássico,
no entendimento de Nascimento Silva (SILVA, 2011).
2.2 CRIMINALIDADE ECONÔMICA: LAVAGEM DE DINHEIRO
Os danos característicos da criminalidade econômica, como refere Callegari,
são financeiros, e as cifras que são manuseadas na multiplicidade de países escapam
de toda a previsão. No Brasil, não há estimativa dos valores provenientes da
criminalidade econômica que são movimentados anualmente (CALLEGARI, 2003).
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Por outro vértice, Pitombo adverte que “a aproximação das nações, a contar
da diminuição das fronteiras e da sedimentação dos mercados comuns, do mesmo
modo, incrementou o intercâmbio criminoso”. A evolução tecnológica e a
globalização econômica favoreceram o sistema financeiro internacional, motivando
a melhor utilização desse sistema pelas organizações criminosas. Com estas
facilitações fornecidas pela modernidade, altas somas de capital, obtidas por essas
organizações, passaram a circular entre os países, acarretando a ampliação da
conexão entre ramos do crime organizado, a fácil ocultação do resultado econômico
dos crimes e a inserção do dinheiro, de origem ilícita, na economia legal (PITOMBO,
2013).
Tigre Maia (2004) afirma que a questão do crime organizado e da lavagem de
dinheiro, para muitos, pode ser simplisticamente resumida:
O poder, a cobiça e a ganância são os motivadores essenciais
da atividade criminosa, e, superada a primeira etapa, qual seja,
encetada a prática dos crimes que concretizem tais escopos e
assegurada a aquisição do lucro sujo, a meta passa a ser a de
como usufruir com segurança a tranqüilidade dos ganhos
legais, legitimando-os.
Segundo Callegari (2003), as dificuldades existentes na investigação dos
delitos econômicos contribuem para o encorajamento das organizações criminosas.
Isso se deve ao fato de que a maior parte destes delitos não chega ao conhecimento
das autoridades, gerando uma certeza de impunidade, mesmo porque as penas para
os crimes econômicos não costumam ser severas. Não bastasse isso, exigem, em sua
maioria, uma prova contábil, dependendo da colaboração de pessoal especializado
na investigação. Por fim, os criminosos quase sempre gozam de uma imagem
positiva frente à comunidade na qual se inserem, contribuindo com instituições de
caridade, construindo escolas e creches ou quadras esportivas, dando a falsa
impressão de que as boas obras compensam o delito praticado.
Assim, tecidas estas breves considerações sobre a criminalidade econômica,
cumpre analisar, especificamente, em que consiste a lavagem de dinheiro de origem
delitiva, inicialmente, sob um enfoque histórico, vez que a lavagem de dinheiro
procedente de atividades ilícitas não é um fenômeno recente.
Historicamente, como refere Callegari (2003), os criminosos sempre tentaram
ocultar os frutos de suas atividades delitivas, supondo logicamente que o
descobrimento de tais fundos conduziria as autoridades aos delitos que lhes deram
origem.
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Para Tigre Maia (2004), em uma perspectiva histórico-evolutiva, a receptação
é o primeiro delito cuja objetividade jurídica se aproxima do que atualmente constitui
o delito precípuo da lavagem de dinheiro, qual seja, impedir a utilização de produtos
de crime.
Já para Santos, a origem deste delito volta-se para as primeiras formas de
organizações criminosas que começaram a despontar no mundo: as máfias. Inicia-se
com a experiência norte-americana, no ano de 1920, quando o contrabando ilegal
de bebidas estava tendo impacto similar na repressão ao crime, da mesma maneira
que o crime de tráfico de drogas viria representar a partir do ano de 1970. Gangues
de operadores independentes seriam logo organizadas por uns poucos criminosos
criativos que usariam a corrupção e a extorsão para preservarem suas organizações
criminosas. O mais famoso destes criminosos foi Al Capone que, enquanto operava
fora de Chicago, dirigiu um sindicato nacional do crime, grande e poderoso. Todos
sabiam que ele era um assassino, contrabandista e extorquia dinheiro, mas não
podiam prová-lo, tanto é que ele foi preso por sonegar impostos e não pelos crimes
que havia cometido (SANTOS, 2013).
3. ANÁLISE DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Bastos afirma que um eficaz instrumento na prevenção e repressão ao crime
organizado internacional é a efetiva aplicação da Lei de Lavagem de Dinheiro.
Realmente, enquanto o produto da criminalidade de massa, sem espírito empresarial,
consistente em roubos, furtos, estelionatos etc., deságua geralmente na receptação
(art. 180, CP), os grandes lucros ilícitos da criminalidade organizada, com espírito
empresarial, advindos de corrupção na Administração Pública, falsificação, tráfico de
drogas e de armas etc., são consumidos pela lavagem de dinheiro, sua “causa final”,
uma espécie de favorecimento real (art. 349, CP) levado a escala internacional
(BASTOS, 2003).
Comentando sua origem, Barros afirma que o impulso oficial da Lei de
Lavagem de Dinheiro foi dado pela Convenção de Viena, datada de 19 de dezembro
de 1988, firmada durante a Conferência das Nações Unidas para a adoção de uma
política contra o tráfico de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas. Os Estados
signatários da Convenção assumiram o compromisso de tipificarem como infração
penal os comportamentos consistentes na substituição, conversão ou ocultação de
bens provenientes do tráfico de entorpecentes (BARROS, 2008).
Silva declara que a Lei de Lavagem de Dinheiro, a qual surgiu criminalizando
condutas com a tipificação de fatos altamente danosos a bens e interesses jurídicos
relevantes na ordem econômica, há muito já era esperada pela própria sociedade,
tendo em vista a necessidade de adequação do Direito Penal às transformações que,
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velozmente, vêm sucedendo-se no cenário mundial, não somente nos países
desenvolvidos, como também, nos países subdesenvolvidos e naqueles em
desenvolvimento, dentre os quais o Brasil (SILVA, 2011).
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Entretanto, quando promulgada a Lei de Lavagem de Capitais, no Brasil, o
crime em questão já tinha perdido, em muitos dos países que incriminam este tipo
de conduta, o caráter de crime exclusivamente derivado dos crimes relativos ao
tráfico de entorpecentes. Espanha, Suíça, Áustria, Estados Unidos, Canadá, Austrália,
México, todos estes países já não tipificam apenas a “lavagem” como apêndice do
tráfico de entorpecentes. Diante da evidência que o problema do branqueamento de
dinheiro não é uma questão exclusiva do narcotráfico, e diante das consequências
danosas da introdução de dinheiro proveniente de determinados crimes na
economia formal, muitas legislações passaram a estender o conceito de lavagem de
dinheiro, associando-o a outros tipos de delitos precedentes (MELLO, 2004).
Perdendo sua vinculação exclusiva com o delito do qual se originou, vão surgir
muitas questões sobre a nova objetividade jurídica do referido delito em questão.
Outra dificuldade que existe em relação à lavagem é que sua forma de execução não
é simples, nem segue uma regra predeterminada. A execução do delito passa por
processos amiúde complexos e sofisticados, por intermédio de atos concatenados e
fracionados, que ao final vão conferir aparência lícita a dinheiro “sujo”. Com efeito, é
possível, numa conceituação simplória, definir lavagem de dinheiro como o processo
através do qual se transforma os bens adquiridos de forma criminosa em bens
aparentemente lícitos. Entretanto, a tipificação desta conduta não pode, em face das
necessidades imperiosas da legalidade e segurança jurídica, ser feita de forma tão
simples.
Para Barros, a lei criminaliza a lavagem de dinheiro ou a ocultação de bens,
direitos ou valores que sejam oriundos de determinados crimes de especial
gravidade. Ressalta que a denominação legal do tipo penal é opção do legislador,
pois “lavagem” não é denominação uniforme entre os países que já tipificaram a
conduta (BARROS, 2008).
O caso brasileiro, segundo Mello, apresenta algumas dificuldades, posto que
a Lei n.º 9.613/98 não primou pela melhor técnica, sendo alvo de inúmeras críticas
por parte da doutrina. E uma legislação mal elaborada dificulta sua interpretação.
Com efeito, em muitos dos países que incriminaram a lavagem de dinheiro, a sua
tipificação foi feita no próprio corpo do Código Penal, o que representa uma
indiscutível vantagem, pois o referido delito, ao ser codificado, passa ter uma
imediata adequação princípios e regras do Código Penal. Como se trata de sistema
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harmônico e hierárquico, não se cria espaço para exceções injustificáveis. Assim é na
França, Itália, Suíça e Colômbia (MELLO, 2003).
O Brasil, todavia, preferiu adotar outra opção. Seguindo sua tendência
descodificadora, a lavagem de dinheiro foi prevista em legislação especial, com a
nítida intenção de criar um diploma legal que procura exaurir toda esta restrita faixa
da realidade em apenas um diploma legal, contendo disposições de natureza penal,
processual penal, administrativa, financeira. Contudo, examinando com um pouco
mais de cautela o teor do referido diploma legal, percebe-se que ele traz mais
problemas do que soluções. Muitos dos institutos penais e processuais ali previstos
entram em claro conflito com os princípios do Direito codificado, o que, além de
conspurcar a harmonia legislativa do Direito Penal, faz suscitar inúmeras dúvidas
sobre qual regra deve ser aplicada no caso concreto (MELLO, 2004).
Diversos autores têm uma definição para o crime de lavagem de dinheiro,
utilizando-se basicamente do artigo 1º da Lei 9.613/98 para formulá-lo. Não há
definição específica para o conceito. Barros define lavagem de dinheiro como:
[...] operação financeira ou transação comercial que oculta ou
dissimula a incorporação, transitória ou permanente, na
economia ou no sistema financeiro do País, de bens, direitos ou
valores que, direta ou indiretamente, são resultado ou produto
dos seguintes crimes: a) tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes ou drogas afins; b) terrorismo; c) contrabando
ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua
produção; d) extorsão mediante sequestro; f) praticados contra
a Administração Pública; g) cometidos contra o sistema
financeiro nacional; h) praticados por organização criminosa
(BARROS, 2008).
Silva tem como característica essencial dos crimes de lavagem de dinheiro “dar
aparência de lícito ao produto advindo de crime, ou seja, advindo de “negócio ilícito”,
mediante verdadeiras transações comerciais e financeiras, de âmbito nacional e
transnacional”. É a conversão de dinheiro, de bens ou valores “sujos” em dinheiro,
bens ou valores “limpos”; ou a conversão de capital “sujo” em capital “limpo” ou,
ainda, a conversão do capital “frio” em capital “quente” (SILVA, 2011).
Gomez Iniesta entende por lavagem de dinheiro ou bens “a operação através
da qual o dinheiro de origem sempre ilícita (procedente de delitos que se revestem
de especial gravidade) é investido, ocultado, substituído ou transformado restituído
aos circuitos econômico-financeiros legais, incorporando-se a qualquer tipo de
negócio como se fosse obtido de forma lícita” (GOMEZ INIESTA, 2006).
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Por outro lado, Tigre Maia expõe que a “lavagem” de dinheiro pode ser
simplificadamente compreendida, sob uma perspectiva teleológica e metajurídica,
como o conjunto complexo de operações, integrado pelas etapas de conversão
(placement), dissimulação (layering) e integração (integration) de bens, direitos e
valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos oriundos da prática de atos
ilícitos penais, mascarando esta origem para que os responsáveis possam escapar da
ação repressiva da Justiça (MAIA, 2004).
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Pitombo define lavagem de dinheiro como a ação de ocultar ou dissimular a
procedência criminosa de bens e integrá-los à economia, com aparência de terem
origem lícita. Declara ainda que “consequência natural do conceito é a incriminação
da conduta depender, entre outros aspectos, do exame da proveniência criminosa
dos bens”. Apenas ocorrerá a lavagem de dinheiro, quando for encoberta a origem
desses bens, produto ou proveito de um dos crimes antecedentes (art. 1º. da Lei
9.613/98) (PITOMBO, 2013).
Diante do exposto, Mello argumenta que a forma de tipificação da lavagem
de dinheiro, no Brasil, está contida no artigo 1.º da Lei n.º 9.613, que pretende ilustrar,
em um dispositivo único, todas as modalidades de conduta consideradas típicas,
compreendendo um sem-número de condutas, todas punidas com o mesmo grau
de rigor. Portanto, a pena in abstracto é a mesma para quem oculta, dissimula,
converte em ativos lícitos, adquire, recebe, troca, negocia, bens, direitos ou valores
provenientes do rol de crimes elencados pelo artigo 1.º (MELLO, 2004).
Como não poderia deixar de ser, utilizou-se o legislador dos chamados tipos
mistos alternativos, prevendo uma série de condutas com o intuito de prever todas
as modalidades possíveis de lavagem de dinheiro. Destaca-se, no aspecto, o grave
equívoco do legislador ao proceder desta maneira. De fato, todas as modalidades de
conduta previstas no artigo 1.º envolvem todas as etapas da lavagem, passando pela
ocultação, controle e integração, chegando a alguns excessos. Não obstante, não faz
qualquer distinção no tocante à pena, de modo que qualquer modalidade de
conduta considerada lavagem de dinheiro terá a mesma pena in abstracto, sem levar
em conta que existem condutas com maior ou menor potencial lesivo no espectro
da lavagem de capitais (MELLO, 2004).
Isso deixa ao cargo do intérprete e do aplicador do Direito a responsabilidade
de definir, no caso concreto, quais condutas merecem maior ou menor
reprovabilidade no âmbito da lavagem. Esta opção do legislador de não fazer,
previamente, distinções valorativas entre as modalidades de conduta, tem seus
aspectos positivos, mas pode trazer consequências nocivas e trazer inúmeras
injustiças. De fato, as penas previstas pela Lei n.º 9.613/98 são bastante severas, na
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opinião de Mello, variando de um mínimo de três e no máximo dez anos de reclusão,
sendo prevista uma causa de aumento, no parágrafo 4.º do artigo 1.º, se o crime é
praticado nos casos previstos nos incisos I a IV do caput deste artigo (tráfico ilícito
de substâncias entorpecentes ou drogas afins, terrorismo, contrabando ou tráfico de
armas, munições ou material destinado à sua produção e extorsão mediante
sequestro), se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de
organização criminosa.
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4. A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
A Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, em seu artigo 10, trata da identificação
dos clientes e manutenção de registros por parte das pessoas sujeitas à lei, que são
elencadas no artigo 9.º, verbis:
Art. 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11
as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou
eventual,
como
atividade
principal
ou
acessória,
cumulativamente ou não:
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos
financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;
II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo
financeiro ou instrumento cambial;
III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação,
intermediação ou administração de títulos ou valores
mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas
obrigações: I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou
futuros; II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as
entidades de previdência complementar ou de capitalização; III
- as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões
de crédito, bem como as administradoras de consórcios para
aquisição de bens ou serviços; IV - as administradoras ou
empresas que se utilizem de cartão ou qualquer meio
eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a
transferência de fundos; V - as empresas de arrendamento
mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring); VI as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou
quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou,
ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio
ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de
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entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das
atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de
autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, e
câmbio, de capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil,
como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por
qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro
que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo; X as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção
imobiliária ou compra e venda de imóveis; XI - as pessoas físicas
ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos,
objetos de arte e antiguidades; XII - as pessoas físicas ou
jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou
exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos
em espécie.
A comunicação das operações financeiras é disciplinada pelo artigo 11 da lei
supracitada:
Art. 11. As pessoas referidas no artigo 9.º: I - dispensarão
especial atenção às operações que, nos termos de instruções
emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se
em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles
relacionar-se; II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos
clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro horas, às
autoridades competentes: a) todas as transações constantes do
inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse
fim, pela mesma autoridade e na forma e condições por ela
estabelecidas, devendo ser juntada a identificação a que se
refere o inciso I do mesmo artigo; b) a proposta ou a realização
de transação prevista no inciso I deste artigo. § 1º As
autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I
deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas
características, no que se refere às partes envolvidas, valores,
forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de
fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese
nele prevista. § 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma
prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou
administrativa. § 3º As pessoas para as quais não exista órgão
próprio fiscalizador ou regulador farão as comunicações
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mencionadas neste artigo ao Conselho de Controle das
Atividades Financeiras - COAF e na forma por ele estabelecida.
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Com base no artigo 129, VI, da Constituição Federal, Mazzilli afirma que já se
tem sustentado que o promotor de justiça pode realizar atividades próprias de
investigação. Isto se baseia na premissa de que tal inciso considera função do
Ministério Público expedir notificações e requisitar informações e documentos para
instruir procedimentos administrativos de sua competência (MAZZILLI, 1996).
Essa situação estaria autorizada, também, pelo artigo 26, I, “a” e “b”, II, da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, que possibilita ao membro da instituição
instaurar procedimentos administrativos, expedir notificações, requisitar
informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, bem como de entidades privadas
A esse respeito, Fernandes observa que não se trata, entretanto, de atividade
que substituiria integralmente a atividade de polícia judiciária, exercida pela
autoridade policial, prescindindo-se do inquérito policial. E explica que, pela própria
Constituição Federal, em seu artigo 144, § 4.º, sem exclusividade, incumbiu-se aos
delegados de carreira exercer a função de polícia judiciária. Assim, o artigo 129, VII,
permitiu o acompanhamento do inquérito policial pelo promotor de justiça,
possibilitando ao Ministério Público “requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial”. Sobre a Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993
argumenta que o seu artigo 26, IV, também só atribuiu à referida instituição as
mesmas atividades autorizadas pela norma constitucional (FERNANDES, 2012).
Assevera, ainda, que o avanço do Ministério Público em direção à investigação
representa caminho que está em consonância com a tendência mundial de atribuir
ao Ministério Público, como sucede com Portugal e Itália, a atividade de supervisão
da investigação policial. No Brasil, contudo, depende-se ainda de previsões
específicas no ordenamento jurídico positivo, evitando-se incerteza a respeito dos
poderes do promotor durante a investigação.
4.1 DIFICULDADES NA INVESTIGAÇÃO
Segundo Grinover (2000), é grave a situação do crime organizado no Brasil, no
que diz respeito, principalmente, ao narcotráfico, à indústria dos sequestros, à
exploração de menores e aos denominados “crimes de colarinho branco”, com
evidentes conexões internacionais, no que tange ao narcotráfico, que também
envolve, com os crimes de colarinho branco, a lavagem de dinheiro.
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A autora observa que a polícia está completamente desarmada frente ao
poderio das organizações criminosas e o Ministério Público não dispõe de meios
operacionais suficientes para fazer face ao fenômeno de maneira global e orgânica.
Problemas de corrupção na polícia e na atuação de ex-policiais tornam o quadro
ainda mais dramático. (BARROS, 2008)
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O sigilo bancário, fiscal e de dados, de forma genérica, pela tradição brasileira,
sempre configurou entrave para as investigações realizadas pela Polícia, frente à
vigência de diplomas legais que impõem severas sanções àqueles que rompem o
sigilo, inibindo a cooperação dos profissionais que trabalham na área bancária.
Exemplos desses regulamentos são a Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e a
Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1986, anteriores à Constituição Federal de 1988
(TOURINHO FILHO, 2004).
Sob o enfoque constitucional, ressaltam Grinover, Fernandes e Gomes Filho
que a inadmissibilidade e ineficácia processuais das provas obtidas por meios ilícitos
e a necessidade de não privar o Estado dos instrumentos necessários à luta contra a
criminalidade organizada, ocasionaram, no mundo todo, legislações que disciplinam
rigorosamente a utilização de meios eletrônicos de captação da prova (GRINOVER,
2006).
No que tange à interceptação das comunicações telefônicas, a Constituição
da República, em consonância com a tutela do direito à intimidade, disciplinada no
inciso X do artigo 5.º, prevê como regra a sua inviolabilidade, salvo por ordem judicial
nas hipóteses e na forma prevista em lei, para fins de investigação criminal ou
processo judicial (art. 5.º, XII). Assim, foi editada a Lei n.º 9.296, de 24 de julho de
1996, cujo artigo 1.º estabelece que:
Art. 1º. A interceptação de comunicações telefônicas, de
qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em
instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob
segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplicase à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de
informática e telemática.
É importante deixar claro, contudo, que, sem indícios de que o investigado
praticou ou está praticando um crime ou participa de sua execução, não há como se
cogitar em interceptação de suas conversações telefônicas (art. 2.º, Lei n.º 9.296/96).
Sob este vértice, Araújo da Silva observa que, no Brasil, embora não se trate
de meio de busca da prova voltado exclusivamente para a apuração da criminalidade
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organizada, a utilização da interceptação telefônica tem-se mostrado eficiente para
a apuração dessa modalidade de crime (SILVA, 2011).
Outra forma de apuração da atividade das organizações criminosas é a
interceptação ambiental, também denominada de vigilância eletrônica. No Brasil, a
Lei n.º 9.034/95, em seu artigo 2.º, inciso IV, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n.º 10.217, de 11 de abril de 2001, admite que em qualquer fase da persecução
criminal são permitidos, sem prejuízo dos já previstos em lei, procedimentos de
investigação e formação de provas, entre os quais “a captação e a interceptação
ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu registro e análise,
mediante circunstanciada autorização judicial”.
A respeito do dispositivo legal supracitado, Araújo da Silva destaca que o
legislador brasileiro limitou-se a exigir prévia e motivada decisão judicial para o
deferimento da interceptação ambiental, apesar de ser tida como meio para a
obtenção da prova que implica limitação do direito à intimidade, contrariando a
tendência verificada no plano internacional de se exigir formas claras de controle em
relação à utilização indiscriminada de vigilância eletrônica. Diante desse quadro,
sugere que os operadores do direito valham-se, por analogia e no que couber, do
procedimento previsto na Lei n.º 9.296/96 (SILVA, 2011).
Quanto à quebra do sigilo fiscal, bancário e financeiro, a Lei n.º 9.034/95, em
seu artigo 2.º, inciso III, prevê como um dos meios de obtenção da prova em relação
às atividades desenvolvidas pelas organizações criminosas o acesso a informações
fiscais, bancárias e financeiras, estendendo-se também à apuração de outras
infrações penais, como bem observa Bellinatti:
A análise de movimentações bancárias é de capital importância
para a verificação de eventuais desvios do dinheiro público,
pois este sempre haverá de sair dos cofres governamentais, e
o seu rastreamento nos meandros das contas bancárias dos
envolvidos poderá revelar onde e quando os recursos públicos
foram desviados para fins escusos (BELLINATTI, 1996).
É importante lembrar que o sigilo bancário constitui o que a doutrina chama
de “direito individual relativo”, vez que a sua proteção pode ceder diante do interesse
público relevante e maior a exigir a divulgação dos dados individuais, desde que
assegurados o devido processo legal e todas as garantias de preservação da vida
privada.
Araújo da Silva anota que, tendo em vista a relevância do tema, o legislador
brasileiro jamais dispensou tratamento adequado sob a ótica dos direitos
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fundamentais. Comprova essa afirmação, demonstrando que, por mais de três
décadas, o sigilo bancário permaneceu disciplinado pela Lei n.º 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que previa, em seu artigo 38, a quebra do sigilo por ordem dos
Poderes Judiciário e Legislativo, em caráter sigiloso, além de disciplinar figura
delituosa (SILVA, 2011).
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Cabe observar que o precitado artigo 38 foi revogado pela Lei Complementar
n.º 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispensa tratamento específico para a matéria,
mas também foi omissa na disciplina de diversos pontos importantes sobre o tema,
entre os quais a legitimidade para requerimento, os requisitos para o deferimento e
o procedimento a ser observado.
No que tange à Lei da Lavagem de Capitais, também não é diferente. Um dos
pontos nevrálgicos da Lei n.º 9.613/98 é, no entendimento de Barros, o sigilo
bancário e financeiro. Isto porque a lei silencia a respeito, havendo apenas uma breve
referência ao segredo de justiça no inciso III do artigo 10.
Entretanto, adverte Moraes que o procedimento da Lei n.º 9.613/98 é o de
criminalizar a lavagem de dinheiro, assegurando que o sigilo bancário não seja uma
barreira para a investigação e para a persecução penal.
5. CONCLUSÃO
O presente estudo, de maneira sucinta, abordou o direito penal frente à
criminalidade econômica, contextualizando nessa criminalidade a lavagem de
dinheiro como mola propulsora das organizações criminosas, uma vez que as
organizações criminosas, que em muito se assemelham às grandes empresas, no que
se refere às suas características estruturais, não sobrevivem sem o capital que se
torna “limpo” com as operações de lavagem.
Também analisou a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, criticando e
comentando, do ponto de vista doutrinário, algumas de suas disposições, atendo-se
ao crime antecedente, uma vez que, na lei brasileira, o delito de lavagem de dinheiro
não é tipificado sem a tipificação de crime anterior, e nas fases ou técnicas do
branqueamento de capitais.
Por fim, tratou da investigação preliminar, relacionando e comentando os
agentes e órgãos da investigação, bem como as dificuldades por eles enfrentadas,
seja por conta dos entraves legais, principalmente aqueles garantidos
constitucionalmente, como é o caso do sigilo, seja pela inferioridade de recursos da
polícia para enfrentar a supremacia econômica e tecnológica da criminalidade
organizada.
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Restou demonstrado que os entraves legais, em sua maioria relacionados aos
sigilos garantidos constitucionalmente, tais como o bancário, o fiscal e o de dados,
foram, em parte, superados pela legislação de combate ao crime organizado e à
lavagem de dinheiro, na medida em que estas leis permitem o acesso a estas
informações na investigação da criminalidade organizada.
Entretanto, é pertinente observar que as leis de enfrentamento ao crime
organizado e à lavagem de dinheiro são alvo de muitas críticas doutrinárias, cabendo,
por parte do legislador brasileiro, uma revisão das disposições nelas constantes, bem
como a consolidação dos critérios legais adotados para esse combate, criando-se,
dessa maneira, um código penal e processual penal específico.
Diante do exposto, é possível inferir que o maior entrave na investigação e
enfrentamento da criminalidade organizada e da consequente lavagem de dinheiro,
no Brasil, reside na supremacia das organizações criminosas frente aos parcos
recursos policiais, tornando injusta a luta. Enquanto a criminalidade organizada
dispõe de tecnologia de ponta, dinheiro em abundância e armamento sofisticado, a
polícia conta com armas e equipamentos ultrapassados e recursos financeiros
limitados, que precisam de previsão e aprovação para serem utilizados.
6. REFERÊNCIAS
ARAÚJO JUNIOR, João Marcelo. Dos crimes contra a ordem econômica. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012.
BAJO FERNANDEZ, Miguel. Manual de derecho penal: parte especial. Madrid: Ceura,
1987.
BARROS, Marco Antonio. Lavagem de dinheiro: implicações penais, processuais e
administrativas. São Paulo: Oliveira Mendes, 2008.
BASTOS, Márcio Thomaz. O pacote contra lavagem de dinheiro. O Estado de S.Paulo,
São Paulo, 14 jun. 2003. Editorial, p. A3
BELLINATTI, Luiz Fernando. Limitações legais ao sigilo bancário. Revista de Direito do
Consumidor, v. 18, p. 141, abr./jun. 1996.
CABRAL DE MONCADA, Luís S. Direito económico. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2000.
CALLEGARI, André Luís. Direito penal econômico e lavagem de dinheiro: aspectos
criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

560

www.conteudojuridico.com.br

CORREIA, Eduardo. Introdução ao direito penal econômico. In: CORREIA, Eduardo et
al. Direito penal econômico e europeu: textos doutrinários – problemas gerais.
Coimbra: Coimbra, 2008, p. 293-295. v. I.
DELGADO, Juana Del Carpio. Globalización en el Derecho Penal: el caso del lavado
del dinero. Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBa, Centro Editorial
e Didático da UFBa, Salvador, p. 426, 1998.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. Coimbra:
Coimbra, 1984.
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 3. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
GOMEZ INIESTA, Diego J. El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español.
Barcelona: Cedecs, 2006.
GRINOVER, Ada Pellegrini. A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2006.
MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de
crime): anotações às disposições criminais da Lei n. 9.613/98. 2. tir. São Paulo:
Malheiros, 2004.
MAZZILLI, Hugo Nigri. Regime jurídico do Ministério Público. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 1996.
MELLO, Kardec de. Direito penal econômico: origem do direito penal econômico.
Revista CCJ, Florianópolis, ano 2, n. 3, p. 120, jan./jun. 2004.
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de dinheiro: a tipicidade do crime
antecedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
SANTOS, Cláudia Fernandes dos. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 63, mar. 2013. Disponível em
<http://www1.jus.com.br/doutrina/ texto.asp?id=3838>. Acesso em 25 outubro de
2020.
SILVA, Cesar Antonio da. Lavagem de dinheiro: uma nova perspectiva penal. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

561

www.conteudojuridico.com.br

TIEDEMANN, Klaus. Hacia um derecho penal económico europeu, jornadas de honor
del profesor Klaus Tiedemann, Estudios juridicos, Boletim Oficial del Estado, Madrid,
n. 4, p. 32, 1995.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 16. ed. ver. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2004. v. 1.

562

www.conteudojuridico.com.br

ASSÉDIO SEXUAL EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E A RESPONSABILIDADE PENAL
DO ESTADO FRENTE AS LEIS BRASILEIRA
FRANCISCA MARLYS VENÂNCIO CASTELO BRANCO:
formanda do Curso de Direito
JOÃO CHAVES BOAVENTURA
(orientador)164
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Resumo: O presente artigo versa sobre a temática de assédio sexual em instituições
públicas é recorrente, de fácil verificação, junto aos meios de comunicação, trazendo
a tona um problema enfrentado por servidores públicos, ou usuários das instituições
publicas de diferentes faixas etária. Fez necessário realizar um histórico do assunto
ao longo do tempo, trazendo conceitos e caracterização do assunto. Concernente a
responsabilização penal daqueles dos envolvidos em um possível caso se assédio
sexual, seja como sujeito responsável pelo crime, ou como agente responsável pela
guarda e proteção da vitima, quanto a promoção de um espaço laboral livre de tais
sujeitos, sendo esta missão, responsabilidade do Estado. Na seara da Administração
Pública, a Lei nº 8.112/90 versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos da
União, neste caso é o principal ordenamento jurídico de combate a prática do assedio
sexual nas relações de trabalho, garantindo a responsabilização do assediador pela
sua prática ilícita, visto que tal documentos disciplina os direitos e deveres dos
servidores públicos federais. O Estado tem por dever propor aos seus servidores um
ambiente de trabalho, salubre, primando pela garantia do respeito nas relações
interpessoais desenvolvidas nas instituições publicas, evitando-se desta forma o
assédio sexual, promovendo a implantação de uma nova cultura, promotora de um
clima harmonioso e saudável. Como conclusão apresentou-se propostas de
enfrentamento ao assédio sexual, como definição de politicas públicas, elaboração
de cartilha de combate e canal especifica de denúncias.
Palavras chaves: Assédio sexual, Instituições Públicas, Importunação Sexual.
Abstract: This article deals with the issue of sexual harassment in public institutions
is recurrent, easy to verify, with the media, bringing up a problem faced by public
servants, or users of public institutions of different age groups. It was necessary to
make a history of the subject over time, bringing concepts and characterization of
the subject. Concerning the criminal liability of those involved in a possible case of
sexual harassment, either as a responsible person for the crime, or as an agent
responsible for the custody and protection of the victim, as for the promotion of a
164 Professor orientador.
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work space free of such subjects, being this mission, responsibility of State.
Accountability in Public Administration. In the field of Public Administration, Law No.
8,112 / 90 deals with the legal regime of public servants in the Union, in this case it
is the main legal system to combat the practice of sexual harassment in labor
relations, ensuring the accountability of the harasser for his practice unlawful, since
such documents discipline the rights and duties of federal civil servants. The role of
the State and criminal liability. The State has the duty to propose to its employees a
healthy working environment, striving to guarantee respect in interpersonal
relationships developed in public institutions, thus avoiding sexual harassment,
promoting the implantation of a new culture, promoting a climate harmonious and
healthy. As a conclusion, proposals were presented to confront sexual harassment,
such as the definition of public policies, the elaboration of a combat booklet and
specific channel of complaints.
Keywords: Sexual harassment, Public Institutions, Sexual harassment.
1.INTRODUÇÃO
O presente artigo abordará em seu contexto, a realidade da classe feminina que
sofre com o assédio sexual no ambiente de trabalho em Instituições Públicas, por
motivos muitas vezes alheios a sua vontade não consegue denunciar o agente
causador do ato.
Para evitar sofrer perseguições no ambiente de trabalho e até mesmo no
âmbito social, recursa-se expor sofrer com preconceito social e machista, em que as
vezes além de sofrer o assédio ainda é acusada de ser a causadora do fato gerador,
simplesmente, por não aceitar o ‘gentil’ convite do chefe para jantar após o trabalho,
ou até mesmo, por suas roupas, que em momento algum seriam para despertar o
desejo da classe masculina, mais que se sentem convidados a tal fato inoportuno.
Existe uma necessidade de enfrentamento ao assédio sexual na sociedade atual,
com as regulamentações das leis penais que puna o agente publico de forma
exemplar, evitando-se a perpetuação de um ato criminoso, garantindo apoio às
vitimas, resultando nos pontos que serão desenvolvidos no presente trabalho, como
forma de promover o esclarecimento social, através de soluções jurídicas e
doutrinárias na esfera penal.
Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela delimitação do seu
objetivo geral focado em analisar a luz do direito penal a responsabilidade do Estado
no combate ao assédio sexual em instituições publicas.
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Quanto aos seus objetivos específicos, optou-se em: Demonstrar as
responsabilidades do Estado na oferta dos serviços públicos e proteção dos seus
servidores e usuários; Promover a caracterização dos assédios sexuais em instituições
públicas e; Identificar fragilidades e apresentar contribuições para a promoção de
ações alternativas, de combate ao assédio sexual em instituições públicas.
2.DESENVOLVIMENTO
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A temática de assédio sexual em instituições públicas é recorrente, de fácil
verificação, junto aos meios de comunicação, quer sejam em blogs, jornais, revistas,
entre outras, trazendo a tona um problema enfrentado por servidores públicos, ou
usuários das instituições publicas de diferentes faixas etária, ficando evidenciada a
relevância do problema que será objeto de investigação no trabalho em questão.
Quando o(a) servidor(a) público, ou prestador(a) de serviços terceirizado ou
usuário(a) do serviço público ofertado por uma Instituição Pública, pressupõem que
esta instituição seja detentora de mínimas condições de atendimento as
necessidades de seus usuários, quer sejam no âmbito da sua estrutura física ou de
pessoal, podendo ser servidores de uma instituição de ensino ou de demais
servidores administrativos de qualquer outra instituição pública, devendo garantir ao
seus usuários um tratamento de forma urbana, respeitosa e ética, de acordo com os
regramentos jurídicos do serviço publico, sejam estes, municipal, estadual ou federal.
2.1 Histórico
A temática do assédio sexual no cenário atual remonta a década de 1960,
situação destacada por ALVES (2008), que afirmou que a noção de assédio sexual só
ficou clara com a revolução sexual e de costumes, pois foi a partir desse período que
se iniciaram discussões mais complexas, no tocante a questão sexual, nos meios de
comunicação, nas escolas e na esfera do trabalho.
Nos anos 70, o tema teve nas feministas norte-americanas, da Universidade
Cornell sua maior expressão. Pois para CALIL (1999), estas foram as primeiras a criar
uma expressão que definia a conduta de um superior hierárquico sobre seu
funcionário, associada a interesses sexuais, descrevendo-a como assédio sexual.
No Brasil segundo pesquisa nacional realizada pela DATAFOLHA (2017), de cada
10 mulheres pesquisadas, 4 (quatro) relataram ter sofrido assédio sexual,
representando 42% de um total de 1.427 mulheres entrevistadas. A pesquisa aponta
ainda que 10% deste montante dizem respeito a escolas ou faculdades.
2.2 Conceitos e Caracterização
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Objetivando uma melhor compreensão do tema proposto, se faz necessário a
conceituação do termo assédio sexual, sua caracterização, as circunstancias do ato,
conforme informações prestadas a seguir.
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O assédio sexual é definido por lei através do seu Artigo 216-A, como sendo o
ato de “constranger alguém, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” (Código Penal, art.
216-A).
Quando a Lei nº 10.224 de 16.05.2001 estabeleceu a definição legal para
assédio sexual, fica claro o estabelecimento da figura de um superior, ou melhor, do
chefe com suas subordinadas, realizado de forma vertical, comumente e nessa
relação de subalterna que se consolida o assédio sexual, cuja etapa inicial se
configura através de promessas, ameaças verbais ou físicas, elogios indevidos,
insinuações indecorosas, ficando clara a intenção superior, dentro da relação de
poder.
É importante ressaltar como se inicia o processo, pois segundo LEIRIA (2012), o
assédio pode se manifestar por meio de toques inoportunos, beliscões, palmadinhas,
roçamentos com o corpo, insinuações sexuais insultantes, comentários e piadas de
conotação sexual, exibição da genitália, material pornográfico, fotos, revistas;
comentários obscenos e inoportunos sobre o aspecto do trabalhador; coação para
manter relação sexual; convites grosseiros, humilhantes e embaraçosos, entre outras
formas que implique incitamento sexual que cause constrangimento e humilhação
para a vítima, ferindo sua liberdade sexual.
Para LIMA (2017), o poder hierárquico é elemento fundamental para a
caracterização do assédio sexual na forma como é previsto pela legislação brasileira,
visto que, para ela, o que de fato configura essa violência é a relação de sujeição da
vítima, que não lhe permite, em muitos casos, deixar de realizar a conduta a que está
sendo
constrangida
sem
que
recaia
sobre
ela um grave dano (seja relacionado à perda do emprego, a uma promoção e,
mesmo, a não admissão laboral).
No âmbito de uma instituição publica, tal relação de poder está representada
pela figura do assediador, podendo ser no caso de uma instituição de ensino, o
professor, o coordenador, o pedagogo, o diretor. No caso de outras instituições
públicas, outros servidores públicos que exerçam cargos ou funções que tenham
outros servidores como subordinados, neste caso o assediado, ficando caracterizado
o uso de uma função pública para a obtenção de favores sexuais.
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Suprida esta etapa de caracterização, surge então a necessidade de
demonstrar a luz da legislação vigente que o Estado, aqui representado pela
instituição pública, poderá ser responsabilizado penalmente frente às Leis Brasileira
caso não garanta a proteção ou trate de coibir tais atitudes no âmbito institucional.
2.3 Responsabilidade Penal do Estado
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Concernente a responsabilização penal daqueles dos envolvidos em um
possível caso se assédio sexual, seja como sujeito responsável pelo crime, ou como
agente responsável pela guarda e proteção da vitima, quanto a promoção de um
espaço laboral livre de tais sujeitos, sendo esta missão, responsabilidade do Estado.
Para o Código Penal, BRASIL (2001), o artigo 216 é categórico em afirmar que
quem usar o cargo ou função para obtenção de favorecimento sexual, configura-se
como crime.
Merece destaque, o contido no seu paragrafo 2º do ferido documento jurídico
quando prefala que nos casos de vitimas menores de 18 anos, a pena será dobrada,
tal situação se faz necessária, pois os menores de idade também são considerados
usuários dos serviços públicos que podem frequentar tais instituições, sejam como
alunos, estagiários, entre outras atividades.
Neste caso, ALVARENGA (2020), vai mais além, ao englobar os ambientes,
publico quanto privado, destaca que neste caso, as consequências do assédio sexual
podem variar, desde a rescisão do contrato por justa causa nos atos praticados pelo
empregado, ou rescisão direta quando praticada pelo empregador, devendo o
assediador ser responsabilizado penalmente.
No entanto, o CNMP (2016), destaca que o assediador poderá responder
criminalmente pelos seus atos, visto que a Lei nº 10.224 de 15.05.2001 introduziu no
Código Penal a tipificação de “crime de assédio sexual”, cuja pena de detenção pode
variar de 1 (um) a 2 (dois) anos, mudando significativamente o entendimento até
então definido no ordenamento juridico.
Vale ressaltar o que afirma BRASIL (1988), através da Constituição Federal de
1988 sobre este tema, quando aborda o assédio sexual no ambiente laboral.
Discorrendo o seu artigo 5º, inciso XLI, destacando que a lei punirá qualquer
discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, combinado com o
artigo 7º, inciso XXX da mesma lei, que proíbe a diferença de salários, de exercícios
de funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
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Ainda segundo o CNMP (2016), em detida analise da Lei nº 8.112/90 em BRASIL
(1990), alerta que a prática do assédio sexual viola os deveres contidos no Artigo 116,
inciso II, que garante ao agente publico o tratamento das pessoas com urbanidade e
o Artigo 116, inciso IX, que determina ao servidor a manutenção de conduta
compatível com a moralidade administrativa.
Outra situação importante, e que merece destaque é a abertura de precedentes
para a reparação dos danos causados a vitima, ou seja, uma vez comprovada a
materialidade e sendo responsabilizado criminalmente o sujeito causador, torna-se
evidente que a vitima seja indenizada por danos materiais. Neste caso cabe a mesma
a comprovação de sua materialidade, sejam através de testemunhas, mensagens
diversas, registros telefônicos, entre outros.
A criminalização do assédio sexual no Brasil trouxe outros olhares sobre as
relações de trabalho, principalmente nas instituições públicas, gerando
obrigatoriedade das instituições, no trato e prevenção de tais desvirtuamentos.
Fato corroborado por LIMA (2017), ao afirmar que a criminalização desse tipo
de violência responde parte das reivindicações da mulher moderna, emancipada, que
exige ser respeitada, em casa e no trabalho, no espaço público e privado.
Nesta esteira, LIMA (2017) trata do problema como uma agressão a moralidade
e dignidade da vitima, sofrida nas relações de trabalho, alegando que a Constituição
Federal (1988) através de seu artigo 5º, incisos V e X reconheceu como “patrimônio
moral” responsabilizando o Estado pela sua proteção.
2.4 Responsabilização na Administração Pública
Na seara da Administração Pública, a Lei nº 8.112/90 versa sobre o regime
jurídico dos servidores públicos da União, neste caso é o principal ordenamento
jurídico de combate a prática do assedio sexual nas relações de trabalho, garantindo
a responsabilização do assediador pela sua prática ilícita, visto que tal documentos
disciplina os direitos e deveres dos servidores públicos federais.
Embasado no estatuto do Servidor Publico, BRITO (2011), destaca que o assédio
sexual, quando ocorrido no âmbito do sérvio publico federal, pode ser tipificado
como crime, pois de acordo com o artigo 117, inciso V da Lei nº 8.112/90 constituise em infração disciplinar o ato de “promover manifestação de apreço ou desapreço
ao recinto da repartição”, podendo ser objeto de apuração.
Neste sentido BRASIL (1990) através do art. 143 da Lei nº 8112/90 deixa
cristalino que no âmbito da administração pública, a autoridade tem o dever de
apurar imediatamente as irregularidades que tiver ciência, devendo para este fim,
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constituir sindicância ou processo administrativo disciplinar, garantindo-se o direito
a ampla defesa e do contraditório dos investigados.
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No entanto, o Manual de Processos Administrativos Disciplinares da
Controladoria Geral da União (CGU), em BRASIL (2019), orienta quando a infração
disciplinar
estiver
capitulada
como
crime,
o
respectivo
processo
deverá ser remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal cabível,
conforme artigos 154, parágrafo único e 171 da Lei n° 8.112/90 e o procedimento de
responsabilização criminal será realizado de acordo com o previsto nos artigos 513
e 518 do Código de Processo Penal.
2.5 O Papel do Estado e a responsabilização penal
O Estado tem por dever propor aos seus servidores um ambiente de trabalho,
salubre, primando pela garantia do respeito nas relações interpessoais desenvolvidas
nas instituições publicas, evitando-se desta forma o assédio sexual, promovendo a
implantação de uma nova cultura, promotora de um clima harmonioso e saudável.
A inexistência de uma política pública específica para o combate ao assédio
sexual laboral vai de encontro ao que a doutrina é unânime em destacar: a prevenção
configura-se como o instrumento mais efetivo para eliminar o assédio sexual do
ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2005; LEIRIA, 2012; PAMPLONA FILHO, 2001;
VIVOT, 2002).
As atividades desenvolvidas não se limitam apenas as presenciais, decorrente
do contato diário entre pessoas, equipes, coordenações, supervisões ou outro
sistema hierarquizado.
Nestes tempos de pandemia, vem crescendo de forma significativa o
desenvolvimento de atividades remotas em substituição as presenciais. No entanto,
deve-se primar pela manutenção da postura ética e profissional, devendo-se portar
tal quais as atividades desenvolvidas presencialmente.
Neste contexto, vale destacar que conforme o artigo 37, § 6º da Constituição
Federal conforme a seguir:
“§ 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”.
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Diante das informações prestadas pela Carta Magna, observa-se claramente
que o Estado responderá pelos danos causados por seus agentes, estando neste caso
incluído os delitos decorrentes de assédios sexuais ocorridos no âmbito das
instituições públicas, é clara a obrigatoriedade de promover a indenização das
pessoas vitimadas, podendo a instituição responder penalmente quanto a sua
omissão ou permissividade, podendo ter contribuído de alguma forma para a
manutenção de tal delito.
Tal reparação não impede que o Estado, representado pela instituição atue na
responsabilização do agente publico causador do dano, podendo utilizar como o
próprio texto revela, uma ação regressiva para este fim, pois deve exercer um papel
de combate à prática de atos nocivos as relações interpessoais, que atentam contra
a moral e prejudiciais às atividades laborais, garantindo a manutenção da conduta
dos servidores públicos de acordo com os princípios da moralidade administrativa.
3. CONCLUSÃO
Como verificado ao longo do artigo, fica claro que o assédio sexual, situação
recorrente nas instituições públicas, configura-se como uma prática nociva a moral e
aos bons costumes, podendo acarretar em graves problemas, tanto para a vitima,
neste caso sempre é a parte mais afetada, como para o Estado.
Assim, torna-se evidente uma maior apropriação do tema por parte dos agentes
hierárquicos nas instituições publicas, a discussão do tema junto nos espaços
públicos, de forma transparente e esclarecedora, sendo estes importantes para a
mitigação de tais ilicitudes.
O tema desenvolvido nesta pesquisa bibliográfica, demostrou-se relevante e
pertinente, contribuindo para melhoria do entendimento acerca dos assédios sexuais
no serviço pública, além de deixar claro, o entendimento a respeito da
responsabilidade do Estado com a situação apresentada, além da sua
responsabilização penal, situação que pode trazer significativos prejuízos ao erário,
pois a legislação é clara quanto à reparação dos danos causados.
Desta forma, resta afirmar que os objetivos da pesquisa forma atendidos,
ficando evidente a demonstração da responsabilidade do Estado na proteção dos
seus servidores e usuários, além da caracterização conceitual dos assédios sexuais.
No entanto, para um melhor desenvolvimento do tema, carece de estudos mais
específicos como forma de melhor aprimoramento estratégico para subsidiar futuras
ações de enfrentamento.
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Sensível a situação apresentada, a autora passar a propor que o enfrentamento
ao combate sexual nas instituições públicas seja encarado como politicas públicas,
urge a necessidade de se trabalhar a prevenção de tal ilicitude, como forma de evita
a consumação do ato.
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Nesta giza, merece destaque a necessidade de capacitação dos setores de
ouvidoria e recursos humanos das instituições para lidar com o problema, não só na
prevenção, mas na identificação, apoio e registro das providencias iniciais de
combate ao assédio sexual, além de ampliação dos canais de denuncias.
Ainda como proposta de apoio ao enfrentamento, a autora sugere que seja
elaborada uma cartilha de combate ao assédio, a ser distribuída em meio impresso
ou digital, tal medida além da sensibilização de todos para a situação, amplia o
conhecimento de todos a respeito da temática.
Ademais, a Constituição Federal no artigo 37 e § 6º, a Lei nº 8.112/90, Lei nº
10.224 de 15.05.2001 que trata do Código de Processo Penal são categóricos no
combate ao assédio sexual, destacando a responsabilização do Estado, inclusive a
punição administrativa e penal dos agentes causadores.
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DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE PRESO DIANTE DA NOVA LEI DE ABUSO DE
AUTORIDADE (LEI 13.869/2019).
DIEGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ACIOLI LINS
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Resumo: Pretende-se identificar quem seriam os possíveis autores na nova lei de
abuso de autoridade e realizar um confronto do ato de divulgação de imagem de
presos com o elemento subjetivo contido no artigo 1º da lei. Visa ainda demonstrar
que a divulgação por si só não é ato ilegal prevista na lei.
Palavras-chave: Direito Penal. Elementos Subjetivos. Divulgação de Imagem de
Presos. Lei. 13.869/2019.
Abstract: It has the intention of identifying the possible authors in the abuse of
authority law and make a comparison between the act of disclosing the image of
prisoners and the subjective element contained in article 1 of the law. It also aims to
demonstrate that disclosure by itself is not an illegal act provided by law..
Key words: Criminal Law. Subjective Elements. Image Disclosure of Prisoners. Law
13.869/2019.
Sumário: 1. Introdução. 2. Da autoria. 3. Existe proibição da divulgação de imagens?
Adequação entre os artigos 13 e 1º da Lei 13.869/2019. 4. Conclusão. 5. Referência.
1. Introdução.
Em 03 de janeiro de 2020 entrou em vigor a nova Lei nº. 13.869/19 que
passou a definir os crimes de abuso de autoridade, praticados por agentes públicos,
servidores ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las,
abusem do poder que lhes tenha sido atribuídos.
Esta nova lei veio em substituição da Lei 4.898/65, que para muitos já estava
obsoleta. Segundo Rogério Greco e Rogério Sanchez da Cunha, “A lei anterior,
editada durante o governo militar, carecia de uma revisão mais apurada, em especial
nas suas conseqüências, por demais tênues diante da gravidade das condutas. Ficava
difícil aceitar que comportamentos abusivos do agente estatal pudessem ser
rotulados, sem exceção, como de menor potencial ofensivo. Não faltavam vozes
bradando a proteção deficiente do bem jurídico tutelado (direitos e garantias do
cidadão).165

165 Greco, Rogério; Cunha, Rogério Sanches. Abuso de Autoridade. 1ª Ed. Salvador:Juspodivm.2019. p.12.
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O Estado confere aos seus agentes poderes e atribuições, e estes a exercem
em seu nome. Estes poderes e atribuições encontram suas limitações na legislação
pátria. Para tanto, qualquer ato praticado por ele deve ter guarida legal. Acontece
que é possível que o agente público abuse desse poder, e isto ocorre quando o
agente mesmo tendo aquela atribuição legal, a faz exorbitando o que lhe é conferido.
Segundo Gustavo Scatolino e João Trindade, no Manual de Direito
Administrativo, “O abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente
para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições, pratica ato visando o
interesse próprio ou utiliza atos para finalidades não estabelecidas em lei. A utilização
do poder deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. Pode-se concluir,
então, que o abuso do poder é conduta ilegítima do administrador, quando atua fora
dos objetivos, expressa ou implicitamente, traçados na lei”166.
Rogério Greco e Rogério Sanchez da Cunha acrescentam que “Importante
frisar, ab initio, como já deixamos antever que, só se abusa daquilo que tem, ou seja,
somente pratica o abuso de poder o agente que, antes, detinha o poder mas que
dele abusou, conforme esclarece a última parte do caput do artigo 1º da lei em
estudo, quando menciona o fato de ter o agente abusado do poder que lhe tenha
sido atribuído167.
Sendo assim, conclui-se que nos casos onde o agente público possui
atribuições estabelecidas por lei e as excede, bem como nos casos onde o agente
confere finalidade diversa da que lhe foi conferida, incorrerá nos crimes previstos na
citada lei 13.869/2019.
2 - Da Autoria.
A lei 13.869/2019 foi criada direcionada aos agentes públicos. Mas
questiona-se: Quem seriam as autoridades previstas na lei?
O parágrafo único do art. 2º define autoridade como sendo:
“todo aquele que exerce, ainda

que
transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição,
nomeação,
designação,
contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função em órgão”.

166 Scatolino, Gustavo e Trindade, João. Manual de Direito Administrativo. 2ªEd. Salvador:Juspodivm.2014. p.79.
167 Greco, Rogério; Cunha, Rogério Sanches. Abuso de Autoridade. 1ª Ed. Salvador:Juspodivm.2019. p.16
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Por sua vez, o art. 327 do Código Penal define autoridade como sendo:

Considera-se funcionário público, para os
efeitos
penais,
quem,
embora
transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função pública.
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Segundo Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo
Brasileiro, “agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou
transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Os agentes normalmente
desempenham funções do órgão distribuídas entre cargos de que são titulares, mas
excepcionalmente podem exercer funções sem cargo”.168
Isto posto, entende-se que autoridade pública, na visão legal e doutrinária
é qualquer agente que exerça a função pública, mesmo que sem remuneração e de
maneira transitória.
3 – Existe proibição da divulgação de imagens? Adequação entre os artigos 13
e 1º da Lei 13.869/2019.
Com a promulgação da nova legislação tocante ao crime de abuso de
autoridade, surgiu nos meios policiais que seria vedada a divulgação de imagens
de presos, estando o agente passível de punição na esfera penal quando houvesse
qualquer divulgação da imagem, todavia, da análise do artigo ao qual fazem
referência, é preciso analisar de maneira cautelosa.
O art. 13 da lei 13.869/2019 prevê:

Art. 13. Constranger o preso ou o detento,
mediante violência, grave ameaça ou redução
de sua capacidade de resistência, a:
I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte
dele exibido à curiosidade pública;
II - submeter-se a situação vexatória ou a
constrangimento não autorizado em lei;
III - (VETADO).

168 Meirelles, Hely Lopes. Direito Admistrativo Brasileito, 19ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1994. P. 71.
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Sendo assim, cometeria o crime aquele agente público que praticasse
qualquer dos atos tipificados no artigo 13 e seus incisos, todavia, faz-se necessária
uma análise sistemática com o parágrafo 1º do artigo 1º, vejamos:
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Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de
autoridade, cometidos por agente público, servidor
ou não, que, no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha
sido atribuído.
§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem
crime de abuso de autoridade quando praticadas
pelo agente com a finalidade específica de
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou
satisfação pessoal. (grifo nosso)
§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na
avaliação de fatos e provas não configura abuso de
autoridade.

Da simples leitura do parágrafo 1º, já se observa que a própria lei exige que
para a prática de crime previsto na legislação, tem o autor que praticá-lo com uma
finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar-se, ou a terceiros, ou
também praticá-los com intenção de capricho ou satisfação pessoal.
Renne do Ó Souza, em sua obra Comentários à Nova Lei de Abuso de
Autoridade, explica que “Todos os crimes previstos ma Lei 13.869/2019 são dolosos.
A lei, porém, consagrando o entendimento predominante ainda sob à vigência da Lei
4898/1965, prevê expressamente no §1º do art. 1º a necessidade de ser demonstrada
finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou,
ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.169
Essas finalidades específicas citadas no artigo 1º da lei são os chamados
elementos subjetivos, que não se confundem com o dolo propriamente dito.
É comum quando da leitura do artigo, falar-se em dolo específico para a
prática delitiva, todavia, a utilização é equivocada, vejamos:
Rogério Greco, em sua obra Código Penal Comentado, explica que “fazia-se,
quando prevalecia a teoria natural da ação, a distinção entre dolo genérico e dolo
específico. Dizia-se que o dolo genérico era aquele em que, no tipo penal, não havia
indicativo algum de elemento subjetivo do agente ou, melhor dizendo, não havia
169 Souza. Renne de Ó. Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade. 1ª Ed. Salvador:Juspodivm. 2020. P. 17.
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indicação alguma da finalidade da conduta do agente. Dolo específico, a seu turno,
era aquele em que, no tipo penal, podia ser identificado o que denominamos de
especial fim de agir. Contudo, uma vez adotada a teoria finalista da ação, podemos
dizer que em todo o tipo penal há uma finalidade que difere de outro, embora não
seja tão evidente quando o próprio artigo se preocupa em direcionar a conduta do
agente, trazendo expressões dela indicativas. Isso, porque, de acordo com a referida
teoria, a ação é o exercício de uma atividade final, ou seja, toda a conduta é
finalisticamente dirigida à produção de um resultado qualquer, não importando se a
intenção do agente é mais ou menos evidenciada no tipo penal”.170
Sendo assim, da explicação acima, verifica-se que não basta tão somente a
presença do dolo, não sendo por si só capaz de perfazer o crime, e sim a finalidade
específica citada na lei, para guiar a vontade do agente público.
As finalidades específicas citadas na lei são a vontade de prejudicar outrem
ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação
pessoal.
4 – Conclusão.
Sendo assim, para que o agente público pratique quaisquer dos crimes
previstos na lei de abuso de autoridade, dentre ele a exibição pública de presos,
deverá agir conforme determinado no parágrafo 1º do artigo 1º, ou seja, com a
finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou,
ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, portanto, caso não reste
demonstrado que o agente público, neste caso o profissional de segurança pública,
tenha agido com estas finalidades específicas (elemento subjetivo do tipo), o fato
será atípico.
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RESUMO: O presente instrumento tem por escopo promover uma análise acerca dos
tipos penais insculpidos nos Arts. 334 e 334-A do Código Penal, os crimes de
contrabando e descaminho. Para tal, a pesquisa bibliográfica que sustenta as teses
aqui abordadas arrimou-se em base doutrinária e legislativa, almejando propor não
apenas uma visão sobre os delitos supracitados, como também compreender as
dimensões deste fenômeno e seus impactos à receita nacional e à sociedade como
um todo. Este artigo buscou observar questões que fossem inerentes ao tema antes
de suscitar quaisquer preceitos sobre os tipos penais, e o objetivo foi alcançado
tomando por base uma análise acerca do tributo e aquilo que lhe é concernente,
assim como uma descrição acerca do que é crime e a evolução histórica do Direito
Penal, ferramenta exordial para coibição destes e outros delitos. Por fim, para então
compreender finalmente como impactam os crimes de contrabando e descaminho,
foi feita uma diferenciação entre ambos os tipos penais.
Palavras-chave: Contrabando; Descaminho; Direito; Penal.
ABSTRACT: The purpose of this instrument is to promote an analysis of the types of
penalties inscribed in the Arts. 334 and 334-A of the Penal Code, crimes of smuggling
and embezzlement. To this end, the bibliographic research that supports the theses
addressed here was based on a doctrinal and legislative basis, aiming to propose not
only a view on the aforementioned crimes, but also to understand the dimensions of
this phenomenon and its impacts on national revenue and society as a whole. whole.
This article sought to observe issues that were inherent to the theme before raising
any precepts on criminal types, and the objective was achieved based on an analysis
of the tax and what concerns it, as well as a description of what is a crime and the
historical evolution of Criminal Law, an extraordinary tool to curb these and other
crimes. Finally, in order to finally understand how they impact smuggling and
embezzlement crimes, a differentiation was made between the two criminal types.
Keywords: Counterfeiting; Dispatching; Law; Penal.
1.INTRODUÇÃO
O galgar do tempo enseja a evolução do ser humano e suas relações
interpessoais. Afirma Ferraz (2007), que a globalização econômica promoveu que as
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relações entre Estado e sociedade experimentassem transformações, tais quais as
inovações tecnológicas e o fácil acesso aos novos meios de comunicação.
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Porém, conforme reza o axioma popular, esta culminou-se em “uma faca de
dois gumes”, pois com a benesse das inovações também surgiram novos
mecanismos de violação das normas, e no presente instrumento, abordar-se-ão
principalmente aqueles a serem utilizados com a finalidade de promover a subtração
de bens alheios em transporte.
Rojas (2018, p.11) orienta que as subtrações de cargas não são assunto novo,
ocorrendo paulatinamente desde a época das grandes navegações e se
disseminando, não só a nível nacional, mas especialmente neste. Em âmbito
brasileiro, esta questão vem sendo paulatinamente agravada, e já tornou-se rotineiro
acompanhar nos noticiários as mais diversas manchetes que abordem o tema,
existindo inclusive quadrilhas inteiras especializadas em roubos de cargas.
Em virtude da inexistência prévia do Art. 334-A do Código Penal Brasileiro,
mister frisar a dificuldade que se tem na distinção entre os dois delitos: Contrabando
e Descaminho, haja vista que eram tipificados no mesmo dispositivo, incorrendo sob
ambos pena legal igualitária. Corolária da lei nº 13.008, no ano de 2014, adveio a
distinção entre os tipos penais e suas devidas particularidades, que também serão
objeto de análise neste artigo.
Destarte, com fulcro nas especificidades de cada qual, o presente
instrumento propõe-se a analisar os dispositivos, frisando conceitos jurídicos préestabelecidos, bem como as consequências destes para a sociedade de modo geral.
Por conseguinte, este artigo foi construído sem cercear o acesso às fontes
normativas e o acervo formal por limite de tempo, haja vista que é imprescindível
compreender as origens do problema que o ampararam até que auferisse a
conjuntura atual. Nestes moldes, o artigo valeu-se de obras que datam dos mais
diversos períodos e autores, enfatizando a diversidade de posicionamentos que
corroborassem com as teses aqui suscitadas.
2.A TRIBUTAÇÃO
Antes de qualquer outro pormenor acerca do que concerne aos crimes de
contrabando e descaminho, mister frisar os impactos deles à receita nacional e a
sociedade de modo geral. Nestes termos, é importante ater-se ao que é tributo e
seus conceitos, pois só deste modo pode-se compreender melhor como as
atividades ilegais supramencionadas lesam o sistema tributário nacional, para enfim
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compreender melhor as proporções que tomam a ofensa ao bem jurídico tutelado
pelos crimes citados no início do parágrafo.
2.1Do Tributo Propriamente Dito
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Desde o ano de 1965, com a instituição do Sistema Tributário Nacional em
decorrência da EC nº 18 até a devida criação do Código Tributário Nacional, corolário
da lei nº 5.172/66, a matéria tributária vem paulatinamente evoluindo, ao ponto de
auferir status de Lei Complementar por intermédio do Art. 34, §5º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ou ADCT.
Em virtude da especificidade da norma acerca do conceito de tributo, haja
vista o rol taxativo do Art. 3º do Código Tributário Nacional, não há muito o que se
debater na doutrina com relação a isto. O legislador logrou êxito em não permitir
qualquer variação neste conceito, se fazendo apenas complementar a exegese a ser
feita neste dispositivo. Em tempo, reza o supracitado artigo:
Art. 3º: Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante
atividade
administrativa
plenamente vinculada.
Em que pese o posicionamento doutrinário, insta ater-se aos pontos
suscitados por Kiyoshi Harada, que discorda da uniformidade do conceito de tributo
estabelecido pelo legislador, fazendo crítica sutil à chamada “falta de interesse
prático” por parte da doutrina em estabelecer novos conceitos. Tendo em foco o que
foi anteriormente explicitado, observe-se as doutas palavras de Harada (2017, p. 325):
O conceito de tributo não é uniforme.
Contudo, a doutrina em geral inclui em seu
conceito o traço característico da
coercitividade. Assim, os tributos são
prestações pecuniárias compulsórias, que o
Estado exige de seus súditos em virtude do
seu poder de império. Na verdade, a
conceituação doutrinária não tem mais
interesse prático à medida que a definição
de tributo se acha normatizada no Código
Tributário Nacional.
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Machado (2019) endossa o afirmado por Harada, ao passo que reafirma a
taxatividade do conceito explicitado pelo julgador, bem como destaca o conceito
insculpido no Art. 3º já anteriormente mencionado, e este pensamento corrobora
com o explicitado por Paulsen (2020). Nogueira (1995, p. 155) afirma que “Os tributos
[...] são as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio dos indivíduos,
baseado no seu poder fiscal, mas disciplinado por normas de direto público que
constituem o Direito Tributário”.
Não havendo controvérsias relativas naquilo que tange a doutrina, insta frisar
o conceito já devidamente insculpido pelo legislador, extraindo dela os conceitos a
seguir discriminados, enfatizando o que lhe for concernente, mas não sem antes fazer
a devida observação à natureza jurídica do tributo, insculpida logo no artigo
subsequente. Em tempo, reza o Art. 4º do CTN:
Art. 4º: A natureza jurídica especifica do
tributo é determinada pelo seu fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes
para qualificá-la.
Iniciar-se-á a análise proposta no parágrafo anterior pelo termo “Prestação
Pecuniária” devidamente exposto logo ao início do Art. 3º do CTN, e para melhor
compreender o conceito de pecúnia observa-se o que dispõe o Art. 162, I, do Código
Tributário Nacional, do qual se pode extrair o entendimento de que prestação
pecuniária é aquela onerosa cuja tradição é firmada em “moeda corrente, cheque ou
vale postal”.
Segue-se a presente análise pautando-se no adjetivo atribuído à prestação
pecuniária, “compulsória”. A compulsoriedade do tributo dá-se pelo fato de não ter
sido originalmente pactuada, inexistindo qualquer tipo de voluntariedade.
Entretanto, insta frisar que ao nascer em solos brasileiros, o primeiro contrato que
compulsoriamente se faz é com a Carta Política Brasileira, que preceitua direitos,
deveres e garantias aos submissos ao regime pátrio. Destarte, sob a égide
Constitucional incitada, há de se exibir o que expõe o Art. 5º, II da Carta Magna
Brasileira, que prevê a compulsoriedade em fazer ou eximir-se de fazer qualquer
coisa por força de lei. Deste modo, uma vez pactuado e restando-se obrigado a
adimplir com o que o regime normativo impõe, não há que se preceituar qualquer
pormenor acerca da compulsoriedade da prestação pecuniária, isto é, a
obrigatoriedade do imposto.
O terceiro ponto a ser destacado no conceito narrado no Art. 3º é “Em moeda
ou cujo valor nela se possa exprimir”, o que remete a áureos tempos nos quais o
escambo era prática comum. Destarte, não é defeso qualquer outro meio de quitação
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da prestação pecuniária compulsória senão aquilo que é taxativamente expresso no
rol deste trecho.
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O trecho “que não constitua sanção por ato ilícito” diz respeito à penalidade
corolária de inadimplemento de obrigação de natureza tributária, sendo
imprescindível suscitar a diferenciação entre a multa e o tributo, cujo
inadimplemento é o nexo causal entre esses dois, estabelecendo uma relação de
dependência desta para com aquele, visto que sem o segundo, a multa não teria
razão de ser, ou sequer de existir. Sendo assim, a multa só existe por ocorrer
inadimplemento, e por sua vez, o inadimplemento só existe por haver uma obrigação
tributária previamente estabelecida, nos moldes que anteriormente foram
abordados. Em que pese a subordinação da multa à obrigação tributária, reza Torres
(2018, p. 236):
[...]são inconfundíveis o tributo e a
penalidade. Aquele deriva da incidência do
poder tributário sobre a propriedade
privada. A penalidade pecuniária resulta do
poder penal do Estado e tem por objetivo
resguardar a validade da ordem jurídica. O
próprio art. 3º do CTN, ao se definir tributo,
exclui do seu conceito a prestação que
constitua sanção por ato ilícito.
Mister frisar também o trecho “instituído em lei”, haja vista que o tributo
exige, obrigatoriamente, existência de previsão normativa prévia à sua instituição. Em
tempo, destaca-se o exposto no Art. 150 e seu inciso I, insculpidos na Constituição
Brasileira de 1988.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
Corroborando com o que dispõe a Lei Maior, enfatiza-se também o Art. 97,
caput, e o inciso I, que rezam:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
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I - a instituição de tributos, ou a sua
extinção;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A expressão “cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada” diz respeito ao lançamento e vinculação do tributo, que seria a forma
solene prevista no Art. 142 do CTN no que tange o procedimento administrativo.
Reza o dispositivo:
Art. 142. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
2.2 Espécies Tributárias
O Art. 145 e incisos da Magna Carta de 1988 em pleno acordo com o que
dispõe o Art. 5º do Código Tributário Nacional afirmam a existência três espécies
tributárias: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias. A CF/88 disciplina de
maneira mais específica que o Art. 5º do CTN, dessarte, utilizar-se-á o que afirma a
Lei Maior para tomar como base:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
I – impostos;
II – taxas, em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;
III – contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.
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A taxatividade dos artigos acerca dos tipos de tributos ensejou a criação da
chamada Teoria Tripartida, que, conforme Harada (2017) bem pontua, consiste-se na
admissão de apenas três tipos de tributos e é aquela atualmente adotada como
válida pela Corte Máxima do país, o Egrégio Supremo Tribunal Federal.
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Há ainda, a existência da Teoria Bipartida, que preceitua a existência de
apenas duas espécies tributárias, os tributos vinculados e não vinculados. A teoria
mais aceita pela doutrina que goza do status de posição majoritária é a Teoria
Pentapartida. Neste molde, adotar-se-á como base à sequência do presente tópico
aquilo considerado tributo para a doutrina majoritária.
Martins (2011, p. 717-21) é um ferrenho defensor da Teoria Pentapartida, e
doutrina que os tipos de tributos existentes são: Impostos, Taxas, Contribuições de
Melhorias, Empréstimos Compulsórios e Contribuições. Machado (2010, p. 69-70),
também adotante deste posicionamento, conceitua ainda que as espécies tributárias
aqui abordadas são autônomas.
A Teoria Pentapartida ou Quintapartida, conforme Dos Reis (2016, p. 68), foi
inovadora, pois:
[...]além das espécies contidas no art. 5º do
CTN (Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhorias),
inovou
ao
instituir
as
contribuições especiais e empréstimos
compulsórios. Tornando assim, inviável a
observância unicamente do fato gerador, o
qual passou a ser insuficiente para definição
dos diferentes regimes jurídicos a que cada
espécie de tributo está sujeita.
A conclusão da existência destes dois outros tipos de tributos é advinda da
leitura dos Arts. 145, 148 e 149 do Código Tributário Nacional. Destarte, são tributos:
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhorias, Empréstimo Compulsório e
Contribuições Especiais (DOS REIS, 2016, p. 69).
Seguindo a ordem cronológica estabelecida no parágrafo anterior, iniciarse-á a especificação dos tributos pelos Impostos. Antes de qualquer outro pormenor
sobre o que é imposto, leia-se o Art. 16 do Código Tributário Nacional, que preceitua:
“Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente
de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. Destarte, imposto
é o tipo de tributo cujo fato gerador é completamente independente de quaisquer
atuações do Estado. Alexandre (2010, p. 22) acerca do imposto, doutrina que “os
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impostos não incorporam, no seu conceito, a destinação de sua arrecadação a esta
ou àquela atividade estatal. Aliás, como regra, a vinculação de sua receita a órgão,
fundo ou despesa é proibida diretamente pela Constituição Federal”. Nestes moldes,
o Imposto é tributo vinculado que decorre do átimo em que o indivíduo aufere
riqueza, não existindo qualquer tipo de retributividade obrigatória em decorrência
destes.
A taxa, segunda dos cinco tipos de tributo, conforme Dos Reis (2016, p. 61),
ao contrário do imposto, não decorre de qualquer ação do particular, mas sim é
pautada exclusivamente no princípio da soberania do interesse público. O fato
gerador da taxa, conforme o autor é “a utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público específico ou divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”.
As contribuições de melhorias, conforme Dos Reis (2016, p. 62) é o
instrumento através do qual se repõe aos cofres públicos quantia gasta para fins de
gasto com obra pública que culminou valorização de bem pessoal. Este tributo
apenas alcança aqueles que foram efetivamente beneficiados com a obra pública que
corolariou a valorização, o fato gerador.
Conforme Sabbag (2012, p. 478), “o empréstimo compulsório é modalidade
autônoma de tributo, perante as demais, cuja diferença específica encontra a sua
melhor representação na necessária previsão legal de sua restituibilidade”. Falcão
(1970, p. 39), doutrina, ainda que os empréstimos compulsórios são exigidos por ente
público para com aqueles que possuam capacidade contributiva. São tributos de
arrecadação vinculada e que exigem uma previsão de restituição.
No que tange as contribuições sociais, mister frisar que não há uma regra
basilar à sua instituição, restando promover uma exegese acerca das finalidades a
qual se destinam. Em que pese as contribuições, Dos Reis (2018, p. 10) reza:
Em relação às contribuições especiais, o
legislador constitucional agiu de forma
distinta. Com efeito, a partir da leitura dos
artigos 149 e 195, fica claro que não foi
definida a regra-matriz das contribuições a
serem instituídas, mas sim as finalidades a
que são dadas. De fato, o legislador
constitucional estabeleceu que serão
instituídas contribuições para a intervenção
do domínio econômico, para o custeio da
Seguridade Social ou para atender aos
interesses das categorias profissionais ou
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econômicas. Por conta disso, é que é
possível que haja contribuições que tenham
base de cálculo idêntica, ou semelhante, a
de impostos. Não há vedação constitucional
para tanto, visto que a Carta Magna não
estabelece a regra-matriz das contribuições
especiais. A Constituição Federal apenas se
preocupou em vincular tais tributos a sua
destinação.
3 DOS CRIMES
Antes de adentrar a questão dos tipos penais que protagonizam este artigo,
é exordial compreender o que é um crime, assim como outros conceitos pertinentes
ao deste propriamente dito, assim como fazer a devida observância à evolução
histórica do Direito Penal, que segue no tópico a seguir.
3.1 Evolução Histórica do Direito Penal
É exordial compreender a evolução histórica desta ciência jurídica para que
se possa alinhar a mentalidade do legislador ao criar ou editar a norma, e promover
um olhar diferenciado no que tange aos princípios norteadores do Direito Penal.
Desde os primórdios da humanidade foram empregadas inúmeras tentativas
de coibir ações que destoassem do que era considerado benéfico à harmonia das
relações. Jolo (2013, p. 1) descreve estas tentativas como sendo embriões do Direito
Penal sobre o qual atualmente se discorre. A ideia de aplicar algum mecanismo de
punição aos que contrariam aquilo que é moralmente correto veio evoluindo
paulatinamente com o galgar do tempo, até que se amoldasse às épocas que lhe
eram pertinentes.
Martins (2019, p. 79), promove um olhar filosófico sobre a evolução do
Direito. Desde os filósofos pré-socráticos, com a percepção de que a Filosofia é a
responsável por moldar o Direito, é indubitável que os costumes moldam a
sociedade, e, como consequência natural corolária deste fato, alteram também as
leis, almejando a estabilidade dos ordenamentos jurídicos desde os regimes mais
antigos. O posicionamento do autor é explicitado no trecho:
À evidência, tal despertar conformou a
história da humanidade, pois, de rigor,
passou a ser a história da vida social dos
povos, por meio do direito costumeiro e não
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escrito no início, e tomando pouco a pouco
forma, com as leis anteriores a Hamurabi,
como de Lipit-Ishtar, Ur-Nammu, Shulgi e
outros.
É, todavia, a partir dos pré-socráticos gregos
e da tríade admirável do período áureo
ateniense, que a Filosofia molda o Direito,
redirecionando os costumes para a
estabilidade dos ordenamentos jurídicos,
escritos ou não, que conformaram,
principalmente, o Ocidente [...].
Noronha (2009, p. 19) corrobora com o pensamento de Martins
anteriormente exarado, e sobre o diálogo entre a evolução humana e o Direito, reza:
“ele surge como homem e o acompanha através dos tempos, isso porque o crime,
qual sombra sinistra, nunca dele se afastou”.
Deste modo, o Direito Penal apenas buscou mecanismos de tipificação e
aplicação de penas proporcionais à ofensa praticada, seja esta aplicação corolária
dos mais distintos diplomas legais, citando, à título de exemplo, o Código de
Hamurabi, na Babilônia antiga e o Código Penal Brasileiro, que data de 1940, mas é
ainda hoje a ferramenta utilizada para catalogar as condutas consideradas como
típicas no Direito Brasileiro.
As primeiras ideias de Direito Penal, conforme Jolo (2013, p. 2) eram
pautadas exclusivamente em vingança, que conforme Bacon (2001, p. 31) “é uma
espécie de justiça selvagem”. Estas ideias eram exaradas na aplicação de penas
desumanas. Estas primeiras ideias podem vir a ser divididas em três fases principais:
Vinganças privada, divina e pública. Sobre esta matéria, doutrina Prado (1999, p. 31)
Primeira época. Crimen é atentado contra os
deuses. Pena, meio de aplacar a cólera
divina; Segunda época. Crimen é agressão
violenta de uma tribo contra outra. Pena,
vingança de sangue de tribo a tribo; Terceira
época. Crimen é transgressão da ordem
jurídica estabelecida pelo poder do Estado.
Pena é a reação do Estado contra a vontade
individual oposta à sua.
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Não existe uma ordem cronológica pré-estabelecida entre estas fases, e insta
frisar que até chegaram a coexistir. Noronha (1975, p. 20) explicita este fato em sua
obra ao afirmar:
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Em regra, os historiadores consideram
várias fases da pena: a vingança privada, a
vingança divina, a vingança pública e o
período humanitário. Todavia deve advertirse que esses períodos não se sucedem
integralmente, ou melhor, advindo um, nem
por isso o outro desaparece logo,
ocorrendo, então, a existência concomitante
dos princípios característicos de cada um:
uma fase penetra a outra, e, durante
tempos, esta ainda permanece a seu lado.
A primeira das ideias de vingança, a privada, tem arrimo na reparação feita
com uma disparidade colossal no tocante à proporção da ofensa sofrida em
comparação com aquela, no qual a incumbência de aplicar a pena era cerceada às
mãos do próprio ofendido. A impessoalidade das penas não era cenário incomum,
visto que para além do ofensor, estendiam-se a outros integrantes de grupo social
em comum, e na ausência de grupos distintos, o ofensor era apenado com o exílio,
estando ao alvedrio de tribos distintas, que dificilmente teriam condescendência pra
com sua vida (FÜHRER, 2005).
Em que pese a vingança divina, exalta-se os ensinamentos de Capez (2003,
p. 2) que reza “O direito penal, inicialmente, foi concebido como uma forma de
exercer a vingança divina contra infratores, cujos crimes despertavam a cólera dos
deuses”. Destarte, aquele que desagradasse aos deuses expunha não só a si mesmo
ao risco de sofrer as chamadas punições divinas, mas também todos a sua volta. Em
tempo, o Capez (2003, p. 2) afirma que as punições supostamente enviadas pelos
deuses consistiam-se em fenômenos naturais já amplamente estudados pela ciência,
e que já tem uma explicação lógica.
Assim, é possível compreender que o Direito Penal era intimamente ligado
aos dogmas adotados à época, envolto em misticismo e religiosidade, de modo a
cerceá-lo a uma ferramenta de punição a quem desagradasse aos deuses. Greco
(2015, p. 18) endossa as afirmações de Capez, de modo a exarar que nesta época:
Era o direito aplicado pelos sacerdotes, ou
seja, aqueles que, supostamente, tinham um
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relacionamento direito com um deus e
atuavam de acordo com sua vontade.
Incontáveis atrocidades foram praticadas
em nome dos deuses, muitas delas com a
finalidade de aplacar-lhes a ira. A
criatividade maligna dos homens não tinha
limites.
A doutrina de Noronha (2001, p. 21) comunica-se com a de Capez, e no
tocante à aplicação das penas, exara: “O princípio que domina a repressão é a
satisfação da divindade, ofendida pelo crime. Pune-se com rigor, antes com notória
crueldade, pois o castigo deve estar em relação com a grandeza do deus ofendido”.
A já mitigada transição entre eras não obsta a existência de contradições
discrepantes entre os pensamentos regentes de cada qual. Sobre a contradição,
abandonando o cenário arcaico da vingança divina, na vingança privada a religião
deixou os holofotes do protagonismo, passando a ser mera coadjuvante neste
período. Capez (2003, p. 2) bem doutrina sobre este período:
Evoluiu-se depois para a fase da vingança
privada, na qual o homem passou a fazer
justiça com as próprias mãos, mas quase
sempre retribuindo o mal recebido com
brutalidade desproporcional. O direito
penal consistia na autotutela e esta resumiase à mera vingança. Quando a infração
penal era cometida por um membro do
próprio grupo, a punição, em regra, era o
banimento, conhecido como perda da paz,
fazendo com que o infrator ficasse
desprotegido, à mercê de tribos rivais. Se a
ofensa fosse praticada por alguém estranho
à tribo, a punição seria vingança contra todo
o seu clã, incidindo, inclusive sobre pessoas
inocentes. Era uma vingança violenta e
quase sempre desmesurada. Não se
observava sequer a conhecida lei da física da
reação igual à ação. A ofensa a um indivíduo
de outra tribo era encarada, muitas vezes,
como uma ofensa a todo a comunidade,
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gerando reações coletivas e rivalidades
eternas.
Após as fases de vinganças, o Direito Penal manteve-se em sua tendência e
continuou evoluindo, dando lugar a novos tipos de penas e motivações. Deste
parágrafo em diante discorrer-se-á acerca do Direito Penal dos Povos, terminologia
citada por Jolo (2013). A ordem estabelecida pela autora para discorrer foi: Direito
Romano, Direito Germânico e por fim o Direito Canônico.
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Em que pese o Direito Penal Romano, mister frisar que era frequentemente
utilizado para ratificar o caráter social da pena. Para melhor compreender, é
imprescindível abordar a questão da organização jurídica vigente à época, marcada
pela rigidez instituída pela monarquia e as famílias com alto poder aquisitivo não se
submetiam às normas como a população comum. Mister frisar ainda a questão do
Pater Familias, o direito de dispor acerca da vida e morte de todos os seus
dependentes.
Nesta época estabeleceu-se o conselho legislativo decenviral, que corolariou
o primeiro código Romano escrito: A Lei das 12 Tábuas. O Direito Romano se
relaciona diretamente com o supracitado período da Vingança Privada, pautado pela
lei de Talião (a mesma que inspirou o código de Hamurabi), que reza “Olho por olho,
sangue por sangue, dente por dente” (RUDÁ, 2018). Com o advento da República
Romana a vingança privada foi mitigada, nascendo então o magistério penal.
O Direito Penal Romano era inteiramente pautado no chamado “Princípio do
Dever Moral”, e a premissa era que com a aplicação da pena cominada imputada
pelo magistrado, o crime e o mal por ele causado fossem apagados, mantendo assim
a ordem pública, haja vista que as sanções penais aplicadas pelo Estado eram, em
sua quase integralidade, expostas ao público (RUDÁ, 2018). Bitencourt (1999, p. 33)
explicita como características principais do Direito Romano:
a) a afirmação do caráter público e social do
Direito Penal;
b) o amplo desenvolvimento alcançado pela
doutrina
da
imputabilidade,
da
culpabilidade e de suas excludentes;
c) o elemento subjetivo doloso se encontra
claramente diferenciado. O dolo – animus -,
que significava a vontade delituosa, que se
aplicava a todo campo do direito, tinha,
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juridicamente, o sentido de astúcia – dolus
malus - , reforçada, a maior parte das vezes,
pelo adjetivo má, o velho dolus malus, que
era enriquecido pelo requisito da
consciência da injustiça;
d) a teoria da tentativa, que não teve um
desenvolvimento completo, embora se
admita que era punida nos chamados
crimes extraordinários;
e) o reconhecimento, de modo excepcional,
das causas de ustificação (legitima defesa e
estado de necessidade);
f) a pena constituiu uma reação pública,
correspondendo ao Estado a sua aplicação;
g) a distinção entre crimina publica, delicta
privada
e
previsão
dos
delicta
extraordinária;
h) a consideração do concurso de pessoas,
diferenciando a autoria e a participação
Muitas das características apontadas por Bitencourt estão presentes ainda
no Direito Brasileiro hodierno não só a nível Penal. A influência desta ciência jurídica
tão à frente de sua época é notória, haja vista a contemporaneidade de um
ordenamento escrito há séculos.
No que concerne o Direito Germânico, seu início se diferenciava do Romano
ao passo que adotava simultaneamente a Vingança e a composição. Rudá (2018)
doutrina que com a invasão de Roma o aumento do poderio Estatal foi uma
decorrência lógica, e a vingança deixou de ser praxe. Adotou-se então um sistema
de compensação financeira pelo crime cometido, e, quando o acusado não
dispusesse de poder aquisitivo, uma pena alternativa era imputada.
O Direito Germânico não era isonômico e a aplicação da pena variava
conforme fatores pessoais como gênero ou idade. Também eram levados em
consideração as circunstâncias do delito, como onde ocorreu, sob quais condições e
qual foi o bem ofendido. Fixado o quantum da pena e na ausência de pecúlio para
sua devida quitação, instaurava-se os bárbaros látegos físicas, como as ordálias e
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duelos judiciários, onde o indiciado lutava contra fatores físicos, climáticos ou, ainda,
contra outro indiciado por sua vida (RUDÁ, 2018).
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No que diz respeito ao Direito Canônico, Orsi (2009) doutrina que também é
conhecido por ordenamento jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana, o que
também é endossado por Jolo (2013). No início o Direito Canônico assumia postura
tão-somente disciplinar e cria no arrependimento “voluntário” dos criminosos por
intermédio de admoestações, entretanto, após o fortalecimento da Igreja Católica e
do poder do Papa, as sanções eram imputadas até mesmo aos leigos.
O Direito Canônico, conforme Orsi (2009), não recepcionou a Vingança
Privada, pois promovia as tréguas divinas e o direito de asilo. Destarte, as ordálias
tão presentes no Direito Germânico não tinham mais espaço para figurarem em
protagonismo. A humanização das penas ocorrida neste período serviu de plinto ao
Direito Humanitário, que figurou no século XVIII.
3.2 Da Hodiernidade do Crime e do Direito Penal Brasileiro
Passados os períodos históricos discorridos no tópico anterior, enfatizar-seá neste capítulo aquilo que é concernente a atualidade, em especial, aos crimes de
contrabando e descaminho. Este capítulo se iniciará abordando o que é
compreendido como crime atualmente.
O Decreto-Lei nº 3.914 de 9 de Dezembro de 1941, a Lei de Introdução ao
Código Penal, que é posterior à criação deste próprio, institui logo em seu Art. 1º um
conceito legal acerca do que é crime, conforme reza:
Art 1º: Considera-se crime a infração penal
que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção,
quer
isoladamente,
quer
alternativa ou cumulativamente com a pena
de multa; contravenção, a infração penal a
que a lei comina, isoladamente, pena de
prisão simples ou de multa, ou ambas,
alternativa ou cumulativamente.
Deste conceito positivado pelo legislador, pode-se extrair alguns
pormenores a serem detalhados. Inicialmente, crime é uma infração penal. Cunha
(2020) permite três distintas exegeses acerca do que é infração penal: A formal, a
material e o conceito analítico. Pelo enfoque formal, infração penal nada mais é do
que a norma propriamente dita, ou seja, tudo aquilo que encontra-se explicito no rol
de uma norma penal incriminadora. Em conceito material, infração penal é a conduta
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humana que acarrete lesão ou ameaça de lesão a algum bem jurídico tutelado; esta
conduta está sujeita a originar sanção penal. Já o que tange o conceito analítico, a
infração penal é um fato típico, ilícito e culpável, sendo estes requisitos cumulativos
e essenciais para que se exista a mencionada infração.
Acerca do conceito material, estende-se seu entendimento até o trecho
“comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou
cumulativamente com a pena de multa”, haja vista que o fato típico, ilícito e culpável
abordado no conceito analítico é originário da conduta humana prevista no conceito
material, sujeita a sanção penal por violação de alguma norma penal incriminadora,
conforme abordado pelo conceito material.
O crime se subdivide em outros tipos, podendo ser classificado por algumas
especificidades concernentes à prática do delito, ao animus, à gravidade, ao
resultado, às consequências do crime e, ainda, o resultado da conduta humana. Deste
modo, o tópico seguinte almeja elucidar os tipos de crime.
3.2.1 Tipos de Crime
Os primeiros tipos de crime a serem efetivamente abordados aqui são
classificados naquilo que diz respeito ao animus do autor, são os dolosos e culposos.
Em que pesem os crimes dolosos, frisa-se o disposto no Art. 18, I do Código Penal
Brasileiro, que os prevê como sendo aqueles “quando o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo”. Em tempo, dolo é a vontade de agir, é o animus que
o indivíduo tem em praticar aquele fato típico. Indo de choque ao dolo, a culpa
ocorre quando o agente não tem a vontade de praticar aquele fato típico, porém tem
o nexo causal firmado entre sua conduta e o resultado final é pautado em ato
marcado por negligência, imprudência ou imperícia (GRECO, 2015). Corroborando
com esta afirmação, dispõe o Código Penal em seu Art. 18, II, sobre os crimes
culposos: “culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência,
negligência ou imperícia”.
Acerca da classificação dos crimes pelo resultado, há que se falar sobre o
crime tentado e o consumado. Reza o Art. 14, I do Código Penal que crime
consumado é aquele que “reúne todos os elementos de sua definição legal”. Embora
haja crimes que não admitam a modalidade tentada, como, por exemplo, o crime de
instigação ao suicídio (Art. 122 do CP), a tentativa, via de regra, é aquela onde ocorre
a ausência do resultado final pretendido pelo agente. Deste modo, se o agente não
tem dolo, não existe a modalidade tentada, que não pode ser admitida na
modalidade culposa (MASSON, 2020). Ratificando o que afirma a doutrina, o Art. 14,
II do Código Penal reza que o crime é: “Tentado, quando iniciado a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente”.
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A terceira forma de classificar os delitos do presente instrumento é referente
ao verbo-tipo propriamente dito, diferenciando os crimes de ação única e múltipla.
Nesta modalidade insta frisar a leitura dos dispositivos, sendo considerados crimes
de ação única aqueles que tem um único verbo chave na composição do fato
delituoso. Para exemplificar, destacam-se os Arts. 124 e 125 do Código Penal, que
rezam: “Art. 124: Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho
provoque”; “Art. 125: Provocar aborto, sem o consentimento da gestante”. No Art.
125, há apenas uma única forma de praticar o verbo-tipo, que é “PROVOCAR”, o
aborto, enquanto o Art. 124 admite duas, “PROVOCAR” ou “CONSENTIR”. Destarte,
classificam-se como crime de ação múltipla o do Art. 125 e única o do Art. 124.
A quarta e última classificação aqui abordada diz respeito ao número de
agentes necessários para a prática do delito, trata-se dos crimes unissubjetivos e
plurissubjetivos. Os crimes unissubjetivos são aqueles onde o sujeito ativo não
necessita ser mais de um indivíduo para consumação do fato típico, enquanto nos
plurissubjetivos é impossível que se consume com apenas um único indivíduo. À
título de exemplo frisa-se o Art. 288 do Código Penal, que requer a participação de
três ou mais indivíduos para sua consumação.
3.3 Contrabando e Descaminho
Rojas (2018, p. 30) afirma que as questões que permeiam os crimes de
contrabando e descaminho não são nada hodiernas, haja vista que estes delitos
datam até mesmo do século XVIII. Em tempo, explicita:
Muito se vislumbra perante o tema
contrabando e descaminho, que percorre a
sociedade e os males ambiciosos do ser
humano há séculos. É notável que no país,
desde o período colonial, têm-se registros
de defesas e planos vindas do núcleo
governamental, na falha tentativa das
ordenações Manuelinas e Filipinas de
assegurar o futuro arrombo nos cofres
públicos com o aperfeiçoamento e
regularização de ordens contra o crime de
contrabando, produto inevitável e herdado
de Portugal desde os meados de 1700 d.C.
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Contudo, o autor ressalta que as condições geográficas brasileiras eram
infinitamente distintas das portuguesas, e favoreciam o cenário da subtração de
cargas.
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Santos (2015, p. 5) aponta algumas causas para a disseminação dos crimes
de contrabando e descaminho no atual cenário brasileiro, sendo estas: Fácil
Lucrabilidade, Extenso Litoral, Fronteiras Enormes Selváticas Despovoadas e
Despoliciadas, Questão Social e Econômica, Variedade do Produto, Atitude
Complacente de Estados Fronteiriços e a Precariedade Fiscalizatória.
Acerca da fácil lucrabilidade, a explicação para tal é bem simples:
Mercadorias corolárias de contrabando ou descaminho não passam pela devida
tributação, sendo, portanto, mais baratas do que aquelas devidamente importadas.
O custo menor ao consumidor final é um dos maiores atrativos a quem adquire este
tipo de mercadoria. Moreira, et. al. (2016, p. 4, apud MONCHÓN, 2007) corrobora
com o pensamento de Santos (2015), ao exarar que “Se o governo decidir estabelecer
um imposto a fim de obter receita [...] os compradores demandarão uma quantidade
menor desse bem, seja qual for o preço”.
Em matéria geográfica, acerca do extenso litoral, mister frisar as doutas
afirmações de Santos (2015, p. 5) que remete ao afirmado por Rojas (2018) quando
revela as dificuldades enfrentadas pelos portugueses para preservar a enorme costa
brasileira do contrabando de Pau-Brasil. O litoral brasileiro tem proporções colossais,
e mesmo com reforço no policiamento local, seria inviável (talvez impossível) o
patrulhamento integral.
No tocante às fronteiras selváticas, Santos (2015) exara que o volume total
de fronteira coberta por selvas tropicais ultrapassa o total de dezesseis mil
quilômetros, nas quais formam-se estradas e aeroportos improvisados clandestinos.
Estas densas matas são de difícil penetração, e a implementação efetiva de
policiamento nestes locais seria inviável tecnicamente, além de extremamente
dispendiosa.
No que tange a questão social, não há muito o que se detalhar. Barros,
Foguel e Ulyssea (2006) salientam que a maior parte da população brasileira é pobre,
e que o segundo maior percentual da população: o de pessoas que integram a classe
média-baixa, sobrevivem pouco acima da linha da pobreza. Estes dados refletem a
realidade de uma nação onde a desigualdade social impera, e o crime, na maioria
das vezes, é mais rentável que a busca por emprego ou ocupação. Além do fomento
ao crime, a desigualdade social acaba por aumentar também o mercado consumidor
de mercadorias contrabandeadas e descaminhadas, em virtude de seu baixo custo
condizente com o baixo poder aquisitivo desta colossal parcela da população.
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Acerca da variedade do produto, Santos (2015, p. 6) exara que “Alguns bens
têm mercado de consumo facilmente garantido, razão pela qual, sua comercialização
ilegal livre da carga tributária é sobremodo atraente[...]”. Nestes moldes, entram as
questões anteriormente suscitadas no parágrafo de desigualdade social, a população
com baixo poder aquisitivo opta pelas mercadorias oriundas de origem ilegal por
serem muito mais baratas do que as que seguem a tributação padrão. Os lucros
auferidos são uma recompensa atrativa a quem pratica o verbo-tipo, de modo a
ensejar o agigantamento paulatino da logística de importação ilegal.
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Acerca da atitude complacente dos demais estados que fazem fronteira com
o Brasil, não há muito o que se destacar. Conforme Santos (2015, p. 6) enfatiza,
embora existam tratados e acordos de colaboração entre nações para devido
enfrentamento do mercado da importação ilegal, há, ainda hoje, a condescendência
dos Estados (que deveriam agir) para com estas práticas delituosas.
No que diz respeito à precariedade da fiscalização nacional, mister frisar o
emprego de recursos parcos à efetiva manutenção dos órgãos que tem a
incumbência de fiscalizar. Sem que haja emprego de capital suficiente, a tendência é
que a qualidade do resultado piore, e o Estado não consiga exercer sua soberania.
Insta salientar que a pequenez dos recursos não se refere apenas aos financeiros,
mas também aos humanos.
3.3.1 O Contrabando Propriamente Dito
Santos (2015, p. 3) afirma que o crime de contrabando pode ser praticado
por qualquer pessoa, contudo, em virtude da ampla e densa logística existente, ele
dificilmente tem apenas um agente. Em tempo, far-se-á breve leitura do que dispõe
o Art. 334-A do Código Penal, que prevê o crime de contrabando e define o tipo
penal como sendo: “Importar ou exportar mercadoria proibida”.
Os incisos do Art. 334-A preveem outras condutas que, embora não sejam
idênticas ao verbo-tipo insculpido no caput, recebem pena igualitária. São estas:
§
1o Incorre
na
mesma
pena
quem: (Incluído pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a
contrabando; (Incluído pela Lei nº 13.008,
de 26.6.2014)
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II - importa ou exporta clandestinamente
mercadoria que dependa de registro,
análise ou autorização de órgão público
competente; (Incluído pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)
III - reinsere no território nacional
mercadoria
brasileira
destinada
à
exportação; (Incluído pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)
IV - vende, expõe à venda, mantém em
depósito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade
comercial
ou
industrial,
mercadoria
proibida
pela
lei
brasileira; (Incluído pela Lei nº 13.008, de
26.6.2014)
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria proibida
pela lei brasileira. (Incluído pela Lei nº
13.008, de 26.6.2014)
§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais,
para os efeitos deste artigo, qualquer forma
de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o
exercido em residências. (Incluído pela Lei
nº 4.729, de 14.7.1965)

O parágrafo terceiro prevê uma majorante que duplica a pena do crime de
contrabando. Quando empregado meio de transporte marítimo, aéreo, ou fluvial
para adentrar o país com a mercadoria ilegal, resta configurada a situação prevista
neste parágrafo, e a pena será duplicada na terceira fase da dosimetria.
Sobre um ponto comum entre o crime de contrabando e o de descaminho,
que será abordado no tópico seguinte, há que se ressaltar a figura do Art. 318 do
Código Penal, que prevê pena de reclusão de três a oito anos e multa ao funcionário
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público que facilite a efetiva prática destes crimes. Tendo em vista que o Estado é
sujeito passivo nos crimes de contrabando e descaminho, quando ele corrobora para
a sua própria lesão por intermédio de seus agentes, a punição sem dúvida deve ser
mais gravosa do que a do crime original.
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Contudo, há que se salientar um outro pormenor no que tange o tipo penal
do Art. 318. Ainda após a dissolução dos delitos de contrabando e descaminho em
dois diferentes artigos e diferentes penas, o Art. 318 não sofreu qualquer
modificação. Se as penas tornaram-se distintas por compreender que uma lesão era
mais gravosa do que outra, não faz sentido que a prática do delito do Art. 318 puna
de maneira igualitária a quem ofende bens jurídicos de penas distintas.
3.3.2 O Descaminho Propriamente Dito
Antes de qualquer outro pormenor, insta realizar-se breve leitura acerca do
que dispõe o Art. 334 do Código Penal, que preceitua descaminho como sendo a
prática de: “Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”.
Do próprio artigo é possível extrair os requisitos necessários à efetiva
consumação do delito de descaminho. Por óbvio, para que exista o crime, necessita
a existência de saída, entrada ou consumo de mercadoria e a existência de
necessidade de um tributo prévio determinado àquela mercadoria, conforme
abordado no capítulo anterior que versou sobre tributação. Não há tributo sem lei
prévia.
Carvalho (1983, p. 4) assimila a prática do crime de Descaminho com a
sonegação fiscal. De fato, os delitos são muito similares, diferenciando-se apenas
pelo fato de que o Descaminho prevê uma modalidade específica de sonegação: A
que ocorre através do consumo, importação ou exportação ilegal de mercadorias.
Para fins de observação, grifa-se a lei específica à Sonegação Fiscal, o Art. 1º da Lei
nº 8.137 de 1990, que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e
relações de consumo. Em tempo, reza o dispositivo:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório,
mediante
as
seguintes
condutas:
(Vide Lei nº 9.964, de
10.4.2000)
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I - omitir informação, ou prestar declaração
falsa às autoridades fazendárias;
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II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura,
duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou
utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando
obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria
ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com
a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da
exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em
horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade
quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
3.3.3 A Diferença Entre Contrabando e Descaminho
Os institutos, outrora conjuntamente tipificados conjuntamente no Art. 334 do
Código Penal Brasileiro, tinham pena de reclusão de um a quatro anos. Rezava o
dispositivo: “Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em

parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo
consumo de mercadoria”.
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Desde 2014 os delitos gozam de status autônomos entre si por força da Lei nº
13.008, que acoplou ao Código Penal Brasileiro o Art. 334-A. A divisão do CP
atualmente conta com a figuração do Art. 334 para o crime de descaminho e o 334A para o crime de contrabando.
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A diferença entre os tipos penais dá-se em virtude do produto que é
efetivamente importado ou exportado, haja vista que no caso do contrabando o
produto é legalmente proibido no país tanto para a importação quanto para a
comercialização. Já naquilo que tange o descaminho, não há qualquer vedação à
comercialização do produto, mas ele não segue a devida logística de importação e
tampouco passa pela tributação inerente (ESTEFAN, 2020).
O bem jurídico tutelado pelos dois institutos também é distinto, fazendo-se
exordial a exaltação das doutas palavras de Carvalho (1983, p. 4):

Enquanto o descaminho, fraude ao
pagamento de tributos aduaneiros é, à
grosso modo, crime de sonegação fiscal
ilícito de natureza tributário pois atenta
imediatamente contra o erário público, o
contrabando
propriamente
dito,
a
exportação ou importação de mercadoria
proibida, não se enquadra entre os delitos
de natureza tributária.

Nestes termos, o descaminho representa ofensa à receita pública, enquanto
com o contrabando a questão é mais profunda. Carvalho (1983, p. 4) sobre o
contrabando, exara também:
[...]Estes, precedidos de uma relação fiscocontribuinte, fazem consistir, o ato infrator,
em ofensa ao direito estatal de recolher
tributos. Em resumo, o preceito contido nas
normas tipificadoras dos delitos fiscais
acha-se assentado sobre uma relação fiscocontribuintes, tutelando interesses do erário
público e propondo-se, com as sanções
respectivas, a impedir a violação de
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obrigações concernentes ao pagamento
dos tributos. Já o preceito inerente à norma
tipificadora do contrabando visa a proteger
outros bens jurídicos, que, embora possam
configurar interesses econômico-estatais,
não se traduzem em interesses fiscais.
Inexiste uma relação fisco-contribuinte
entre o Estado e o autor do contrabando.
Proibida a exportação ou importação de
determinada mercadoria, o seu ingresso ou
sua saída das fronteiras nacionais configura
um fato ilícito e não um fato gerador de
tributos.
3.3.4 Os Impactos dos Crimes de Contrabando e Descaminho
Os delitos de contrabando e descaminho geram impactos à sociedade de
formas distintas. O Descaminho, ao não passar pela correta importação e admitir o
comércio de mercadorias que não tenham a devida tributação, gera impactos à
economia nacional, enquanto no caso do Contrabando a situação é mais delicada,
pois fomenta mercados ilegais, em tempo, Santos (2015, p. 1).
Moreira et. al. (2016, p. 4) exaram uma exegese econômica voltada para os
impactos destes delitos, afirmando que dão causa a notório desequilíbrio
mercadológico, e “[...]impede a criação de milhões de empregos por ano e prejudica
a economia formal. Além disso, representa concorrência desleal em relação às
empresas e indústrias que honestamente recolhem em dia seus tributos e encargos
sociais”.
As autoras se posicionam ainda no sentido de identificar a logística por trás
da prática delituosa, e enfatiza que boa parte da mercadoria contrabandeada ou
descaminhada é dirigida aos grandes centros comerciais, como São Paulo, por
exemplo, e é amplamente disseminada nas lojas de rua, e o impacto anual à receita
nacional pode chegar aos R$ 100bi anuais.
Ainda sobre o que doutrinam Moreira et. al. (2016, p. 5), mister frisar o gráfico
elaborado pelas autoras sobre os produtos mais descaminhados com base nas
apreensões policiais, onde há uma disparidade colossal do cigarro para com os
demais, liderando o ranking soberanamente com quase 68%, o que representa uma
perda de 6,4bi anuais. As autoras justificam esta enorme predileção no descaminho
em virtude do baixo custo dos cigarros paraguaios, que não chegam a representar
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nem 4% do lucro obtido. É um “mercado” com investimento baixíssimo e que
movimenta bilhões anualmente.
No que tange o contrabando, utilizar-se-á por exemplo a questão das armas
de fogo, que embora tenham legislação própria, o Estatuto do Desarmamento,
continuam sujeitas às sanções cominadas no Código Penal Brasileiro.
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É notório que o comércio de armas fomenta aumento da violência.
Scorzafave, Soares e Dorigan (2015, apud Mingardi, 1996), enfatizam este fato
quando afirmam:
A ideia que motiva esse tipo de política é
que grande parte dos crimes envolvendo
armas de fogo não são premeditados e
acabam ocorrendo apenas devido ao fato
de o assassino ter em seu poder uma arma
no momento do crime. Segundo Mingardi
(1996), nas áreas que concentram a maior
taxa de ocorrência de homicídios na cidade
de São Paulo, cerca de 90% deles são
cometidos com armas de fogo e 48,3%
ocorrem por motivos fúteis: brigas entre
casais, vizinhos ou amigos, envolvendo
pessoas que frequentemente residem na
mesma rua ou, pelo menos, no mesmo
bairro.

O impacto do contrabando de armas não se restringe apenas ao aumento
da violência, e também deve ser encarado sob aspecto econômico. Como são muitas
as armas auferidas ilegalmente por pessoas que não dispõem do preparo técnico
para portá-las. Tendo em vista o latente crescimento paulatino dos números de
homicídio, conforme explicitado no parágrafo anterior, o Estado decidiu adotar
medidas para a coibição. Com intermédio da Portaria 364/2004 houve uma
campanha de desarmamento em massa, que por óbvio gerou gastos aos cofres
públicos. Scorzafave, Soares e Dorigan (2015), acerca deste tema, rezam:
[...]O Estatuto de Desarmamento previu a
realização da campanha nacional de entrega
de armas, cujos valores de indenização
careciam de regulamentação posterior, o
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que fez com que a campanha tivesse início
somente em julho de 2004, com a expedição
da Portaria 364/2004, da Polícia Federal. O
valor pago na campanha nacional variou de
R$ 100,00 a R$ 300,00 por arma, conforme o
tipo e o calibre da arma. Até o final da
campanha, em 23 de outubro de 2005,
foram recolhidas 446.855 armas em todo o
país. [...]Considerando uma média de R$
200,00 por arma recolhida, estima-se que a
campanha nacional tenha custado aos
cofres públicos aproximadamente noventa
milhões de reais.
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notória e indubitável a evolução do Direito com o galgar do tempo, assim
como é inegável que, ao se perpassar, este enseja a modificação natural da forma de
se pensar humana, bem como influi na visão de mundo nas mais distintas épocas.
Em decorrência natural destas alterações concernentes ao pensamento, nasce a
necessidade de que o Direito acompanhe as relações humanas. À título de exemplo,
sequer seria possível se vislumbrar a possibilidade de aplicação de uma pena do
período da Vingança Privada no Direito Penal Brasileiro atual, sendo incontáveis as
ofensas à Carta Magna e aos mais distintos tratados internacionais de Direitos
Humanos que permeiam o tema.
Ao compreender previamente o que é tributo e o que é crime assim como
todas as outras acepções que foram inerentes aos temas abordados, foi possível
analisar melhor os impactos dos crimes de contrabando e descaminho, assim como
entender as intenções do legislador acerca do bem jurídico tutelado para que então
se possa enfim mensurar a ofensa que estas infrações representam.
Foram suscitadas no artigo algumas questões que corroboram para a
disseminação dos crimes outrora abordados, e através destas, elaborou-se uma
listagem simples de soluções a serem empregadas no combate à importação e
exportação ilegal.
A principal forma de combate seria o preparo do poderio militar para a
implementação de uma fiscalização policial fronteiriça mais eficiente, haja vista que,
se uma “barreira policial” fosse devidamente erguida nos arredores nacionais, o
impacto no mercado clandestino já seria evidente desde logo. Santos (2015) doutrina
que é necessário, ainda, “patrulhamento ostensivo de mares, rios, lagos e estradas”.
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Uma alternativa mais viável economicamente do que a anterior seria a de
aumentar a vigilância nos principais centros de consumo nacionais, citando, à título
de exemplo, a Uruguaiana, no Rio de Janeiro e a Rua 25 de Março, em São Paulo.
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RESUMO: A presente pesquisa tem por determinação analisar os aspectos do
instituto das falsas memórias presentes na prova testemunhal do Processo Penal a
fim de pesquisar quais os danos causados por esse instituto e o que seria feito para
sua redução. Partindo deste ponto, conforme a metodologia utilizada do tipo
pesquisa qualitativa descritiva e bibliográfica foi desempenhado um estudo em
conjunto entre doutrina, jurisprudência e legislação acerca do tema, onde foi possível
verificar que desde as primeiras escolas criminológicas o instituto das falsas
memórias já existia, e que em assim sendo, uma prova não pode ser fundada
totalmente neste aspecto pois exatamente por ser um ser humano este é passível de
falhas e erros, que podem ser conduzidos pelo preconceito e outras questões. Desse
modo, por meio deste estudo, chegou-se à conclusão que a falsa memória ainda está
bastante presente nos depoimentos e até entrevistas feitas durante o decorrer do
Processo penal e que os operadores do direito sejam eles: policiais, juízes, promotor
e defesa devem resguardar todos os direitos do acusado para que este não venha a
sofrer nenhum abuso ou muito menos uma futura condenação por crime que não
cometeu.
Palavras-chave: memórias falsas, processo penal, prova testemunhal.
Sumário: 1 Introdução. 2 Considerações Gerais Acerca Da Memória E Das Falsas
Memórias. 3 Processo Penal Brasileiro: Instrumentalidade Do Processo, Provas E
Prova Testemunhal. 4 Contribuição Da Mídia Na Formação Das Falsas Memórias. 4.1
Por Quê O Instituto Da Prova Testemunhal Não Pode Ser Considerado Como
Evidência Absoluta: Reflexões Sobre A Teoria Positiva De Estabelecer Características
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Criminais. 5 Casos Reais De Julgamentos De Inocentes Que Se Firmaram Através De
Falsas Memórias. 8 Conclusão. 9 Referências Bibliográficas.
1 INTRODUÇÃO
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O processo é o instrumento de proteção do direito perante as garantias
fundamentais, especialmente no paradigma democrático como o do Brasil, já que a
atual e vigente Constituição Federal da República de 1988 traz em seu bojo o
respectivo Estado Democrático de Direito, o que provocou mudanças significativas
diante das constituições anteriores.
Busca-se no presente trabalho analisar o tema das falsas memórias no
processo penal, abordando o instituto de forma minuciosa, analisando a sua
existência, a questão psicológica que influência na percepção da realidade pela
testemunha ocular do crime, bem como a instrumentalidade do processo, a
necessidade de produção de provas livre de vícios que possam alterar o resultado
justo do processo penal. E por fim, discutir a interferência ou não das falsas memórias
na busca pela verdade real, um dos objetivos do devido processo legal do processo
penal brasileiro.
Para tanto, serão empregadas as metodologias de pesquisa aplicada e
descritiva, através da consulta de obras doutrinárias sobre o instituto das falsas
memórias e temas correlatos e, primordialmente, da análise jurídica e psicológica
sobre a matéria, com o intuito de provocar uma reflexão sobre a questão.
Inicialmente, serão tecidas considerações acerca do das falsas memórias onde
serão abordadas questões do devido processo legal, da instrumentalidade do
processo e da importância da produção de provas para a obtenção de um resultado
mais aproximado da verdade real, tendo como consequência mais justa a prolação
de uma sentença isenta de vícios que alterem substancialmente o resultado do
processo.
Ademais, destaca-se que o tema é de grande relevância à sociedade em geral,
pois há a necessidade de um processo penal justo com respeito a todos os princípios
e regras estabelecidas pena Constituição Federal da República de 1988, no estudo
em análise, especificamente em relação à produção de provas para embasarem a
sentença prolatada ao final do processo penal.
Apesar de abordar temas inerentes à Falsas Memórias, como seu atual
conceito, a interferência no processo penal, a busca da verdade real, o presente artigo
não possui a pretensão de esgotar tais temas, mas tão somente de mencionar seus
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aspectos relevantes para contextualizar o objeto principal, que é a análise da
interferência das falsas memórias na prolação de uma sentença justa.
2 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA MEMÓRIA E DAS FALSAS MEMÓRIAS
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Para antes de se aprofundar no instituto das falsas memórias e seus reflexos
na prova testemunhal no processo penal brasileiro, é necessário que seja abordado
alguns aspectos gerais a respeito do tema para melhor compreensão do presente
trabalho.
Primeiramente, antes de tecer maiores comentários sobre o tema, a fim de
entender o que são as falsas memórias, faz-se necessário, esclarecer o conceito de
memória:
Memória é a aquisição (recordação, lembrança, recuperação), a
formação, a conservação e a evocação de informações. O
acervo das memórias de cada um é o que nos converte em
indivíduos, é o que constitui nossa identidade e possibilita
nossa comunicação. A memória está na origem de todo o ato
cognitivo (IZQUIERDO, 2006, p.136)
Nesse sentido, destaca-se que o cérebro humano aprende com a repetição e
que cientificamente se comprovou que 5% apenas das memórias residem no
consciente, que são as memórias de curto prazo ou de trabalho, e os outros 95%
restam no subconsciente, que são as memórias de longo prazo.173 Quando uma
pessoa recebe informação através de um de seus sentidos, é dentro dos 5% que as
mesmas são processadas e armazenadas e formam pequenos blocos de informação.
O ser humano tem a tendência de agrupar informações, formando blocos de
informações, ou seja, formando unidades de informação que tem caráter unificador,
são saltos mentais de compressão que unem pedaços de informação separados
através de seus significados. Dessa forma, o cérebro trabalha de maneira mais
eficiente.
A memória de longo prazo pode armazenar muita informação, como uma
enorme biblioteca cheia de livros, organizados por temas, mas se estas não forem
acessadas de tempos em tempos, podem ficar tão bem guardadas que chegarão a
ficar inacessíveis. Desse modo, assevera Antônio Damásio (2017, p.137) que, “a
memória precisa de um estímulo, que seja positivo ou negativo e seja capaz de

173 Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722015000400017. Acesso
em 12 de Agosto de 2020.
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reconhecer numa situação ou momento posterior de que uma certa memória
positiva deve ser procurada e que uma negativa deve ser eliminada”.
Di Gesu (2014, p.47) esclarece que:
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A memória é social e não individual, ou seja, nunca se recorda de
nada sozinha, diferentemente do que se podia pensar, a
memória opera a partir do presente, estando longe de derivar
do passado, ou seja, a memória opera a partir de estímulos, a
partir de uma provocação a que obriga o cérebro a buscar tal
recordação no subconsciente.
Nesse sentido, deve-se observar que muitas vezes tal recordação não vem da
mesma forma que foi armazenada, estando sujeita a alterações provocadas por
intervenções externas ou sugestionamentos. A memória tem uma íntima relação com
o esquecimento, o conteúdo da memória é função da velocidade do esquecimento,
uma vez que, o que resta em nossa memória é o que não esquecemos, ou nosso
cérebro não descartou, pois não há memória sem esquecimento.
Por outro, as Falsas Memórias podem ser definidas como lembranças de
eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas, de lugares jamais vistos,
ou então, de lembranças distorcidas de algum evento. São memórias que vão além
da experiência direta e que incluem interpretações ou inferências ou, até mesmo,
contradizem a própria experiência (ALVES, 2013).
As Falsas Memórias podem ser elaboradas pela junção de lembranças
verdadeiras e de sugestões vindas de outras pessoas, sendo que durante este
processo, a pessoa fica suscetível a esquecer a fonte da informação ou elas se
originariam quando se é interrogado de maneira evocativa.
Lopes Júnior (2007) define ainda como sendo:
A tendência da mente humana é guardar apenas a emoção do
acontecimento, deixando no esquecimento justamente o que
seria mais importante a ser relatado no processo, ou seja, a
memória cognitiva, provida de detalhes técnicos e despida de
contaminação (emoção, subjetivismo ou juízo de valor) (LOPES
JÚNIOR; DI GESU, 2007, p.62).
Também há situações nas quais pessoas que presenciaram um fato tomam a
sua percepção como verdadeira, quando, em verdade, o fato não ocorreu daquela
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maneira. A prova testemunhal é a mais utilizada nos processos criminais brasileiros,
sendo também a mais manipulada, perigosa e menos confiável.
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Nas lições de Cristina Di Gesu, é necessário um alerta sobre as lembranças
proporcionadas pelas falsas memórias:
Falsas memórias não são, de modo algum, ocorrências raras para
a maioria de nós e, quando quer que ocorram, elas distorcem
a consciência do eu. A maioria das pessoas, provavelmente,
estão em dúvida sobre algumas coisas sobre os seus passados.
Elas podem as terem visto, podem as terem dito, as terem feito,
ou podem apenas terem sonhado ou imaginado que as viram,
disseram e fizera (DI GESU, 2014, p.147)
Cumpre ressaltar que nas falsas memórias inexiste má-fé, uma vez que
enganada pela própria mente, a pessoa realmente acredita que determinada pessoa
foi quem cometeu a infração penal, por isso, as falsas memórias nada têm a ver com
a mentira, pois esta é ato consciente, no qual a pessoa tem o controle de sua criação
e manipulação da narrativa. As falsas memórias, por sua vez, advêm de uma crença
honesta do agente naquilo que relata, em virtude de influências internas ou externas,
porém sempre de maneira inconsciente.
Não são poucos os casos em que a vítima ou testemunha crê que o réu é
realmente a pessoa que cometeu o crime, inclusive, reconhecendo-o por ocasião de
sua prisão em flagrante delito ou em momento posterior. Depois, descobre-se que
aquele indivíduo, até então reconhecido como autor da infração penal, era
totalmente inocente.
Por fim, pode-se dizer que as falsas memórias são exemplificadas em três
pontos: 1) fatos que não ocorreram; 2) fatos que ocorreram, mas não os vivenciamos;
e 3) fatos que ocorreram de forma diversa da que contamos. As falsas memórias
seriam, então, erros na recordação da essência de algo que foi vivido, mas que na
verdade não ocorreu. Ao fim e ao cabo, o importante é entender que a memória não
funciona como um filme, com uma sequência certa e dividida em cenas ou capítulos.
A informação codificada, portanto, jamais será a cópia exata do
que foi visto ou do que ocorreu. A recuperação efetuada pela
memória pode ser o resultado de processos de reconstrução,
que reativam e criam informações de natureza episódica e
semântica relevantes para o que se deseja lembrar. Essas
informações são integradas entre si, e a “recordação” é o
resultado final dessa integração (MAZZONI, 2005, p.81).
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O cérebro pode gravar algo que nunca ocorreu como se fosse uma lembrança
verdadeira. E isso pode trazer consequências nefastas. As Falsas Memórias surgem
como um mal controlável, contudo, voraz o suficiente para atingir qualquer um da
sociedade, podendo ter reflexos devastadores o processo penal brasileiro.
3 PROCESSO PENAL BRASILEIRO: INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO, PROVAS
E PROVA TESTEMUNHAL
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Em primeiro lugar, cumpre destacar que o Estado não é jamais um fim em si
mesmo, porque é, ou deve ser, somente um meio que tem por fim a tutela da pessoa
humana, dos seus direitos fundamentais de liberdade e de segurança social,
respeitando o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
O processo penal, tem como finalidade a aplicação de uma sanção, no
entanto, não se limita a este fim, com isso, é possível observar a instrumentalidade
do processo penal, uma vez que sem este processo não seria possível o respeito ao
procedimento e aos direitos e garantias assegurados ao indivíduo pelo Código de
Processo Penal e pela Constituição Federal da República de 1988, como o devido
processo legal, o contraditório e ampla defesa, e sem isso a aplicação das sanções a
que se submete o indivíduo de forma voluntária seria obtida de forma arbitrária.
Ademais, pode-se entender que o caráter instrumental do processo penal,
como dito, não se reduz única e exclusivamente à aplicação de uma sanção. Nessa
mesma linha de raciocínio, Auri Lopes Jr (2019, p.128) esclarece que “é fundamental
compreender que a instrumentalidade do processo não significa que ele seja um
instrumento a serviço de uma única finalidade, qual seja, a satisfação de uma
pretensão acusatória”.
O processo penal é um instrumento de retrospecção, de reconstrução
aproximativa de um determinado fato histórico. Como ritual, está destinada a instruir
o julgador, a proporcionar o conhecimento do juiz por meio da reconstrução
histórica de um fato. Nesse contexto, as provas são os meios através dos quais se
fará essa reconstrução do fato passado.
Nesse sentido, a palavra “prova” advém do latim probatio, do verbo probare,
que significa examinar, persuadir, demonstrar. Em primeira acepção, indica o
conjunto de atos processuais praticados para averiguar a verdade e formar o
convencimento do juiz sobre os fatos (NUCCI, 2015).
Para Guilherme de Souza Nucci (2015, p.95):
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Provar significa uma atividade do espírito dirigida a verificação de
um juízo. O que se prova é uma afirmação; quando se fala
provar um fato, ocorre assim pela costumeira mudança entre a
afirmação e o fato afirmado. Como os meios para verificação
são as razões, esta atividade se resume na contribuição de
razões. Prova, como substantivo de provar é, pois, o
procedimento dirigido para tal verificação. Mas as razões não
podem estar no ar; com efeito, o raciocínio não atua a não ser
partindo de um dado sensível, que constitui o fundamento da
razão. Em linguagem figurada também estes fundamentos se
chamam provas; neste segundo significado, prova não é um
procedimento, mas um quid sensível enquanto serve para
fundamentar uma razão.
Então o que se obtém é que prova é o meio pelo qual possibilita o juiz de
obter elementos formar de fundamentar sua convicção a respeito do fato ocorrido.
Neste contexto, pode-se extrair que a finalidade maior da prova é instruir o juiz ao
tomar conhecimento de um fato ocorrido no passado, do qual o mesmo não tem
conhecimento, e a partir das provas é que se fará conhecer, com a finalidade de
induzi-lo a alcançar a verdade real do processo para que sentencia da forma mais
justa.
Desta forma, como bem assevera Ávila (2013, p.189):
A prova pode ser entendida como a atividade realizada pelas
partes, com o intuito de demonstrar a veracidade de suas
alegações, assim como ser meio ou instrumento utilizado para
demonstração da verdade da existência de um fato, como um
documento ou atestado, e por fim, a convicção que surge no
espírito de seu destinatário.
Diante disso, pode-se entender que a prova é de suma importância no
processo penal brasileiro, sendo o principal instrumento de auxílio ao juiz na tarefa
da busca pela verdade real dos fatos apresentados nos casos concretos, com o intuito
de assegurar um julgamento mais justo e com o respeito de todas as garantias ao
indivíduo.
Nesse sentido, importante destacar que para que se possa alcançar a dita
verdade processual, ao reconstruir o fato histórico, no curso do processo, por meio
de elementos probatórios, os sujeitos processuais devem buscar obter um
conhecimento interdisciplinar, haja vista que, não raras às vezes, é exigível que se
tenha noções de Psicologia, Criminologia, Sociologia, Medicina Legal e outros ramos
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do saber para que se tenha uma maior compreensão da qualidade e da importância
da prova produzida.
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Por este motivo, é necessário se falar na prova testemunhal, pois está hoje é
um dos meios de prova mais utilizados no processo penal brasileiro, entretanto, é
um meio de prova que não apresenta tanta confiabilidade, uma vez que a memória
pode trair as percepções do indivíduo sobre a realidade, por isso a prova testemunhal
é chamada de “a prostituta das provas”, uma vez que, a testemunha fala a partir de
suas percepções e emoções referentes ao momento do fato. A testemunha é toda
pessoa, estranha ao feito e equidistante às partes, capaz de depor, chamada ao
processo para falar sobre fatos caídos sobre seus sentidos e relativo ao objeto de
litígio (ARANHA, 2006).
Portanto, presume-se que as testemunhas sempre dirão a verdade antes da
justiça, mas não deve-se esquecer que a vida cotidiana ensinou que as pessoas
consciente ou inconscientemente, caminham por caminhos obscuros de mentir.
O Professor Renato Brasileiro (2020, p.765) pontua que:
Testemunha é a pessoa desinteressada e capas de depor que,
perante a autoridade judiciaria, declara o que sabe acerca dos
fatos percebidos por seus sentidos que interessam à decisão da
causa. A prova testemunhal tem como objetivo, portanto,
trazer ao processo dados de conhecimento que derivam da
percepção sensorial daquele que é chamado a depor no
processo.
Neste sentido, as testemunhas que podem ser consideradas suspeitas por
muitas vezes terem interesse pessoal no resultado do processo por motivos
psíquicos, morais ou físicos, onde podemos presumir que a mesma falta com a
verdade no momento do testemunho. A vista disso, é cristalino a necessidade de
sempre se verificar com cautela não só o testemunho em si, mas a própria
testemunha, a fim de evitar que estes sejam tidos como uma verdade absoluta, pois
muitas vezes nos depoimentos das testemunhas observa-se a incidência das falsas
memórias, que conforme visto, podem macular o processo penal de vícios
prejudiciais ao indivíduo inocente.
O Código de Processo Penal dispõe no Título VII (das provas) o capítulo IV que
disciplina as normas relacionadas (arts. 202 a 225) à figura das testemunhas,
demonstrando a enorme importância e relevância desses atores na busca pela
verdade real no processo penal brasileiro. Os primeiros artigos do capítulo VI
oferecem normas que ressaltam a importância da testemunha:
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Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.
Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa
de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua
residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é
parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas
relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando
sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais
possa avaliar-se de sua credibilidade.
Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo
permitido à testemunha trazê-lo por escrito.
Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto,
breve consulta a apontamentos.
[...]
Por mais que o Código de Processo Penal estabeleça diversas regras acerca
da prova testemunhal, é cediço que é a prova com maior sujeição a erros e
interferências, uma vez que a memória humana é facilmente distorcida em virtude
das emoções percebidas pelo indivíduo no momento que presencia determinados
acontecimentos.
Diversos fatores podem contribuir para um possível erro da Justiça. Além da
deficiência probatória, a utilização da testemunha ocular também pode contribuir
para uma acusação equivocada. Estudos da Psicologia demonstram que até mesmo
a vítima pode cometer equívocos no momento da identificação de seu agressor, em
função da elevada carga emocional e do fenômeno da “falsa memória”. Cíntia
Marques Alves esclarece que:
[...] Às vezes, um fato é distorcido; outras, esquecido; mas
existem aqueles que, por mais que a pessoa tente, nunca
consegue esquecer. O estudo destes problemas ocorridos por
erros da memória é tão importante quanto fascinante. O
fenômeno das Falsas Memórias é um exemplo desta classe de
erros. (ALVES, 2007, p.46).
O cérebro humano é capaz de gravar corretamente uma situação e armazenála junto a memórias verdadeiras, sem que ela tenha ocorrido de fato. Pode ter sido
contada por outra pessoa ou simplesmente imaginada. O fato de nossa memória ser
manipulável e, em vários casos, pouco confiável, não costuma fazer diferença no
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trabalho, na escola ou em uma conversa de bar. No entanto, uma testemunha que
preste um depoimento eivado de falsas memórias, mesmo que de forma
inconsciente, pode contribuir de forma direta para a prolação de uma sentença
desfavorável a um sujeito inocente.
4 CONTRIBUIÇÃO DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DAS FALSAS MEMÓRIAS
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Crimes sexuais sempre causam uma imensa rejeição na sociedade. Quando a
vítima é criança, a exclusão é maior. Assim, os meios de comunicação estabelecem
uma ligação entre a sociedade e o mundo jurídico, propagando as instâncias policial
e judiciária aos pares, enquanto a sociedade a utiliza para transmitir os seus desejos
e apelar à justiça, o que na maioria das vezes corresponde à prisão do arguido.
Para Di Gesu (2014, p. 185), em se tratando de crimes contra a vida, a mídia
acaba por familiarizar – melhor dizendo, massacrar – a população com as
investigações policiais, com as decisões acerca de buscas e apreensões, prisões
cautelares, concessões de liminares em habeas corpus, entre outras, induzindo-a,
sempre de forma parcial – pois apenas trechos são revelados – sem que se tenha
conhecimento acerca dos autos, gerando um imenso grau de contaminação. Pelo
conteúdo das matérias veiculadas na televisão, os réus dos delitos contra a vida, sem
sombra de dúvidas, culpados ou inocentes, já foram condenados pelo Júri Popular,
mesmo antes do término das investigações.
É inegável que a carga sensacionalista e emocional que a mídia impõe às
pessoas as ajuda a serem induzidas pela formulação de juízos de valor a priori,
mesmo que não conheçam em detalhes o crime. Mesmo os envolvidos na cena
jurídica enfrentam esse problema, como a polícia.
Para Trindade (2014) a sociedade atribui aos policiais uma responsabilidade,
com uma pressão de que, se o autor desse crime ficar impune, fazendo outras
crianças vítimas de outros delitos, é por “culpa” deles. Assim, podem acontecer
diversos erros cognitivos e profissionais no decorrer dessas investigações.
Carnelutti (2018, p. 45), elenca diversos envolvidos na investigação que sofrem
com essa pressão, policiais e magistrados, de vigilantes se tornam vigiados pela
equipe de voluntários prontos a apontar cada movimento, a interpretar cada gesto,
a publicar cada palavra deles. As testemunhas são encurraladas como lebre de cão
de caça; depois, muitas vezes sondadas, sugestionadas, assalariadas.
Um dos reflexos da pressão exercida pela mídia na condução das
investigações de crimes é que a busca constante pelo autor do crime muitas vezes
acontece de forma errada devido à rapidez com que se busca por ele. Em busca de
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uma resposta à sociedade, presume-se logo que o crime ocorreu, e quando o
suspeito é descoberto, suas entrevistas e entrevistas com a vítima podem ser
moldadas para obter respostas que sejam consistentes com a condenação inicial,
ignorando respostas que são inconsistentes com a primeira hipótese.
Há uma tendência, por parte daquele que interroga o imputado e colhe
declarações das vítimas e testemunhas, se houver, em explorar unicamente a
hipótese acusatória, induzindo os questionamentos. Alguns profissionais utilizam
uma “técnica” quando realizam inquirições, com a pretensão de auxiliar a testemunha
a relatar o suposto delito, adjetivando negativamente o acusado. Tal situação
amolda-se à exposição do viés do entrevistador (DI GESU, 2014, p. 181).
Sem contar que ao obter depoimentos de vítimas ou testemunhas, em
determinadas situações, costumam repetir essas perguntas na tentativa de obter
deles outras informações, ou porque acreditam que a primeira resposta é
insuficiente.
Para Bezerra (2019) a mídia tem se utilizado de vários mecanismos de
manipulação da memória com o objetivo de criar um senso comum e acrítico em
relação às origens dos problemas sociais e fazer a população agir conforme os
interesses de uma ideologia dominante. Utiliza-se de recursos como a distração para
desviar a atenção dos problemas e mudanças importantes, explora aspectos
psicológicos das pessoas e joga com seus sentimentos no intuito de vender seus
produtos e ideias.
Exemplo disso, são as eleições de chefe de estado, onde a mídia mostra-se
cada vez mais regulando os valores moralmente aceitos, gostos e desgostos das
seguintes maneiras Programas diários de TV em novelas, jornais, filmes, séries, etc.
Em nossa era midiática, criamos um conjunto de memórias de
segunda mão. Narrativas, imagens e acontecimentos são
reproduzidos e reformulados, mas também questionados e
contestados, através do que lemos, ouvimos e vemos na TV, no
rádio na internet e nos jornais e revistas. Por isso, atualmente,
“nossa mídia, tanto 7 intencionalmente como à revelia, é
instrumento para articulação da memória” (SILVERSTONE,
2005, p. 234)
E em se tratando de alteração na formação de memórias falsas não se torna
diferente, pois a mídia está presente em todos os momentos e cada vez mais vem
crescendo a audiência em programas que expõe buscas de uma falsa justiça.

618

www.conteudojuridico.com.br

4.1 PORQUÊ O INSTITUTO DA PROVA TESTEMUNHAL NÃO PODE SER
CONSIDERADO COMO EVIDÊNCIA ABSOLUTA: REFLEXÕES SOBRE A TEORIA
POSITIVA DE ESTABELECER CARACTERÍSTICAS CRIMINAIS
Definir ou analisar algo ou alguém requer pelo menos uma pesquisa analítica
sobre o objeto a ser analisado. Para aqueles que se envolvem em atos criminosos, a
pesquisa necessita de análises mais aprofundadas. E foi nessa tentativa de tentar
explicar a ligação do crime com o criminoso que surgiu a criminologia.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Para Gomes (2002) a criminologia adquiriu autonomia e status de ciência
quando o positivismo generalizou o emprego do método empírico, isto é, quando a
análise, a observação e a indução substituíram a especulação e o silogismo,
superando o método abstrato, formal e dedutivo do mundo clássico.
Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, foram os primeiros
estudiosos a trazerem a figura do criminoso com o porquê que este delinquia e com
isso a criminologia positivista ganhou forma e força, com teorias lastreadas através
de experimentos na própria pessoa do criminoso, saindo do lógico dedutivo, muito
usado pelos classistas, para o método empírico indutivo.
Consoante Gomes (2002) as teorias positivistas eram todas com o viés
determinista, argumentava que a liberdade humana era uma mera ficção, já que o
meio social ou mesmo as conjunturas psíquicas e corporais determinava o sujeito
que delinquia em comparação ao homem honesto, de modo que fundamentava o
castigo para a responsabilidade social ou no mero fato de se viver em comunidade.
Embora existam teorias positivistas, principalmente as ensinadas por
Lombroso, com a identificação dos chamados atos ilícitos, isso significa que a
criminologia hoje está desatualizada do ponto de vista científico, principalmente
devido a confusão entre quem de fato praticou um crime com aquele que tem
características físicas de criminoso.
Para Pereira (2018) a figura do criminoso, sobretudo nos crimes patrimoniais
em muito se confunde com as características descritas pelo supracitado autor em sua
obra o homem delinquente. Não é de todo raro escutar expressões como “esse tem
cara de ladrão”, onde há uma estereotipagem acerca da aparência do criminoso. As
próprias formas de abordagens policiais, em muitas ocasiões são direcionadas para
um determinado público portador de determinadas características físicas.
E foi a escola positivista que marcou a etimologia de análise de criminosos, e
uma antropologia e sociologia criminal pioneira, onde as pessoas buscavam
compreender a pessoa do criminoso e a estrutura social.
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Críticas a esse modelo surgiram e com isso novas teorias também, e é neste
momento que surge a teoria do labeling approach ou reação social, onde sua crítica
vai residir basicamente no sistema de valores presentes desde a elaboração das leis
penais até sua aplicação pelos órgãos e instâncias oficiais. (BARATTA, 2002).
Essencialmente essa teoria traz como “manobra” dominante o poder de
promulgar leis e classificar os crimes observando a classe social, economia, religião
ou simplesmente porque não estão de acordo com o “normal” indicado por um
determinado grupo social. "Labeling" nada mais é do que estigmatizar os valores da
pessoa, que embora ocorra uma abordagem contemporânea das falsas memórias e
suas aplicações no direito penal, no que tange o estudo sobre os estigmas, é valioso
advertir que ele (os estigmas) existem há milhares de anos. (GOFFMAN, 2004).
Sendo assim, a existência de estigma no processo penal passou a ser provas
orais que estão contaminadas porque são alegadas como fatos e confissões que por
vezes pode não ser verdade devido ao preconceito da testemunha ou arguido.
Conforme Pereira (2018):
os estigmas como metarregras, direcionam o pensamento das
pessoas, estando, por conseguinte, incluídos aqueles que tem
o poder de inferir e decidir incisivamente na vida, na liberdade
e no patrimônio das pessoas, já que manejam o braço do
Estado, variando desde as abordagens policiais, com toda
diferenciação de tratamento, na maneira como se efetuam as
operações em bairros periféricos, numa verdadeira “caça aos
monstros” onde toda aquela população que ali reside torna-se
suspeita de algo; chegando até o poder judiciário, com a
atuação dos magistrados, quando sentenciam ou tem que
decidir a primeiro momento sobre a liberdade de um acusado,
tendo que levar em consideração sua personalidade, sua vida
pregressa, abrindo prazo para diversas interpretações
subjetivas que levaram a decisões de acordo com o que aquela
pessoa que está ali representa para o magistrado, se é um dos
“seus” ou um outsiders, que merece ter o direito penal como
seu travesseiro diário. (PEREIRA, p.60, 2018).
Sendo assim, é evidente que a memória falsa pode ser diretamente afetada
por estigma ou preconceito, e as teorias até então citadas, explicam que as falsas
memórias estão associadas a fatores externos.
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E ainda, quando temos uma tendência a acreditar em algo, nossas lembranças
também ficaram direcionadas para o que acreditamos. Assim, cicatrizes visíveis, má
formação facial, cor da pele, traços que fogem ao padrão de beleza podem significar
indicativo de conduta também anormal, podendo, de modo que, numa prova oral
ou reconhecimento, possa comprometer inclusive pessoas inocentes (LOPES JUNIOR,
2015).
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Neste sentido, desde a criação das primeiras escolas criminológicas até os
tempos atuais, podem ocorrer falsas memórias dentro das provas testemunhais,
temas que vão muito além de qualquer objetividade, e que perpassam por
preconceitos e uma figura de réu já previamente criada. E é com essa figura de
criminoso previamente estabelecida que ocorrem muitos julgamentos que se firmam
sobre falsas memórias e são condenados inocentemente, conforme será visto no
próximo tópico.
5 CASOS REAIS DE JULGAMENTOS DE INOCENTES QUE SE FIRMARAM ATRAVÉS
DE FALSAS MEMÓRIAS
Neste tópico será abordado apenas alguns casos que tiveram como prova
primordial a prova testemunhal que foi viciada de falsas memórias, o primeiro
exemplo foi trazido por Salvadori (2018):
O vendedor ambulante Wilson Alberto Rosa passou 33 dias
preso, no ano passado, após ser reconhecido por uma vítima
de roubo. O reconhecimento foi feito a partir de uma única
foto, via Whatsapp. Após a Ponte denunciar o caso, a Justiça
soltou Wilson e reconheceu que era inocente. Então
adolescente, João Ricardo Gouveia Bernardes passou um mês
na Fundação Casa, em 2014, também vítima de um
reconhecimento mal feito. Ele só foi solto após jornalistas
da Ponte publicarem vídeos mostrando que o adolescente
estava em casa na hora do crime — e que haviam sido
ignorados pela Justiça.
Os reconhecimentos mal feitos, que produzem falsas memórias
nas vítimas e as levam a confundir pessoas inocentes com
criminosas, são responsáveis por 70% dos casos de
condenações de inocentes. Isso nos EUA. No Brasil, esses dados
não existem. “É muitíssimo provável que tenhamos inocentes
presos no Brasil. Apenas não sabemos quantos”,
afirma Gustavo Noronha de Ávila, doutor e mestre em Ciências
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Criminais pela PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul) e um dos principais especialistas brasileiros em
psicologia do testemunho, autor do livro Falsas memórias e
sistema penal: a prova testemunhal em xeque (Lumen Juris,
2013).
É possível perceber que por meio de reconhecimento facial mal feitos, geram
falsas memórias, e este vem sendo um dos mecanismos mais utilizados como
reconhecimento de criminosos. Outros exemplos destes mesmos casos ocorrem nos
casos de crime de estupro, onde como já citado neste trabalho, questionamentos são
feitos como forma de induzir o acusado a culpa, a Folha de São Paulo (2015) trouxe
a seguinte matéria:
Israel de Oliveira Pacheco, de 27 anos, está preso há sete anos,
acusado de estuprar uma jovem no Rio Grande do Sul. No
último 18 de setembro, ele voltou aos tribunais. Em uma
decisão inédita no país, a justiça brasileira decidiu rever o caso.
Quatro anos antes, exames de DNA atestaram que o material
genético de Israel não correspondia à mancha de sangue
encontrada na cena do crime. A amostra, concluíram os testes,
pertencia a outro homem, suspeito de crimes sexuais no
passado.
Ainda assim, na revisão, os desembargadores ignoraram a
prova técnica. Baseados apenas no reconhecimento feito pela
vítima, os oficiais mantiveram a pena de onze anos e meio de
prisão. O argumento foi que o fato de outro homem ter
passado pela cena do crime não inocenta Israel. Mesmo que a
vítima nunca tenha mencionado outra pessoa, o criminoso
poderia ter agido com um comparsa.174
Portanto, aqui está a importância dos procedimentos formais, seja para evitar
causar falsas memórias na pessoa que vai admitir, ou induzi-la, embora não tenha
sido realizado como deveria ser, sua finalidade é evitar consequências irreparáveis.
Desta forma, a falsa memória gerada pela sugestão é o principal resultado do
não cumprimento dos procedimentos, razão pela qual os pensamentos, memórias,
fatos ou inverdades da pessoa aprovada sobre algo ou alguém passam pelas
sugestões. E geralmente de um terceiro que coleta os termos do identificador.

174
Disponível em: https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1705294-como-um-monte-de-genteinocente-e-preso-por-memorias-falsas-no-brasil.shtml. Acesso em 01 de Outubro de 2020.
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6 CONCLUSÃO
O papel da falsa memória no processo penal é bastante complexo, em alguns
casos o agente da lei não têm o conhecimento para conhecer e até saber sua
existência. Algumas oportunidades eventualmente levam à cooperação, incentivo e
Forme falsas memórias para buscar a verdade real dentro do processo.
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Através deste estudo foi possível perceber que o instituto das falsas memórias
ainda é bastante escasso de pesquisa, no sentido de ser algo tão relevante e que
pode inclusive levar um inocente à condenação.
Quando entendemos o que a memória errada e trazemos sua intervenção para
a Teoria da Criminologia e Método do Paradigma Positivismo Experimental,
concluímos que de fato as memórias falsas também podem ser cheias de influência
e direção.
Portanto, é possível concluir que vários fatores externos podem auxiliar que
as falsas memórias aconteçam, dentre elas está o estigma posterior apresentado pelo
preconceito em que a testemunha ou investidores tenham, combinado com o
objetivo de obter respostas que os entrevistadores querem a qualquer custo.
Dito isto, ocorre também a seletividade do crime que pode ser demonstrada,
incluindo tempo de transporte em termos de falsa memória, onde o preconceito e
exagero orientam o direito de decidir ou o direito de escolher processar. O núcleo
da convicção dos marginalizados passa a ser compreendido como normal, ou, pelo
menos, parece normal, principalmente devido aos seus estereótipos que foi atraído
pela imaginação social.
Portanto, é preciso dar a devida importância a essa realidade, principalmente
pelo fato do Brasil ser um país democrático onde se é respeitado o princípio da
igualdade, mas, na verdade, a diferença é visível, principalmente quando é observado
o impacto Direito penal e sistema prisional e grupos sociais.
Dessa forma, por meio de todo o exposto, foi possível concluir que o processo
realização da identificação de pessoas pode ocorrer com a influência sugestiva
(indução) ou falsa memória na vítima ou na pessoa de identificação, o que pode levar
a erros incalculáveis, condenar inocentes e restringir ilegalmente um deles. O direito
protegido pela Constituição Federal é a liberdade pessoal.
E em assim sendo, nem a autoridade policial nem o juiz de paz devem ter
ilusões quanto ao desejo de responder rapidamente aquela investigação e, portanto,
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condenar deliberadamente todos aqueles que são reconhecidos pela vítima, porque,
como já foi referido, o reconhecimento nem sempre é correto.
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O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS NA FORMA DO
ARTIGO 19 DO ADCT
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A estabilidade do servidor público constitui uma prerrogativa de índole
constitucional que garante ao ocupante a permanência no cargo, só podendo, a
priori, dele ser desligado em virtude de sentença judicial transitada em julgado,
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou em
razão de não aproveitamento em procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar.
A estabilidade do servidor público, em síntese, pode decorrer de duas
situações:1 - do cumprimento dos requisitos legais do estágio probatório após três
anos de efetivo exercício, para os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de aprovação em concurso público, na forma do artigo 41 da
Constituição Federal; 2 – ou, de forma excecional, em decorrência do artigo 19 do
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que assegura essa garantia
aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, da administração direta, autárquica e fundacional, em exercício na data
da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados e que não
tenham sido admitidos por concurso público.
Então, antes de mais nada, é preciso perceber que estabilidade e efetividade
não se confundem. Enquanto a estabilidade é a garantia de permanecia no serviço
público, aplicável tanto aos servidores efetivos, que se submeteram a concurso
público, quanto aos que se enquadram nos requisitos do artigo 19 do ADCT,
conhecidos como meramente estabilizados, a efetividade constitui atributo inerente
ao cargo que permite a seu ocupante desfrutar das garantias, direitos e prerrogativas
do cargo público, sendo conferida apenas aos servidores investidos através de
concurso público, na forma do artigo 37, II, da Constituição Federal. Neste sentido, o
próprio Supremo Tribunal Federal, atendo a esta distinção, adotou a linha conceitual
no sentido de entender a efetividade como atributo do cargo, designando o
funcionário desde o instante da nomeação, ao passo que estabilidade corresponde
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à aderência, integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas
condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo, conforme se vê do
julgado abaixo ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ: § 2º DO ART. 35. LEI ESTADUAL
Nº 10.219, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992: ART. 70, § 2º. SERVIDORES
PÚBLICOS ORIUNDOS DO REGIME CELETISTA: CONTAGEM DO TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO: EFETIVIDADE E ESTABILIDADE:
DISTINÇÃO. 1. Não afronta o princípio da iniciativa prevista no art. 61, § 1º,
inciso II, alínea "c", da Constituição Federal, a norma da Carta Estadual que,
exceto para fins de aposentadoria e disponibilidade, permite o cômputo do
tempo de serviço prestado ao Estado para os demais efeitos legais. 2.
Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com
estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o
instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço
público depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, que
se adquire pelo decurso de tempo. Precedente: RE nº 167.635. 3. O servidor
que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável
no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é
efetivo. Por isso não se equipara ao servidor público efetivo no que concerne
aos efeitos legais que dependam da efetividade. 4. Pedido de liminar
deferido, em parte.
(ADI 1695 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em
30/10/1997, DJ 07-08-1998 PP-00019 EMENT VOL-01917-01 PP-00098)
Nestes termos, em premissa, é preciso perceber que os servidores
estabilizados na forma do artigo 19 do ADCT não são considerados servidores
efetivos, embora, no que toca especificamente à estabilidade, desfrutem das mesmas
garantias concedidas aos servidores efetivos, com a ressalva apenas para situação
excepcional da possibilidade da perda do cargo do servidor estável para atendimento
aos limites de despesa de pessoal, na forma do artigo 169 da Constituição Federal.
Neste ponto, acaso as medidas de redução de gastos indicadas na Constituição não
sejam suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, todavia, esta
possibilidade volta-se apenas para o servidor estabilizado na forma do artigo 19 do
ADCT, em razão do que dispõe o artigo 33 da Emenda Constitucional 19/1998, nos
termos seguintes:

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art. 169, § 3º,
II, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração direta,
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autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e
títulos após o dia 5 de outubro de 1983.
Entretanto, não obstante gozem de estabilidade, os servidores enquadrados
na situação do artigo19 do ADCT não são detentores dos demais direitos previstos
para os servidores efetivos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Neste toar, tendo em vista que os servidores públicos detentores da
estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT não se confundem com servidores
efetivos, aprovados em concurso público, a eles não se estendem os direitos
estatutários privativos dos servidores efetivos, tendo eles apenas o direito de
permanecerem no serviço público nos cargos em que foram admitidos. Nessa linha,
o Supremo Tribunal Federal, inclusive, sedimentou entendimento no sentido de que
os servidores meramente estabilizados não podem ser enquadrados nos regimes
próprios de previdência social, destinados tão somente os servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, conforme se vê do julgado abaixo ementado:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional
do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social.
Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade
excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores
efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem
somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que
foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores
efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de
previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas
autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da
verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela
já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
(ARE 1069876 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC
13-11-2017)
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também firmou
posicionamento no sentido de que os servidores estabilizados por força do artigo 19
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do ADCT não podem ser incorporados nas carreiras do funcionalismo público, não
tendo direito à progressão funcional ou a desfrutar de benefícios que sejam
privativos de seus integrantes, conforme se vê do julgado abaixo:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos
termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de
permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem
incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a
desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um
quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§
2º e 3º do referido dispositivo.
(ARE 981424 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC
13-02-2019)
Nestes termos, no que tange ao funcionalismo público, é possível perceber
que os conceitos de efetividade e estabilidade são distintos. Enquanto a estabilidade
é a garantia de permanecia no serviço público, aplicável tanto aos servidores efetivos
concursados quanto aos que se enquadram nos requisitos do artigo 19 do ADCT,
conhecidos como meramente estabilizados, a efetividade constitui o atributo do
cargo que permite a seu ocupante desfrutar das garantias, direitos e prerrogativas
do cargo público, sendo conferida apenas aos servidores que ingressaram no serviço
público através de concurso público, na forma do artigo 37, II, da Constituição
Federal.
Assim, é de se concluir que os servidores detentores da estabilidade
excepcional do artigo 19 do ADCT, por não serem efetivos, não compartilham do
mesmo regime jurídico funcional que rege os servidores públicos ocupantes de
cargos efetivos, possuindo somente o direito de permanência no serviço público nos
cargos em que foram admitidos.
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RESUMO: O presente artigo, apresentado à Faculdade Metropolitana de Manaus –
FAMETRO, como trabalho de conclusão de curso, integrante da disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Direito, tem como objetivo geral a
análise das competências que recaem sobre os Municípios quando o assunto é meio
ambiente e objetivo específico a possibilidade de os Municípios legislarem sobre a
matéria ambiental. Analisa a doutrina majoritária que versa sobre o assunto
abordado, bem como os julgados oriundos dos tribunais pátrios. Conclui que, ainda
que não de forma expressa, os Municípios possuem a competência legislativa
necessária para versar sobre matéria ambiental. Chega a esta conclusão, após análise
dos instrumentos citados acima, não só por isso, mas também pelo fato do legislador
constituinte conceder aos Municípios a capacidade legislativa, em que pese de forma
suplementar, relativa a assuntos de interesse local, desde que respeitados os limites
impostos pelas legislações de caráter geral e as legislações estaduais, que porventura
abordem a matéria em tela.
Palavras-Chaves: Direito Ambiental, Competência Administrativa e Legislativa,
Competência dos Municípios, Competência Legislativa dos Municípios em Matéria
Ambiental.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Das Competências Definidas na Constituição Federal de
1988. 3. A Previsão da Competência Ambiental na Constituição Federal de 1988. 4.
Legislação Sobre Assuntos de Interesse Local e Legislação Suplementar à Federal e
Estadual. Artigo 30, Incisos I e II da Constituição Federal de 1988. 5. Conclusão. 6.
Referências.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar as competências dos
Municípios no que tange à matéria ambiental, trazendo a possibilidade, ou não, à luz
da Constituição Federal de 1988, de os mesmos legislarem sobre a matéria, haja vista
tal possibilidade conferir maior segurança ao bem de uso comum do povo.
Bem se sabe que a temática ambiental, com o passar dos anos e o
consequente desenvolvimento global, às custas, muitas vezes, de matéria prima
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extraída do meio ambiente, se torna cada vez mais importante, à medida em que se
constatam a escassez de matérias de primeira importância, em diversas áreas que
vão desde a alimentação de populações em geral à geração de energia.
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Tendo isso em vista, muito se discute acerca de como conferir ao meio
ambiente - preocupação esta que não se restringe somente ao Brasil - mais
segurança, principalmente sob o aspecto jurídico do bem em comento, discussão
esta que engloba o assunto aqui abordado, uma vez que tendo os Municípios a
competência necessária para legislar sobre a seara ambiental, abordando as
peculiaridades de cada região, mais protegido estaria o meio ambiente.
Para tanto, veremos no primeiro tópico do presente trabalho, a divisão
trazida pela Constituição Federal de 1988 acerca das competências, que se dividem
em duas: a competência administrativa e a competência legislativa. À medida em que
são explicitadas as características de cada uma, são citados os dispositivos da Carta
Magna que elencam tais competências, finalizando com o enfoque na competência
legislativa, por ser este o objetivo do trabalho.
Ao passo em que são explicadas as previsões constitucionais referentes
aos tipos de competências e qual delas será abordada no presente artigo, o segundo
tópico aborda a previsão relativa à matéria ambiental, sem que haja a distinção entre
administrativa ou legislativa, explicando o que o legislador constituinte atribuiu aos
entes acerca da matéria ambiental.
Concluindo no sentido de que expressamente só houve a delegação de
competência administrativa aos Municípios no que tange à matéria ambiental,
ressalvando a possibilidade de um olhar sistemático às competências legislativas
atinentes ao ente federativo estudado aqui, o tópico de número três aborda os
incisos I e II do artigo 30 do texto constitucional, que dizem respeito,
respectivamente, à legislação sobre assuntos de interesse local e à legislação
suplementar à legislação estadual e federal, abordando as definições adotadas pela
doutrina majoritária acerca dos casos em que é cabível os Municípios legislarem
suplementarmente, baseados no interesse local, bem como o posicionamento
jurisprudencial relativo a tais cenários.
Após, ocorre a análise acerca da possibilidade de subsunção do caso à
norma, ou seja, da possibilidade do acima exposto ser aplicado na seara ambiental,
carreando, de igual maneira, doutrinas e jurisprudências versando sobre o assunto.
1.DAS COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
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À medida em que, no decorrer do texto constitucional, são divididas entre
os entes federativos as suas respectivas competências, o legislador, de forma
explícita, preceitua que cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, de
forma concorrente, ou seja, de forma conjunta, sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição, conforme se depreende do Art. 24, VI. (BRASIL,
1988)
Nota-se que, de forma explicita, houve a preocupação do legislador em
demonstrar o tipo de competência que recaiu à União, aos Estados e ao Distrito
Federal no tocante à matéria ambiental, haja vista as competências se dividirem em
duas: a competência material e a competência legislativa.
Competência material, ou competência administrativa, são aquelas
elencadas nos artigos 21 e 23 da Carta Magna e são divididas em outras duas: as de
caráter comum e as exclusivas. (BRASIL, 1988)
As exclusivas são aquelas caracterizadas por serem de responsabilidade de
um único ente federativo e podem ser visualizadas no Art. 21. Já as comuns são
aquelas que restam apenas a um único ente e podem ser encontradas no Art. 23.
(BRASIL, 1988)
No que diz respeito à competência legislativa, conforme se constata no
próprio nome, é a competência que permite o ente federativo legislar sobre
determinada matéria e, assim como a material, é dividida entre as privativas e
concorrentes, com o acréscimo das chamadas competências suplementares, com
previsão no §2º do Art. 24 da Lei Maior. (BRASIL, 1988)
Faz-se imperioso entender qual o tipo de competência abordada no
presente trabalho, que, conforme já introduzido, busca descobrir se os municípios
possuem a competência para legislar sobre matéria ambiental.
O texto constitucional prevê, explicitamente, quais as competências
legislativas recaem sobre os municípios, nos termos do Art. 30. O dispositivo
preleciona que a eles compete legislar acerca assuntos de interesse local, bem como
suplementar a legislação federal e estadual no que couber. (BRASIL, 1988)
A previsão direta existente no corpo da Constituição acerca do município e
da matéria ambiental é encontrada no Art. 23, que, conforme dito alhures, elenca as
competências materiais comuns aos entes da federação, não sendo o foco deste
trabalho. (BRASIL, 1988)
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Logo, entendida a repartição existente entre as competências, faz-se
necessário entender, à luz do texto constitucional, as previsões para competência
ambiental.
2.A PREVISÃO DA COMPETÊNCIA AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
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No texto constitucional, há previsões acerca das competências ambientais,
distinguindo, à medida em que são elencados conforme seu respectivo ente
detentor, se são legislativas ou administrativas.
Sem que haja essa distinção, as competências previstas vão desde o
combate à poluição em todas as suas formas, à legislação em matéria ambiental.
Com tais previsões, nota-se a preocupação do legislador em resguardar,
em todos os aspectos, o meio ambiente contra as formas de degradação, conferindo
maior segurança em todos os níveis de poder.
Todavia, conforme supracitado, a Constituição separa, de forma explícita, a
qual ente recai determinada competência, se material ou legislativa, elencando,
assim, o que compete aos Municípios, Estados, Distrito Federal e União.
Como o presente trabalho visa verificar a possibilidade de os Municípios
possuírem a competência legislativa necessária em matéria ambiental, as que dizem
respeito aos Estados, Distrito Federal e união não serão abordadas.
Nessa histeria, no que tange aos Municípios, o legislador elenca suas
competências, senão vejamos:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação
estadual;
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V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
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VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
(BRASIL, 1988)
Do dispositivo transcrito acima, extrai-se as competências que recaem nos
Municípios. No tocante à competência administrativa, comuns aos entes federativos,
vejamos o que prevê a Carta Magna:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
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VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

IX - promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em
seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito. (BRASIL, 1988)
Logo, entendida a distinção entre os tipos de competência, qual sejam, a
administrativa e a legislativa, bem como entendida as competências que os
Municípios possuem, independente da natureza, imprescindível se faz entender a
competência ambiental prevista aos Municípios sob o prisma constitucional.
Infere-se dos dispositivos acima citados que, no âmbito ambiental, o
legislador menciona, explicitamente, que compete aos Municípios a proteção ao
meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, de forma
concorrente com os Estados, Distrito Federal e União.
Do exposto, constata-se que no texto constitucional, o legislador apenas
previu, na seara ambiental, competência administrativa aos Municípios, uma vez que
no dispositivo que prevê as competências legislativas, não há menção ao meio
ambiente.
Tal ausência levou a questionamentos, posto que no Brasil, país de
dimensões continentais, com estados com áreas territoriais que se equiparam a
países, apenas Estados, Distrito Federal e União possuírem competência
constitucional para legislar sobre meio ambiente pode acarretar em danos ao meio
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ambiente, uma vez que cada região possui suas peculiaridades, que, não raro, não
são compatíveis umas com as outras.
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Os questionamentos supracitados dizem respeito à possibilidade, ou não,
sob o ponto de vista constitucional, de os Municípios legislarem sobre meio
ambiental, haja vista a ausência de previsão na Constituição Federal de 1988 para
tanto.
Para entender tal possibilidade, se faz necessário, dentro das competências
legislativas expressamente atribuídas aos Municípios, averiguar, sob o ponto de vista
sistemático, a perspectiva para legislar sobre essa seara.
Em análise ao comando que elenca as competências legislativas dos
Municípios, qual seja o artigo 30 da Lei Maior, destaca-se o que prevê os incisos I e
II, que dizem respeito, respectivamente, à legislação acerca de assuntos de interesse
local e suplementar à legislação federal e estadual, no que couber. (BRASIL, 1988)
3.LEGISLAÇÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E LEGISLAÇÃO
SUPLEMENTAR À FEDERAL E ESTADUAL. ARTIGO 30, INCISOS I E II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Em que pese a previsão mais restrita no texto constitucional acerca das
competências legislativas que recaem sobre os Municípios, em stricto sensu,
elencadas no artigo 30 da CF, em lato sensu, tais competências acabam abrangendo
todo e qualquer assunto, exceto aqueles reservados especificamente para
determinado ente federativo.
Ao analisar o dispositivo supracitado, verifica-se que não há vinculação, por
parte do legislador, a determinada seara. Vejamos:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber; (BRASIL, 1988)
Infere-se que é conferido aos Municípios a competência para legislar sobre
assuntos que impactem diretamente nos interesses dos mesmos, bem como
suplementar as legislações federais e estaduais, adequando-as às peculiaridades de
cada Município, respeitando os limites e não indo em sentido contrário às
determinações constantes nas legislações existentes.
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Logo, constata-se a possibilidade de os Municípios legislarem, ainda que
não haja previsão explícita no texto constitucional, sobre assuntos que sejam de
interesses local, suplementando as legislações federais e estaduais que disciplinem a
matéria.
Nas palavras de Regina Maria Macedo Nery Ferrari:
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[...]o art. 24 refere-se apenas à União, Estados e ao Distrito
Federal, não incluindo nesse elenco a figura do Município,
admitindo a competência suplementar apenas em relação aos
Estados. O art. 30, II, veio, de certa forma, suprir a falha do art.
24; não criando competência para o Município, mas admitido
que ele tenha competência legislativa suplementar da
legislação federal e estadual, naquilo que couber, ou seja,
dentro dos assuntos de interesse local. (1993, p. 64, apud
GABRIEL, 2010)
É válido abrir um parêntese para destacar que somente cabe a legislação
suplementar aos Municípios nas matérias que sejam de interesse local, uma vez que
não faria sentido competir aos Municípios legislar, ainda que de forma suplementar,
acerca de matéria que não interfira ou que tenha reflexo em seus interesses.
Retornando desta digressão, conclui-se que pode o Município legislar de
forma suplementar, todavia, desde que seja acerca de assunto de interesse local.
Conforme assevera Hely Lopes Meirelles:
[...]interesse local não é interesse exclusivo do Município, não é
interesse privativo da localidade, não é interesse único dos
munícipes [...]. Não há interesse municipal que não seja
reflexamente da União e do Estado-Membro, como também
não há interesse regional ou nacional que não ressoe nos
municípios, como partes integrantes da federação brasileira. O
que define e caracteriza interesse local, inscrito como dogma
constitucional é a preponderância do interesse do Município
sobre o do Estado ou da União. (1993, p. 94, apud GABRIEL,
2020)
Ainda, na definição de João Lopes Guimarães:
O Município tem competência para legislar sobre questões de
‘interesse local’, compreendendo-se por ‘interesse local’ toda
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matéria que seja de preponderante relevância para o
Município, em relação à União e ao Estado. Pois bem, ocorre
que trânsito, na área municipal, é tipicamente matéria de
interesse local. (1998, p. 99)
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Destaca-se, ainda, a vertente doutrinária que assevera que interesse local
não é somente aquele que compreende necessariamente todo território de um
determinado Município.
Assim como o país em si, com suas proporções continentais, o Brasil possui
municípios com áreas territoriais que se equiparam ou até mesmo ultrapassam a área
de estados e países.
Com base nisso, Paulo Affonso Leme Machado leciona que:
O interesse local não precisa incidir ou compreender,
necessariamente, todo o território do Município, mas uma
localidade, ou várias localidades, de que se compõe um
Município. Foi feliz a expressão usada pela Constituição Federal
de 1988. Portanto, pode ser objeto de legislação municipal
aquilo que seja da convivência de um quarteirão, de um bairro,
de um subdistrito ou de um distrito. (2004, p.389, apud
BARBOSA, 2013)
Pois bem, uma vez entendida a possibilidade legal de os Municípios
legislarem sobre os assuntos de interesse local, bem como compreendida a definição
da expressão “interesse local”, é válido colacionar exemplos dos entendimentos
jurisprudenciais acerca do assunto:
AÇÃO ANULATÓRIA – Multa de trânsito aplicada pela
TRANSERP – Pretensão à nulidade – Impossibilidade –
Legalidade dos autos de infração da TRANSERP lavrados por
policial militar ou por meio de radar eletrônico – O Município
tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local
e suplementar a legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II),
o que autoriza a celebração de convênios ou credenciamentos
em matéria de trânsito – Precedentes – R. Sentença de
procedência - Recurso provido. (TJ-SP, 2020, on-line)
Da ementa acima transcrita, nota-se que o magistrado assevera a
competência atribuídas aos Municípios. No caso analisado, tal competência é
exercida na área relativa ao trânsito.
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O Município pode editar legislação própria, com fundamento
na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I),
com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que
instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços
bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a
proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e
câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante
oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de
cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros.
[AI 347.717 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 31-5-2005, 2ª
T, DJ de 5-8-2005.] = RE 266.536 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j.
17-4-2012, 1ª T, DJE de 11-5-2012.
Os Municípios têm autonomia para regular o horário do
comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou
federais válidas, pois a Constituição lhes confere competência
para legislar sobre assuntos de interesse local.
[AI 622.405 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 22-5-2007, 2ª T, DJ de
15-6-2007.] = AI 729.307 ED, rel. min. Cármen Lúcia, j. 27-102009, 1ª T, DJE de 4-12-2009 Vide ADI 3.731 MC, rel. min. Cezar
Peluso, j. 29-8-2007, P, DJ de 11-10-2007.
Não vislumbro, no texto da Carta Política, a existência de
obstáculo constitucional que possa inibir o exercício, pelo
Município, da típica atribuição institucional que lhe pertence,
fundada em título jurídico específico (CF, art. 30, I), para legislar,
por autoridade própria, sobre a extensão da gratuidade do
transporte público coletivo urbano às pessoas compreendidas
na faixa etária entre 60 e 65 anos. Na realidade, o Município, ao
assim legislar, apoia-se em competência material – que lhe
reservou a própria Constituição da República – cuja prática
autoriza essa mesma pessoa política a dispor, em sede legal,
sobre tema que reflete assunto de interesse eminentemente
local.
[RE 702.848, rel. min. Celso de Mello, j. 29-4-2013, dec.
monocrática, DJE de 14-5-2013.]
Das transcrições acima, oriundas do Supremo Tribunal Federal, nota-se a
variedade de julgamentos favoráveis à competência municipal, abrangendo áreas
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como a regulação do horário de funcionamento do comércio local, a instalação de
equipamentos de segurança e conforto no âmbito das agências bancárias e a
gratuidade do transporte público para maiores de 60 (sessenta) anos.
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Logo, dos julgados colacionados acima, é patente o entendimento acerca
da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local,
devidamente amparado no texto da Carta Política.
Todavia, tais julgados tratam de assuntos de diversas naturezas, sendo
que o presente trabalho aborda a possibilidade sob o ponto de vista ambiental,
trazendo à baila o questionamento desta atribuição, com amparo constitucional,
alcançar tal área do direito.
Conforme exposto acima, é competente o município para legislar
suplementarmente sobre matéria atribuída, originalmente, aos demais entes
federativos, no que couber.
“No que couber”, nas palavras de Élcio Reis Fonseca, significa dizer “desde
que presente o interesse local, poderá o Legislativo municipal legislar
supletivamente". (REIS, 2000)
Logo, resta caracterizar se a legislação ambiental reflete diretamente no
âmbito do município, fato que ensejaria o surgimento da competência legislativa
ambiental neste ente federativo.
Acerca do assunto, a doutrina se posiciona, de forma majoritária, da
seguinte maneira:
Ao atribuir ao Município competência para legislar sobre
assuntos locais, está-se referindo aos interesses que atendem
de modo imediato às necessidades locais, ainda que tenham
repercussão sobre as necessidades gerais do Estado ou do País.
Com isso, questões como o fornecimento domiciliar de água
potável, o serviço de coleta de lixo, o trânsito de veículos e
outros temas típicos do meio ambiente natural, artificial,
cultural e do trabalho no âmbito do Município, embora de
interesse local, não deixam de afetar o Estado e mesmo o país.
(FIORILLO, 2020)
Destaca-se, da doutrina carreada acima, que há o entendimento acerca da
possibilidade de legislação municipal com viés ambiental, ainda que tais legislações
repercutam nas necessidades gerais dos Estados ou da União, haja vista as mesmas
atenderem, de imediato, as necessidades locais.
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Ainda, nas palavras de José Afonso da Silva:
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A Constituição não situou os Municípios na área de
competência concorrente do art. 24, mas lhes outorgou
competência para suplementar a legislação federal e estadual
no que couber, o que vale possibilitar-lhes disporem
especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a
respeito das quais e reconheceu à União apenas a
normatividade geral. (2008, p. 504)
Do ensinamento, constata-se o entendimento que, ainda que não esteja
presente no dispositivo que atribui a competência legislativa ambiental, os
Municípios passaram a possuir tal competência com a previsão para legislar
suplementarmente sobre assuntos de interesse local, conforma amplamente já
demonstrado.
Nossos tribunais já se posicionaram, conforme demonstrado alhures,
acerca da possibilidade da legislação municipal suplementar em diversas áreas,
todavia, merece destaque as proferidas com caráter legislativo ambiental, objeto do
presente artigo, como se observa:
O Município é competente para legislar sobre meio ambiente
com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde
que tal regramento seja e harmônico com a disciplina
estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I
e II, da CRFB).
[RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 8-5-2015,
Tema 145.]
É possível vislumbrar, na ementa acima transcrita, o entendimento do STF
acerca da competência aqui debatida, ressalvando o que também já foi
demonstrado: é competente o município para legislar de forma suplementar, desde
que no limite do interesse local e de forma harmônica com as determinações já
existentes sobre a matéria abordada, uma vez que não faria sentido editar norma que
fosse em sentido contrário às já vigentes.
Acerca disso, vale colacionar julgado recente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, onde é destacada a necessidade de adequação da norma suplementar
às normas de caráter geral, estaduais ou federais. Vejamos:
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EMENTA:
APELAÇÃO
DIREITO
AMBIENTAL
- COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
FLORESTAL E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL AMBIENTAL A
IMÓVEIS URBANOS - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
ESPECÍFICA - DANO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ATOS DE AGENTE
PÚBLICO
INVERSÃO
DO
ONUS
DA
PROVA.
1 - A competência legislativa municipal para editar normas
relativas ao direito ambiental é supletiva, pelo que não
pode afastar as normas gerais editadas pela União ou a
legislação
estadual
cabíveis.
2 - Nos termos do art. 405, CPC, gozam de presunção relativa
de veracidade apenas as declarações constantes num
documento público que corresponderem aos fatos que o
agente público atestar terem sido por ele constatados, uma vez
ocorridos em sua presença, ou se se referirem a fatos de seu
próprio conhecimento. Sendo relativa à presunção, pode ser
afastada
por
prova
em
contrário.
3 - Havendo documentos públicos que atestam a existência de
conduta danosa ao meio-ambiente, o ônus da prova quanto à
inexistência de ilegalidade na referida conduta é do particular,
que deve demonstrar que observou, em todos os aspectos, a
legislação
ambiental
cabível.
4 - A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva,
informada
pela
teoria
do
risco
integral.
5 - O domínio privado não é absoluto, possuindo limites, como
o respeito ao meio ambiente, que o compatibilizam com o
interesse da coletividade. Conforme entendimento do STJ, a
função ecológica da propriedade é "derivação técnica e
ampliação ética da função social", e, faz incidir limitações
administrativas no domínio privado, que, contudo, não
configuram desapossamento ou desapropriação indireta do
imóvel em questão. (grifos nossos). (TJ-MG, 2018, on-line)
Neste passo, posto que demonstrado, por meio da doutrina e da
jurisprudência, a possibilidade de os Municípios legislarem sobre a matéria
ambiental, destacando os pontos necessários para tal, resta asseverada a
competência legislativa municipal no tocante à questão ambiental.
CONCLUSÃO
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No decorrer do processo de desenvolvimento, seja sob o ponto de vista
econômico, social, ou qualquer outro, os recursos ambientais foram amplamente
alvos de utilização e, na maioria das vezes, não foram levadas em consideração a
capacidade ou a possibilidade de recuperação do meio ambiente, fato que acarretou
na escassez de muitas fontes de matéria prima, de inúmeras áreas da sociedade.
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Sendo cada vez maior a degradação causada pelas atividades
desenvolvidas nas sociedades em geral, com o consequente aumento das
repercussões em diversas áreas do meio ambiente, tais como hídricas ou
relacionadas à fauna e à flora, o olhar sob o meio ambiente acompanhou o mesmo
crescimento, principalmente no que tange à criação de mecanismos que propiciem
uma maior segurança ao bem objeto do estudo.
Tais mecanismos buscaram conferir mais garantias de segurança, haja
vista os processos de desenvolvimento das sociedades já mencionados, a julgar que
que até mesmo os que não utilizam o meio ambiente como fonte de matéria, podem
gerar danos ao bem aqui abordado, seja por meio de poluição atmosférica, de lençóis
freáticos, ou qualquer outro tipo que caracterize poluição ambiental.
Com base nessa corrente, e legislação pátria não enveredou por caminho
distinto, trazendo desde a sua Lei Maior dispositivos que buscam garantir mais
segurança ao bem de uso comum do povo, com previsões expressas da necessidade
de proteção ao meio ambiente, definido por lei como o conjunto de condições, leis,
influencias e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas.
O texto constitucional, todavia, em função do seu sistema de repartição
das competências, previu somente aos Estados, ao Distrito Federal e à União a
possibilidade de legislarem acerca do meio ambiente, deixando os Municípios fora
do rol de entes com tal competência, conferindo-os somente a competência
administrativa acerca da seara aqui estudada.
Com base nisto, foram apontados no presente artigo argumentos que
buscaram dirimir o questionamento levantado, qual seja: Os Municípios possuem
competência para legislar sobre meio ambiente?
Após entendidas as hipóteses em que há previsão expressa para edição
de legislação municipal, bem como entendida que tais previsões foram criadas pelo
legislador constituinte em lato sensu, não restringindo a competência municipal a
assunto certo, mas sim abrindo a possibilidade do referido ente legislar sobre todo
tema, desde que seja de interesse local, assim como entendido o conceito atribuído
a “interesse local”, abordando também o entendimento jurisprudencial sobre o
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mesmo, resta claro que, obedecidos os ditames constitucionais, os Municípios
possuem a competência necessária para legislar sobre matéria ambiental.
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Ainda, vale dizer que a possibilidade de os Municípios legislarem sobre
meio ambiente confere segurança e municia os entes federativos para cumprirem
com a missão constitucional que lhes foi atribuída: proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas.
Ressalta-se, por fim, que a competência demonstrada no presente artigo,
como já destacado, é adstrita aos requisitos apontados anteriormente, quais sejam:
é possível o Município editar legislação suplementar à legislação estadual e federal,
desde que seja a matéria abordada assunto de interesse local, harmoniosa com as
diretrizes já editadas pela União, Estados e Distrito Federal, uma vez que a edição de
norma que transcenda o interesse municipal fere a diretriz constitucional.
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RESUMO: A temática do trabalho aborda sobre o direito do trabalho, tendo como
foco principal o Direito Trabalhista e suas novas configurações que envolve o Home
Office e sua obrigatoriedade do registro da CTPS. Sendo que a problemática do
estudo consiste, em: como ocorre a necessidade do pelo empregador e a relevância
dessa desconexão do ambiente de trabalho?. Tendo em vista, a abordagem do tema
foi constituído objetivos alcançados no decorrer da pesquisa, são eles: Objetivo geral:
Analisar como a reforma trabalhista influenciou para o home office e a
obrigatoriedade da CTPS, tendo em vista, a desconexão do ambiente de trabalho e
objetivos específicos: Estudar influência da nova legislação trabalhista nas atividades
dos trabalhadores que exercem suas atividades profissionais através do home office;
Mostrar como é a visão das empresas sobre o trabalhador home office. Sendo que a
pesquisa apresentada trata-se de um estudo de cunho documental, e bibliográfico
abordada através de leituras como: livros, artigos, revistas, sites entre outros acervos
no âmbito do Direito trabalhista, pois mediante a metodologia documental
referenciada, foi elaborada uma abordagem explicativa e descritiva, deixando o
trabalho coeso sobre o tema proposto. Sendo assim a legislação trabalhista se
diferencia em duas instâncias: no direito individual e no direito coletivo, levando em
consideração os aspectos levantados na pesquisa, entendeu-se a necessidade do
tema abordado na área do Direito Trabalhista.
PALAVRAS-CHAVE: CTPS; Direito do trabalho; Home Office.
ABSTRACT : The theme of work deals with labor law, having as main focus Labor Law
and its new configurations involving the Home Office and its mandatory CTPS
registration. Since the problem of the study consists of: how does the need for the
employer occur and the relevance of this disconnection from the work environment
?. In view of the approach to the theme, the objectives achieved during the research
were constituted, they are: General objective: To analyze how labor reform influenced
the home office and the mandatory nature of CTPS, with a view to disconnecting the
work environment and objectives Specific: Study the influence of the new labor
legislation on the activities of workers who carry out their professional activities
through the home office; Show how companies view the home office worker. Since
the research presented is a documentary and bibliographic study approached
through readings such as: books, articles, magazines, websites and other collections
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within the scope of labor law, because through the referenced documentary
methodology, an approach was elaborated explanatory and descriptive, leaving the
work cohesive on the proposed theme. Thus, labor legislation differs in two instances:
in individual and collective law, taking into account the aspects raised in the research,
the need for the topic addressed in the area of Labor Law was understood.
KEYWORDS: CTPS; Labor law; Home Office.
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SUMÁRIO 1. Introdução. 2. A história do direito do trabalho no brasil. 3. A reforma
trabalhista x home office. 3.1Trabalho remoto (home office). 3.2 Trabalho parcial 3.3
Trabalho intermitente (por período). 3.4 Férias. 3.5 Jornada. 3.6 Tempo na empresa.
3.7 Descanso. 3.8 Remuneração. 3.9 Transporte. 3.10 Demissão. 4 O trabalho remoto
ou home office. 5 A importância da CTPS. 6. Conclusão. 7. Referências
1 INTRODUÇÃO
A história nos mostra que o direto do trabalho começou a ser aplicado a
partir do complexo de normas jurídicas trabalhistas de ordem pública, constituindo
o chamado “contrato mínimo legal”, enquanto patamar mínimo civilizatório a ser
obrigatoriamente observado pelos sujeitos contratantes quando da constituição do
pacto laboral, é que se pode extrair o princípio do Direito do Trabalho, aquele que
lhe atribui uma natureza tutelar com relação à figura do prestador do trabalho: o
Princípio da Proteção ao Empregado.
Com o decorrer dos anos muita coisa no mudou em relação ao trabalho,
sendo que o Brasil respaldou o seu trabalhador com a Lei 8.542/92, O contrato de
trabalho, segundo o qual as normas e condições de trabalho serão fixadas através
de contratos coletivos, convenções coletivas e acordos coletivos. É importante
salientar também os arts. 20º e 29º a 30º, pois são estes artigos que acobertam
direito dos trabalhadores ao contrato de trabalho por tempo determinado, CTPS
assinada, direito a INSS, e verbas rescisórias em caso de dispensa por parte do
empregador.
Percebe-se que referente as Leis trabalhistas existem uma hipótese relevante
de salientar que a aplicação da nova legislação que vem favorecer tanto o
empregado quanto o empregador, sendo que a Constituição Federal elaborada em
1988, assegura também a estabilidade dos diretos do trabalhador no Brasil, levando
em conta a interpretação das normas referentes a CLT.
A forma clara e coesa o processo de mudança da legislação trabalhista que
ocorreu no ano de 2017 com mudanças significativas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) instrumentalizada pela lei № 13.467 de 2017, pois segundo o
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governo, o objetivo da reforma foi combater o desemprego e a crise econômica no
país.
Neste caso é necessário entender o que foi modificado sobre a reforma
trabalhista que trata sobre este trabalhador, e que ela reconhece de direito deste
indivíduo, entendidos como tal empregados, empregadores, autônomos e
profissionais liberais. A lei trabalhista nº 13.467 que começou a vigorar no período
novembro de 2017 promoveu alterações no artigo 62 da CLT, ou seja, essa nova
legislação estabeleceu que o limite de 8 horas diárias ou 44 horas semanais não se
aplica ao trabalho remoto.
A nova legislação começou a entender que, em razão da natureza do
trabalho, os colaboradores que trabalham no regime remoto ou home office podem
ser dispensados do controle de ponto. O que não impede, porém, que essa empresa
e colaboradores façam um acordo para determinar como deve ser feito o controle,
que pode ser por tarefa ou por jornada.
Sendo assim, o trabalho faz um aparato das questões levantadas acima,
sendo primordial cada análise bibliográfica e documental, e os conceitos foram de
suma importância para se fazer o alicerce do trabalho, pois neles encontrou-se
conteúdo para ser feita uma análise clara e coesa do assunto proposto.
2 A HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL
A história de trabalho no Brasil constituiu a partir de sua “descoberta”,
constituindo uma característica de exploração com os povos indígenas por parte dos
portugueses que vieram aqui residir. Já no decorrer dos séculos a mão de obra
indígena foi substituída pelos negros que eram trazidos do continente africano e
locados em senzalas com condições sub-humanas (CARMO, 2008).
Na metade do século XIX, ocorreram mudanças históricas marcantes que
revolucionaram o contexto do trabalho no Brasil, como afirma Carmo, (2008):

1850: o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiróz
que acabou com o tráfico negreiro;

-

1871; era aprovada a Lei do Ventre Livre que dava
liberdade aos filhos de escravos nascidos no Brasil;

-
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1885: era promulgada a Lei dos Sexagenários que
garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos
de idade;

-

1888: no dia 13 de maio ocorreu a promulgação
da Lei Áurea, feita pela Princesa Isabel.

-
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A partir do dia 13 de maio de 1888, os negros passaram a ser vistos como
indivíduos livres que podiam ter controle de seus destinos, sendo os mesmos livres
e que podiam opinar sobre seus destinos. A história relata que no início essa
liberdade custou um alto preço para essa população, pois os mesmos não leis que
amparassem o trabalho que exerciam (CASELLA, 2012).
Porém, no ano de 1934 a Constituição Federal traçou uma legislação
norteadora sobre o Direito do Trabalho, mas mesmo assim eram leis bem restrita,
com alguns itens que favorecia o trabalhador, como, (CASELLLA, 2012), a liberdade
sindical, o salário mínimo, a isonomia salarial, a proteção do trabalho de mulheres e
de menores, o repouso semanal e férias anuais.
Na Constituição de 1934 as leis não existiam um ordenamento, elas eram
específicas para cada profissão, o que tornava extremamente complicada a sua
aplicação. Porém, na constituição de 1946 ocorreram algumas mudanças, como
(CASELLA, 2012), a participação dos trabalhadores nos lucros, o repouso semanal
remunerado, a estabilidade, o direito da greve.
Já Constituição Federal de 1967, ocorreu a manutenção dos direitos
trabalhistas pautados nas Constituições anteriores, com pequenas modificações.
Após esta Constituição, ainda tiveram várias outras leis ordinárias, versando sobre o
trabalho, como, (CASELLA, 2012), os empregados domésticos, o trabalhador rural, o
trabalhador temporário, as férias, entre outras leis.
No Brasil a Constituição de 1988, foi um marco histórico nos direitos dos
trabalhadores, sendo chamada de “Constituição Cidadã”, a mesma foi de suma
relevância, pois foi estabelecida no Art. 7°, que é um artigo que rege o direito dos
trabalhadores urbano e rural, tendo em vista, outros direitos que visem a melhoria
de sua condição social.
- Art. 7º A questão de distinguir sobre o que são
trabalhadores urbanos e rurais perde boa parte da
importância parte da importância que tinham antes,
porque todos gozam dos mesmos direitos.
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II

- relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar,
que
preverá
indenização
compensatória, dentre outros direitos;
- seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário;
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III -

fundo de garantia do tempo de serviço;

IV -

salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender as suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V

- piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho;

Por fim, com a promulgação da atual Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, com a inclusão dos direitos sociais e dos direitos e garantias individuais, ao
passo que nas constituições anteriores os direitos trabalhistas eram sempre previstos
no âmbito da ordem econômica e social.
3 A REFORMA TRABALHISTA x HOME OFFICE
No dia 13 de novembro de 2017, foi sancionada a nova reforma trabalhista
pelo então presidente da república Michel Temer, sendo que o governo ainda
poderá editar Medida Provisória com novas alterações na lei trabalhista. A alternativa
foi negociada para acelerar a tramitação da proposta no Congresso (REFORMA
TRABALHISTA, 2019). Abaixo as principais mudanças com a reforma trabalhista:
3.1 Trabalho remoto (home office)
Regra atual: A legislação não contempla essa modalidade de trabalho
(REFORMA TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: Tudo o que o trabalhador usar em casa será formalizado com
o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com energia e internet, e o
controle do trabalho será feito por tarefa (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
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3.2 Trabalho parcial
Regra atual: A CLT prevê jornada máxima de 25 horas por semana, sendo
proibidas as horas extras. O trabalhador tem direito a férias proporcionais de no
máximo 18 dias e não pode vender dias de férias (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
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Nova regra: A duração pode ser de até 30 horas semanais, sem
possibilidade de horas extras semanais, ou de 26 horas semanais ou menos, com até
6 horas extras, pagas com acréscimo de 50%. Um terço do período de férias pode
ser pago em dinheiro (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
3.3 Trabalho intermitente (por período)
Regra atual: A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho
(REFORMA TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado,
recebendo pelas horas ou diária. Ele terá direito a férias, FGTS, previdência e 13º
salário proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de
trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou à
remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. O empregado
deverá ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No
período de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes (REFORMA
TRABALHISTA, 2019);
3.4 Férias
Regra atual: As férias de 30 dias podem ser fracionadas em até dois
períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há possibilidade de
1/3 do período ser pago em forma de abono (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: As férias poderão ser fracionadas em até três períodos,
mediante negociação, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos
e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um (REFORMA
TRABALHISTA, 2019);
3.5 Jornada
Regra atual: A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220
horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia (REFORMA TRABALHISTA,
2019);
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Nova regra: Jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de
descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, com as horas
extras) e 220 horas mensais (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
3.6 Tempo na empresa
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Regra atual: A CLT considera serviço efetivo o período em que o empregado
está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens (REFORMA
TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: Não são consideradas dentro da jornada de trabalho as
atividades no âmbito da empresa como descanso, estudo, alimentação, interação
entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
3.7 Descanso
Regra atual: O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias
tem direito a no mínimo uma hora e a no máximo duas horas de intervalo para
repouso ou alimentação (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser
negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador
não conceder intervalo mínimo para almoço ou concedê-lo parcialmente, a
indenização será de 50% do valor da hora normal de trabalho apenas sobre o tempo
não concedido em vez de todo o tempo de intervalo devido (REFORMA
TRABALHISTA, 2019);
3.8 Remuneração
Regra atual: A remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária
correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações,
percentagens, gorjetas e prêmios integram os salários (REFORMA TRABALHISTA,
2019);
Nova regra: O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório
na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão
negociar todas as formas de remuneração, que não precisam fazer parte do salário
(REFORMA TRABALHISTA, 2019);
3.9 Transporte
Regra atual: O tempo de deslocamento no transporte oferecido pela
empresa para ir e vir do trabalho, cuja localidade é de difícil acesso ou não servida
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de transporte público, é contabilizado como jornada de trabalho (REFORMA
TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: O tempo despendido até o local de trabalho e o retorno, por
qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho
(REFORMA TRABALHISTA, 2019);
3.10 Demissão
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Regra atual: Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa
causa, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS nem à retirada do
fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a
demissão com 30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que
o funcionário precise trabalhar (REFORMA TRABALHISTA, 2019);
Nova regra: O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo,
com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo
do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela
empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego (REFORMA
TRABALHISTA, 2019);
4.O TRABALHO REMOTO OU HOME OFFICE
É chamado de trabalhador que exerce o trabalho home office exerce sua
atividade profissional com vínculo empregatício, porém assume. A principal
característica da atividade do trabalho home office tem sua independência, pois a
sua atuação não possui subordinação a um empregador com relação a horas
estipuladas pela empresa. O trabalho remoto tem a vantagem de negociar mais
livremente as relações de trabalho, como horários mais flexíveis e salários (REFORMA
TRABALHISTA,2019).
O trabalhador em home office caracteriza-se pela autonomia da prestação
de por conta do horário e tempo trabalhado sem ultrapassar o tempo máximo de
serviço diário. Fundamentos relativos ao trabalho em casa segundo Delgado se
qualifica suposição da individualidade, que no seu pensar se desdobra pelos
seguintes fundamentos (2019):
liberdade de organização e de execução
do próprio trabalho, ou seja, o trabalhador
autônomo pode utilizar-se de substitutos ou ainda
de auxiliares;

a)
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liberdade de disposição do resultado do
próprio trabalho, sobre a livre base do contrato de
troca, vale dizer: não aliena a sua atividade, na
medida em que ele labora por conta própria,
podendo se assim estiver acordado, alienar o
próprio resultado trabalho, ao contrário do
trabalho subordinado em que o prestador exerce
uma atividade para outrem, alienando a força de
trabalho, ou seja, pondo à disposição de outra
pessoa a sua atividade sem assumir os riscos
tendo assim que se sujeitar às sanções que o
credor entenda que devam ser aplicadas, sempre
que venha violar os deveres impostos pela relação
laboral submetendo-se, portanto, ao poder de
direção empresarial, inclusive no aspecto
disciplinar;
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b)

autonomia do prestador da obra no duplo
sentido: liberdade de vínculo de subordinação
técnica, na medida em que a prestação de
trabalho é fruto de uma manifestação da
capacidade profissional ou artística individual e
econômica, considerando que o trabalhador
assume o risco do próprio trabalho, sofrendo
eventualmente seus riscos.

c)

Sobre o trabalhador home office, o recomendável é que o acordo sobre o
controle de ponto de funcionários seja formalizado por meio de um contrato entre
as partes. E ainda, que a empresa recorra a tecnologias especialmente desenvolvidas
para viabilizar o controle de ponto home office (DELGADO, 2019).
Para que as empresas tenham um controle de jornada do trabalho remoto
ou home office existem softwares para acompanhamento remoto que registram
quando o usuário faz login e quando faz logoff, isso permite que o empregador
tenha acesso a esses dados, sendo que que é ideal contar com uma ferramenta que
envie lembretes ao funcionário e torne a marcação de ponto mais simples possível,
ou seja, com um aplicativo de controle de ponto digital, como o Tangerino
(DELGADO, 2019).
O empregador e o empregado deve ter um software de controle de horas
trabalhadas instalado em seus dispositivos moveis, com isso, o colaborador pode
marcar a entrada, saída e pausas com apenas alguns cliques.
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Assim, mesmo à distância, a empresa consegue acompanhar o registro de
ponto de início e de fim da jornada, além de intervalos e outras variações de tempo.
Portanto, a nova regra sobre o Home office tem suas Convenções e acordos coletivos
poderão prevalecer sobre a legislação. Assim, os sindicatos e as empresas podem
negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não
necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores.
5 A IMPORTÂNCIA DA CTPS
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De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, é direito dos trabalhadores
rurais, domésticos e urbanos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o
documento que registra a vida profissional dos brasileiros. Nela, ficam registradas
informações que garantem direitos como seguro-desemprego, aposentadoria e
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (JUS, 2019).
O artigo 456 da CLT defende que a prova do contrato individual do trabalho
deve ser feita justamente pelas anotações constantes da CTPS, ou por instrumento
escrito, mas pode ser suprida por todos os meios permitidos em direito.
O decreto 21.175/32 instituído em 1932 pelo Presidente Getúlio Vargas
serve para dar segurança jurídica aos trabalhadores, em seguida regulamentado
pelo decreto 22.035/32, de 29 de outubro de 1932, este importante documento
permite a comprovação do vínculo empregatício entre um trabalhador (a) e uma
pessoa física ou jurídica. Além do mais, a Carteira de Trabalho possui o histórico
profissional do empregado e garante amplo acesso a alguns principais direitos
trabalhistas como: seguro desemprego, benefícios previdenciários, Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre outros. Dois anos após a sua criação, o
governo de Getúlio Vargas tornou a CTPS obrigatória para fins de direitos
trabalhistas já consolidados e para que essa obrigatoriedade fosse rigorosamente
cumprida, criou mecanismos de fiscalização e punição no caso de desobediência à
lei (COCCO, 2011).
A lei 13.467 (13 de julho de 2017) reforma trabalhista já em plena vigência,
trouxe mudanças na regra que diz respeito a ausência da assinatura na carteira de
trabalho, o texto apresenta uma multa nada agradável para as empresas no caso de
descumprimento do Art. 47, e seus parágrafos. O valor da multa para a empresa que
não registrar um ou mais funcionários mudou (BRASIL, 2008).
Art. 47. O empregador que mantiver empregado
não registrado nos termos do art. 41 desta
Consolidação ficará sujeito à multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) por empregado não
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registrado, acrescido de igual valor em cada
reincidência.
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§ 1º Especificamente quanto à infração a que se
refere o caput deste artigo, o valor final da multa
aplicada será de R$ 800,00 (oitocentos reais) por
empregado não registrado, quando se tratar de
microempresa ou empresa de pequeno porte.
Para Fagundes (1992), há duas definições para trabalho informal: não
assalariado (em contraposição ao trabalho formal assalariado) e ocupações expostas
ou não à legislação trabalhista (trabalhadores autônomos).
Já Dalbosco (1999), afirma que: o setor formal é constituído por postos
ocupacionais disponíveis nas organizações formais e de serviços, que são requeridos
pelos grupos de maior renda; ao passo que o setor informal é o resultado do
excedente da força de trabalho não incorporado ao setor formal, incluindo a maior
parte dos trabalhadores por conta própria, os serviços domésticos, e os ocupados
(patrões e empregados) em pequenas empresas não constituídas formalmente.
As informações que esquadrinhamos até o momento permitem afirmar que
a informalidade possui pelo menos três dimensões, de acordo com Delgado (2019):
- A informalidade em relação às instâncias
reguladoras municipais, estaduais e federais, com
repercussões nos registros, pagamento de
impostos e cumprimento de legislação trabalhista;
- A informalidade em relação ao contrato com
clientes para os quais se presta serviços, com
impactos na ausência de emissão de notas e
sistemas for S.M.G.Gondim et al. 55 mais de
cobrança que regulem a relação clienteconsumidor, o que ocorre, por exemplo, não só
com o trabalhador autônomo (um ambulante),
como também em algumas modalidades de
terceirização (trabalhadores temporários e
cooperativas de prestação de serviços);
- A informalidade em relação à instância
empregadora, em que fica evidente a
precariedade nas relações de trabalho, pois o
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trabalhador, embora mantenha uma relação com
o empregador, não possui carteira assinada, o que
gera impacto imediato nos seus direitos
trabalhistas.
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Atualmente a própria OIT adota uma nova conceituação para o setor
informal, que passa a ser definido como um agrupamento de atividades de baixa
produtividade, com trabalhadores independentes e empresas muito pequenas ou
não-organizadas.
Sussekind (2006) afirma que é comum distinguir os setores formal e informal
por critérios, tais como, nível tecnológico, porte da empresa e existência de registro
legal da empresa e dos trabalhadores. Esta prática, entretanto, possui limitações,
uma vez que o porte de uma empresa não informa se ela possui ou não
trabalhadores com registro legal. Na informalidade estão aquelas atividades que
fogem às regras jurídicas institucionais ou que são alternativas ao desemprego,
estando nela incluídos tanto subempregados quanto profissionais liberais.
Posteriormente, o instituto sofreu várias alterações legislativas até se tornar
a atual forma de garantir a maioria dos direitos sociais alcançados com o tempo. A
manutenção de empregados na informalidade é preferida por empregadores que
pretendem diminuir seus encargos sociais (os custos) na contratação da mão-deobra necessária no dia-a-dia, tornando-a mais barata, seja no âmbito residencial ou
nas empresas (COCCO, 2011).
A obrigatoriedade da anotação da CTPS é uma norma de ordem pública,
atualmente garantida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto-Lei 5.452/43
– CLT). É muito prejudicial à omissão a esse direito trabalhista e os trabalhadores,
muitas vezes, não são informados devidamente acerca dos malefícios que isso
acarreta à classe (COCCO, 2011).
A importância e finalidade deste tema é mostrar a empregadores e
trabalhadores a importância das anotações em CTPS, assim como explicar as
consequências do não cumprimento da lei. Para realizar tal compreensão será
exposto (Decreto-Lei 5.452/43 – CLT):
- Quando é obrigatório o registro em CTPS;
- Quem tem direito a CTPS assinada;
- O que fazer quando a empresa se recusa a assinar a carteira de trabalho;

659

www.conteudojuridico.com.br

- O que pode ser pedido em uma ação trabalhista;
- Quais consequências a não anotação em CTPS causa ao empregado e a
previdência social;
- A relação da não anotação em CTPS com o número de pessoas consideradas
informais.
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6 CONCLUSÃO
Como pode ser observado com a reforma trabalhista ocorreu a origem de
uma figura que não existia nas leis do trabalho, o então chamado autônomo
exclusivo, ou seja, um profissional poderá prestar serviços de forma contínua e para
uma única empresa sem que isso seja caracterizado como vínculo empregatício.
Percebe-se que o perfil do trabalhador nos dias atuais mudou, pois a
trabalho home office mostra que ocorreu a flexibilização da jornada para este
indivíduo, porém a essência das Leis trabalhistas não mudaram, pois o Direito do
Trabalho exprime uma representação na realidade brasileira fundamentando a
mesma na legislação no país, tendo e com isso cria uma estrutura formada em várias
etapas, com leis pertinentes a esfera do mundo do trabalho.
Entendeu-se que na contemporaneidade o trabalhador é cada vez mais
exigido, é preciso não só ser um colaborador, mas também um indivíduo polivalente
que pode atuar em várias áreas de uma organização, tendo em vista que a questão
de um ambiente, pois se sabe que o indivíduo pode desenvolver seu trabalho dentro
da sua própria casa.
Cumpre destacar que a anotação da CTPS não se limita somente aos
empregados contratados por tempo indeterminado. Todos que laboram para um
empregador, no sentido amplo da expressão, têm direito a essa anotação. Trabalhos
temporários, avulsos, rurais, domésticos, aprendizes, ou seja, trabalhadores no geral
tem esse direito.
Portanto, uma prática constante entre os empregadores brasileiros é a não
anotação da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, em prejuízo do polo
mais fraco da relação, ou seja, do trabalhador ou da trabalhadora. Por causa disso,
um grande número de pessoas presta seus serviços de maneira irregular, tendo
aumentado ainda mais o índice de informalidade na recente passagem por uma
recessão econômica. Os primeiros resquícios de tal documento de identificação
trabalhista no Brasil remontam ao início da República, quando fora imposto que as
fábricas fizessem um registro dos menores em serviço. Como Carteira Profissional,
consolidou-se na era de Getúlio Vargas, em 1932 (Decreto nº 21.175/32).
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RESUMO: Este estudo tem como tema a judicialização como meio garantidor do direito
social fundamental a saúde. O direito a saúde na CRFB/88 representou um grande avanço,
pois é considerado como um Direito Social Fundamental de segunda dimensão e logo, exige
prestação obrigacional por parte do Estado. No seu art 196 a CRFB/88 reconhece a saúde
como direito de todos e dever do Estado. O SUS criado pelo poder constituinte em 1988 é
uma tentativa em atender o art. 196 em que o Estado trouxe para si a responsabilidade de
garantir tal direito a todos. É sabido, portanto, que ao trazer a saúde como um direito
constitucionalmente reconhecido, surge à possibilidade da judicialização, fenômeno este que
vem crescendo a cada ano. Buscou-se com essa pesquisa trazer o contexto histórico da
evolução do direito a saúde nas constituições brasileiras com ênfase na constituição atual,
objetivou-se também analisar a controvérsia presente na “saúde para todos versus recursos
finitos”, e ainda a resposta do poder judiciário à judicialização da saúde. Ao analisar o
fenômeno da judicialização da saúde, foi possível concluir que é um meio eficiente para
garantir o direito social fundamental a saúde, pois a maioria das demandas é julgadas
procedentes. Todavia, foi possível perceber também que essa atuação do poder judiciário tem
se mostrado bastante extravagante em algumas demandas, o que leva a uma instabilidade
orçamentária, uma vez que tais recursos são limitados. Observou-se também a necessidade
de mudança nesse cenário o que já teve início com algumas respostas do judiciário, por
exemplo, o julgamento do RE 657718 de 2019.
Palavras chave: Direito social. Judicialização da saúde. Sistema Único de Saúde. Recursos
limitados.
1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como tema a judicialização como meio garantidor do direito
social fundamental a saúde. Uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 representou um grande avanço na área dos Direitos Sociais o Direito a saúde ganhou
destaque especial, e é considerado como um Direito Social Fundamental e logo, exige
prestação obrigacional por parte do Estado.
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Por estar diretamente relacionada ao Direito a vida e a Dignidade da pessoa humana
o Direito a saúde tem espaço reservado na seção II do capítulo Seguridade Social. Isso mostra
a importância do bem jurídico tutelado. No seu art. 196 a CRFB/88 reconhece a saúde como
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.
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As políticas públicas são o meio em que o Estado utiliza para tentar minimizar as
desigualdades sociais no estado capitalista. Todavia, analisando o cenário social e econômico
do país é possível perceber a dificuldade que o Estado tem em aplicar políticas que garantam
a real efetividade desse direito.
O SUS (Sistema Único de Saúde) criado pelo poder constituinte em 1988 é uma
tentativa em atender o art. 196 em que o Estado trouxe para si a responsabilidade de garantir
tal direito a todos. Foi regulamentado com seus pormenores por meio da Lei nº 8.080 de 19
de setembro de 1990, que dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dando outras
providências (BRASIL, 1990).
Por conseguinte, ao trazer a saúde como um direito constitucionalmente
reconhecido, surge a possibilidade da judicialização, pois ao necessitar de algum
atendimento, tratamento ou mesmo medicamento e tem seu pedido negado junto aos órgãos
responsáveis pela gestão da saúde, o estado estará sendo omisso. O fenômeno da
Judicialização no Brasil, teve início no final da década de 1990, época em que as pessoas
portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) lutavam para conseguir os
medicamentos e realizar o tratamento adequado. A partir do ano 2000 houve um aumento
substancial nesse número de processos e desde então não mostra desaquecimento (FERRAZ,
2019).
Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é analisar o cenário atual do fenômeno da
judicialização da saúde no Brasil. Com relação aos objetivos específicos, buscou-se trazer o
contexto histórico da evolução do direito a saúde nas constituições brasileiras com ênfase na
constituição atual, além de estudar um pouco o atual cenário do SUS como política pública.
Buscou-se também analisar a controvérsia presente na “saúde para todos versus recursos
finitos”, e ainda a resposta do poder judiciário à judicialização da saúde. Essa pesquisa possui
natureza básica e utiliza o método qualitativo de abordagem, com relação ao seu objetivo
possui intuito exploratório, com o propósito de gerar familiaridade da pesquisadora com o
tema, tendo em vista a pertinência do delineamento essencial dos objetivos de estudo. No que
diz respeito aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica.
Justifica-se a pesquisa pelo fato de que os direitos constitucionais se converteram
em direitos subjetivos em sentido pleno, comportando tutela judicial específica. Ao passo que
o poder judiciário profere decisões na sua grande maioria favoráveis ao demandante - há de
se destacar a clareza do art. 196 - o que vem a surgir é um cenário de grande extravagancias,
muitas vezes o estado tendo que custear medicamentos e tratamentos que se quer estão
incorporados ao SUS e que ainda não possuem nenhuma eficácia garantida. Logo, mudanças
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têm sido discutidas para ao menos minimizar os efeitos da questão da judicialização da saúde
diante da limitação dos recursos públicos.
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2 BREVE HISTÓRICO DO DIREITO A SAÚDE NAS CONSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS
A garantia do direito a saúde tão respaldada na Constituição Brasileira de 1988 como
um direito de todos, representa um cenário relativamente novo na história do Brasil. As
Constituições anteriores nada tratavam sobre o tema e quando falavam era de uma forma
excludente, não trazia para o estado a responsabilidade por garantir esse direito. A
Constituição do Brasil imperial em 1824 nada falava sobre a saúde, não trazia nenhuma
garantia a população brasileira sobre tal direito, no máximo avocou para o Estado a expressão
dos “socorros públicos” aos cidadãos brasileiros (SILVA, 2016).
A constituição da república de 1891 também nada trouxe sobre a saúde. Como afirma
Silva (2016) retirou a expressão socorros públicos e apresentou, em seu artigo 72, caput, uma
leve e indireta proteção sanitária ao mencionar a “segurança individual”.
Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á
liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos
seguintes (...)
A constituição de 1934 foi a que deu maior importância ao assunto antes da atual
constituição. Em seu art 10 trouxe a competência concorrente da União e Estados de “cuidar
da saúde e assistência públicas”. No art 121 voltou a tratar do assunto estabelecendo
condições ao trabalhador lhe conferindo proteção social. E ainda, assistência médica ao
trabalhador e a gestante, dentre outros dispositivos.
A Constituição de 1934 durou apenas 3 anos. Logo após, Getúlio Vargas concretizou
um golpe de estado que iniciaria um período de ditadura de oito anos, que se estendeu até
1945. A Constituição de 1937 conhecida como “polaca” manteve a obrigação de a legislação
trabalhista proteger a saúde dos trabalhadores e restringiu a competência para legislar sobre
isso à União, deixando, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados.
Na Constituição de 1946 não houve grandes mudanças sobre o tema. Manteve a
competência privativa da União para legislar sobre saúde e trouxe outras garantias como, por
exemplo, o direito à vida, diretamente relacionado ao direito a saúde. Na Constituição de
1967 foi assegurado aos trabalhadores e seus familiares, assistência sanitária, hospitalar e
médica preventiva e manteve a competência privativa da União para legislar sobre saúde.
Art. 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes
direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de
sua condição social: (...) XV - assistência sanitária, hospitalar e
médica preventiva;
Em síntese, o direito a saúde antes da promulgação da Constituição de 1988 era
destinada apenas a uma parte da população, isso quando era tratado na constituição. Não era
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um direito de todos. Os assegurados eram apenas aqueles trabalhadores que contribuíam com
a previdência social ou os que tinham poder econômico, podendo bancar médicos e
tratamentos particulares.
3 O DIREITO A SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
A saúde está inserida no título II dos Direitos e Garantias fundamentais e no capítulo
II Dos Direitos Sociais.
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Em seguida, está inserida no capítulo que trata da seguridade social. Neste capitulo,
fica evidente a necessidade do estado de realizar ações integradas de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde e também à
previdência e à assistência social.
Na seção II do capítulo Seguridade Social, o Direito a saúde tem espaço reservado,
isso mostra a importância desse bem jurídico, uma vez que está diretamente relacionado ao
Direito a vida e a Dignidade da pessoa humana.
No seu art. 196 a Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como 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.
Nos artigos seguintes (197, 198, 199 e 200) discorrem sobre como as coisas
deveriam funcionar dentro dessa área e ainda cria o Sistema Único de Saúde (SUS) que,
embora deva atender todo e qualquer cidadão que aqui estiver, tem enfoque maior nas pessoas
que não possuem condições de arcar com sua saúde e de seus familiares.
3.1 A saúde como um direito social
Os direitos sociais pertencem aos denominados direitos de segunda
geração/dimensão, portanto não apresentam a mesma eficácia que os demais direitos
fundamentais de primeira geração, pois são direitos que necessitam de prestações concretas
do Estado. Como já dito antes, dentre os direitos sociais, o direito à saúde, devido a sua direta
relação com a vida e a dignidade da pessoa humana foi eleito pelo poder constituinte como
de suma importância. A forma como foi tratada, em capítulo próprio, demonstra o cuidado
que se teve com esse bem jurídico.
Dessa forma, a saúde, tão consagrada na Constituição Federal de 1988 como direito
social fundamental, recebe, deste modo, proteção jurídica diferenciada na ordem jurídico
constitucional brasileira, uma vez que seu respaldo se encontra na Lei maior. Logo, ao
conceder a saúde um status de direito social fundamental, o Estado automaticamente obrigou667

www.conteudojuridico.com.br

se a prestações positivas, como mostra o art. 196, o Estado tem o dever de garantir a todos a
saúde através de políticas sociais e econômicas.
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A proteção constitucional à saúde seguiu a trilha do Direito Internacional,
abrangendo a perspectiva promocional, preventiva e curativa da saúde, impondo ao Estado o
dever de tornar possível e acessível à população o tratamento que garanta senão a cura da
doença, ao menos, uma melhor qualidade de vida (MOURA, 2013).
Todavia, quando se analisa a saúde como um direito de todos e dever do estado,
surge uma problemática, pois os recursos do Estado são finitos e fazendo uma análise
econômica é possível claramente concluir que não existe recurso público suficiente para
atender a necessidade de todos.
Como afirma José Afonso da Silva, direitos sociais “disciplinam situações subjetivas
pessoais ou grupais de caráter concreto”, mas como exigem implementação, “os direitos
econômicos constituirão pressupostos da existência dos direitos sociais, pois sem uma política
econômica orientada para a intervenção e participação estatal na economia não se comporão
as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático de conteúdo tutelar dos
fracos e dos mais numerosos”.
3.2 O conceito de saúde na CRFB/88
Saúde, vem do Latim salus, "bom estado físico, saudação", relacionado a salvus,
"salvo". Já segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) “Saúde é um estado de completo
bem-estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a ausência de doenças ou
enfermidades”.
De plano, é possível afirmar que a Constituição Federal adotou no seu art 196 o
conceito amplo de saúde, ou seja, hoje não mais é considerada como ausência de doença, mas
deve levar e consideração um estado completo de bem estar, físico, mental e social assim
como afirma a OMS.
Por conseguinte, a CRFB/88 não delimitou objeto desse direito fundamental, não
especificando se o direito à saúde como direito a prestações abrange todo e qualquer tipo de
prestação relacionada à saúde humana. Todavia, trouxe a criação de um Sistema Único de
Saúde (SUS) e nas suas diretrizes mostrou a amplitude que tal sistema teria.
Conforme descrito na cartilha disponibilizada na página do ministério da saúde
(SUS, princípios e conquistas, 2000).
O SUS representa a materialização de uma nova concepção acerca da
saúde em nosso país. Antes a saúde era entendida como o ‘estado de
não doença’ o que fazia com que toda a lógica irasse e torno da cura
de agravos à saúde. Essa lógica que significava apenas remediar os
efeitos com menor ênfase nas causas, deu lugar a uma nova noção
centrada na prevenção dos agravos e na promoção da saúde. Para
tanto, a saúde passa a ser relacionada com a qualidade de vida da
população, a qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a
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alimentação, o trabalho, a vigilância sanitária e farmacológica, dentre
outros.
A concepção de saúde, portanto, evidencia o nível de desenvolvimento social e
econômico do país. Se os indicadores de saúde do país são satisfatórios, isso demonstra que
há um bom índice econômico e bem estar da população.
4 POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE
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Em um sistema capitalista como o Brasil, as políticas públicas são a forma que o
governo exercendo a sua representatividade democrática dos cidadãos, tenta diminuir as
desigualdades sociais em todas as esferas: Educação, transporte, segurança pública, moradia,
saúde, dentre outras.
Durante a luta contra a ditadura militar no início da década de 1970, paralelamente
havia também o movimento da Reforma Sanitária. Esse movimento buscava alcançar não
apenas parte do sistema, mas a saúde como um todo, pois como já dito antes, nesse período
o Direito a saúde era dado apenas aos trabalhadores que contribuíam para a previdência social,
enquanto o restante da população padecia.
Os médicos e outros profissionais preocupados com a saúde pública desenvolveram
teses e integraram discussões políticas em busca de uma reforma. Este processo teve como
marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. As propostas da
Reforma Sanitária resultaram, por fim, na universalidade do direito à saúde, concretizado com
a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no seu art. 198.
O SUS reúne todas as ações e serviços da saúde, prestados, de forma que tentam minimizar a
desigualdade no país.
Para Paim (2009), o Brasil era antes da criação do SUS, um Estado que em nada
corroborava com a saúde de seu povo, visto que o individualismo sobressaia à noção de
coletividade adotada hoje pelo Sistema de Saúde vigente. O Estado, apenas intervia, quando
ocorriam graves casos em que o cidadão não conseguia resolver em sua individualidade, ou
quando a questão de saúde pudesse se transformar em uma epidemia e/ou prejudicar a
economia. Entretanto, o crescimento desenfreado das cidades, bem como a distribuição
demográfica da população, fez com que a saúde se tornasse um problema social, que
consequentemente, apresentava-se como um entrave ao desenvolvimento do país.
5 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
A Reforma sanitária ocorrida em 1970 e intensificada nos anos 80 foi o que deu base
e estrutura para que o atual Sistema Único de Saúde (SUS) tivesse a forma, organização e
princípios que tem hoje. Antes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o
sistema de saúde que era vigente na época não respeitava a dignidade humana e tampouco
atendia as necessidades de saúde da população. Dessa forma, o SUS, observou a forma como
o sistema anterior tratava a questão da saúde de forma excludente e o tomou como um modelo
a não ser seguido.
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No período em que a reforma sanitária foi mais intensificada, os anos 80 ficaram
conhecidos também como “a década perdida”. Nesse período ocorreram grande estancamento
e retrocesso econômico, com grandes pressões da dívida externa e da inflação. Como
resultado, os gastos sociais foram reduzidos por causa das políticas de ajuste fiscal, cujas
consequências foram a deterioração dos serviços públicos e da qualidade de vida, além de
uma desaceleração importante na melhoria dos indicadores de saúde, com ampliação das
desigualdades regionais (COHN, 1997).
Antes de 1988, o Sistema Público de Saúde dominante era baseado no financiamento
público às instituições de saúde privada. Isso levou a crises e notória ineficiência do Sistema
de Saúde vigente. Com a Reforma sanitária, todos os debates, ideias e discussões
corroboraram para que em 1986 fosse confirmado no relatório final da 8ª Conferência
Nacional de Saúde – CNS, a ideia de um sistema nacional de saúde universal, público e sob
a responsabilidade do Estado. O relatório da 8ª CNS foi tomado como base pelos constituintes
para elaboração do capítulo sobre saúde da Constituição Nacional (GERSCHMAN, 1995).
A sua universalidade e responsabilidade por parte do Estado fica claro no art. 196 da
CRFB de 1988.
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 (BRASIL, 1988).
O SUS criado pelo poder constituinte em 1988, foi regulamentado com seus pós
rmenores por meio da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispôs sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dando outras providências. (BRASIL, 1990).
Conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 8.080 o SUS é formado pelo conjunto de ações
e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
abrangendo não só a parte de tratamento, mas também de prevenção. Seus princípios e
diretrizes evidenciam a democratização nos seus serviços públicos que passam a ser
universais e descentralizado.
A descentralização das ações e dos serviços de saúde se deve pela participação dos
três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios. Cada um dentro da sua
competência. O Ministério da Saúde corresponde ao gestor nacional do SUS, formula,
normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho
Nacional de Saúde. As Secretarias Estaduais de Saúde participam da formulação das políticas
e ações de saúde, prestam apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e
participam da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano
estadual de saúde.
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E por fim, as Secretárias Municipais de Saúde Planejam, organizam, controlam,
avaliam e executam as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e
a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde (BRASIL, 2020).
A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de
saúde. Engloba a atenção primária, média e alta complexidades, os serviços urgência e
emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária
e ambiental e assistência farmacêutica (BRASIL, 2020).
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A Lei n. 8.080/90 trouxe em seus arts. 5º e 6º os objetivos e as atribuições do SUS,
melhor explicando o art. 200 da CRFB/1988. São objetivos do SUS: a) a identificação e
divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; b) a formulação de políticas
de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de
doenças e outros agravos; e c) execução de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, de modo a garantir às pessoas a
assistência integral à sua saúde.
5.1 Dos princípios e diretrizes
O art. 7º da Lei n. 8.080/90 faz a referência do art 198 da CRFB/88 em virtude das
diretrizes lá estabelecidas e traz ainda os princípios que devem nortear todas as ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram
o Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde em sua página na internet assim
classifica os princípios (BRASIL, 2020):
Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as
pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às
ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas,
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características
sociais ou pessoais.
Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades.
Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas
não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras
palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais,
investindo mais onde a carência é maior.
Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo,
atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a
integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de
doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de
integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas
públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes
áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos
indivíduos.
Como princípios organizativos têm-se ainda a Regionalização e Hierarquização que
diz que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade,
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circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios
epidemiológicos, e com definição e conhecimento da população a ser atendida (BRASIL,
2020).
A Descentralização e Comando Único se refere ao fato de que o poder e
responsabilidade sejam distribuídos entre os três níveis de governo com objetivo de prestar
serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja,
devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e
financeiras para exercer esta função. A concepção constitucional do mando único diz que
cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os
princípios gerais e a participação da sociedade (BRASIL, 2020).
6 O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL
A CRFB/88 deixou claro o Direito a saúde para todos, sendo esse um dever do
estado. Mas diante de uma breve e rápida análise do cenário político, econômico e social do
país é possível concluir sem delongas que os recursos são finitos ao contrário das necessidades
da população. É nesse momento que a equação não fecha. Assim, ao necessitar de algum
atendimento, tratamento ou mesmo medicamento e tem seu pedido negado junto aos órgãos
responsáveis pela gestão da saúde, surge a possibilidade da judicialização, uma vez que é um
direito constitucionalmente reconhecido.
A Judicialização da Saúde teve início no Brasil, no final da década de 1990, época
em que as pessoas portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) lutavam para
conseguir os medicamentos e realizar o tratamento adequado. A partir dessa luta, os entraves
judiciais relacionados ao acesso à saúde ou ao seu direito têm promovido crescentes
discussões entre os juristas, políticos, profissionais e gestores da saúde (CHIEFFI; BARATA,
2009).
Segundo o levantamento realizado por Ferraz (2019) com dados do CNJ (Justiça em
números) mais de 800 mil novas ações envolvendo a saúde pública ingressaram nos tribunais
brasileiros nos últimos cinco anos, sendo uma grande parte delas pedidos de medicamentos
contra o Estado (gráfico 1).
GRÁFICO 1 Ações contra o Estado na área de saúde pública (União, estados e municípios)
-Casos novos em primeira instância - 2014 a 2018.
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Fonte: Ferraz, 2019. Dados do CNJ.
A partir do ano de 2000 o fenômeno da judicialização da saúde começou a acelerar
e desde então não se percebe tendência de diminuição. Segundo dados do CNJ, entre 2008 e
2017, o número de demandas judiciais relativas à saúde registrou um aumento de 130%,
conforme revela a pesquisa “judicialização da saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e
propostas de solução”.
A maioria dessas ações é julgada procedente. É fácil saber motivo, pois de um lado
está alguém que tem seu direito social a saúde negada e de outro o estado que está
constitucionalmente titulado como o responsável por promover tal direito. Há estimativas de
que o custo ao Estado tenha atingido o valor de R$ 7 bilhões anuais em 2016,
aproximadamente 3% do orçamento total da saúde do país. Como as ações são fortemente
concentradas em alguns estados e municípios do país, sobretudo do Sul e do Sudeste, o
impacto orçamentário é ainda maior nessas regiões (FERRAZ, 2019).
Apesar de existir uma concentração maior em determinados estados, vale ressaltar
que esse aumento no número de demandas judiciais é uma realidade presente em todas as
unidades da federação. Inúmeras são as causas que nos levou ao atual cenário da
judicialização da saúde. Buscando entender esse cenário, Barroso enumera três causas para
justificá-la. Como primeira causa, tem o elemento central das democracias modernas que é o
reconhecimento da importância de um Judiciário com força e independência o que levou a
uma elevação do Judiciário. Como segunda causa, está a desilusão com a política majoritária,
a crise de representatividade e funcionalidade dos parlamentos em geral. E, como terceira
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causa, a inércia dos atores políticos diante de questões polêmicas onde haja desacordo moral,
delegando ao Judiciário essas decisões.
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Para Ferraz (2019), a judicialização da saúde em si não é necessariamente um
fenômeno negativo da perspectiva do Estado Democrático de Direito. O fato de milhares de
pessoas irem ao Judiciário pleitear seu direito constitucional à saúde pode ser indicativo de
maior consciência da população sobre seus direitos, de maior receptividade do Judiciário em
relação aos direitos sociais das pessoas mais vulneráveis e de maior fiscalização e controle
da sociedade sobre a administração pública.
6.1 Saúde para todos versus recursos finitos
Como já dizia Carlos Neto, na medida em que o direito à saúde ganha um status de
direito social insculpido na Carta Magna, ele se reveste de imperatividade e, com isso, passa
a demandar a imediata produção de seus efeitos, trazendo para si a atuação do Poder
Judiciário.
No entanto, a exigibilidade judicial de um direito social traz consigo de forma lógica
o problema da escassez dos recursos públicos. Afirma Reynaldo Mapelli Júnior que “o
dilema, comum a todos os países que se propõe a construir um modelo universal e gratuito de
saúde, é facilmente identificável: os recursos sanitários são limitados e os custos da tecnologia
médica nem sempre podem ser suportados”.
Na medida em que o judiciário julga procedente a maioria das ações no âmbito da
saúde, os estados e os municípios ficam obrigados a se reorganizarem quanto ao orçamento
dedicado a essa gestão. Esse impacto tem por vezes um aspecto negativo, pois existem ações
com valores exorbitantes e que para ser atendido pelo poder público, torna-se necessário uma
realocação de um dinheiro que seria aplicado em outra área da saúde.
Como citado por Ordacgi (2019) o exemplo publicado na revista época que ficou
conhecido como “o paciente de R$ 800 mil” no município de Buritama, SP, o gasto para o
cumprimento de decisões judiciais consumiu mais da metade do orçamento para saúde.
Somente esse paciente, consumiu 16% do orçamento anual com um só tratamento via ação
judicial.
Por conseguinte, o Ministério da saúde tem aumentado substancialmente os seus
gastos nos últimos anos para atender as sentenças procedentes ao fornecimento de
medicamentos. Segundo dados da pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos
Socioeconômicos (INESC), observou-se crescimento real de 1006% das demandas judiciais
atendidas por compra direta e depósito, partindo de R$ 103,8 milhões em 2008 para R$ 1,1
bilhão em 2015 (DAVID; ANDRELINO; BEGHIN, 2016, p. 24).
O impacto financeiro no orçamento público decorrente dessas decisões judiciais
compromete todo o planejamento da saúde feito pela Administração, ou seja, impactando
toda a população. Vale ressaltar que aproximadamente 75% dos brasileiros dependem
exclusivamente do SUS e, mesmo aqueles que dispõem de plano de saúde, acaba por utilizar
de alguma forma o SUS, quando do fornecimento de vacinas ou de medidas de vigilância
sanitária, por exemplo, (BRASIL, 2020).
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Logo, é possível perceber que a atuação do Judiciário, no que toca a efetivação do
direito à saúde, garantido pelo Estado através do SUS, tem se mostrado ampla e irrestrita.
Como afirma Ferraz (2019) a jurisprudência majoritária no Brasil tem sido o “direito a tudo”,
pois o Poder Judiciário tende a julgar as demandas de forma procedente, concedendo muitos
medicamentos e tratamentos que se quer estão incorporados ao SUS e que ainda não possuem
nenhuma eficácia garantida.
6.2 Resposta do poder judiciário à judicialização da saúde
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No ano de 2009 o STF convocou uma audiência pública nº 4 e convidou apoiadores
e críticos da judicialização da saúde. Isso deu início a debates acerca do tema, das
problemáticas notórias e quais soluções deveriam ser adotadas pelo poder judiciário para
auxiliar a tomada de decisões dos magistrados.
Nesse seguimento, após intensos debates o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
buscou estabelecer uma política judiciária para a saúde, incluindo desde a criação do Fórum
Nacional do Judiciário para a Saúde até Comitês Estaduais de Saúde, passando por
recomendações sobre como os juízes podem decidir as demandas que lhes são apresentadas,
objetivando oferecer parâmetros e diretrizes para a atuação judicial em saúde (ORDACGI,
2019).
Para isso, o CNJ editou a Recomendação Nº 31 de 30 de março de 2010, trazendo
recomendações e medidas para melhor subsidiar os magistrados e operadores do direito,
objetivando dar maior eficiência na solução das demandas judiciais que envolvessem a
assistência à saúde. Uma das medidas propostas era a celebração de convênio para a
disponibilização de apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos, evitando fornecer
medicamentos não registrados pela ANVISA ou sem prescrição médica detalhada, que ouçam
os gestores antes de apreciar medidas de urgência e que os magistrados façam visitas às
unidades de Saúde Pública (BRASIL, 2010).
O CNJ então criou o NAT (Núcleos de Assessoramento Técnico) que é um corpo
técnico que objetiva auxiliar magistrados na tomada de decisão em assuntos relacionados à
saúde, emitindo laudos no prazo máximo de 48 horas. Entretanto, apesar dessa aproximação
do poder judiciário, pesquisas que mostram o cenário da judicialização da saúde no Brasil,
mostram que houve pouco efeito da recomendação nº 31 do CNJ de 2010, na prática judicial
(ORDACGI, 2019).
Todavia o cenário de mudança para a atual perspectiva da judicialização da saúde,
encontrou um grande avanço em relação a teoria do Direito a tudo. O STF decidiu, em maio
de 2019, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), salvo em casos excepcionais.
A decisão foi tomada, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
657718, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do ministro Marco Aurélio
(BRASIL, 2019).
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Vale destacar, o que o ministro Luís Roberto Barroso assinalou em seu voto “Não
se trata de negar direito fundamental à saúde. Trata-se de analisar que a arrecadação estatal,
o orçamento e a destinação à saúde pública são finitos”.
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7 CONCLUSÃO
A presente pesquisa teve como tema a judicialização como meio garantidor do direito
social fundamental a saúde. Uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 representou um grande avanço na área dos Direitos Sociais o Direito a saúde ganhou
destaque especial, e é considerado como um Direito Social Fundamental e logo, exige
prestação obrigacional por parte do Estado.
Para isso, o estudo perpassou pelo contexto histórico do direito social fundamental a
saúde nas constituições brasileiras, sendo observado que antes tal direito não era garantido
nas constituições e quando passou a ser tratado na constituição de 1934, tinha um caráter
excludente, pois os assegurados eram apenas aqueles trabalhadores que contribuíam com a
previdência social ou os que tinham poder econômico, podendo bancar médicos e tratamentos
particulares.
Percebeu-se também que a saúde segundo a Organização Mundial de Saúde tem um
conceito amplo trata-se de um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não,
simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades. A CRFB/88 adotou esse conceito
amplo o que fica claro na análise dos princípios e diretrizes do SUS. E ainda, percebeu-se que
se os indicadores de saúde do país estão satisfatórios, isso demonstra que há um bom índice
econômico e bem estar da população.
Ao estudar o SUS como a política pública adotada pelo estado com o objetivo de
reduzir as desigualdades no âmbito da saúde no país, conclui-se que é um modelo bastante
promissor, pois proporciona o acesso universal ao sistema público de saúde, sem
discriminação.
Entretanto, ao oferecer atenção integral à saúde, desde a gestação e por toda a vida,
com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde,
mostrou-se um sistema bastante ambicioso e que sofre das limitações inerentes aos sistemas
universais de saúde – limitação dos recursos públicos financeiros.
Ao analisar o fenômeno da judicialização da saúde, é possível concluir que é um meio
eficiente para garantir o direito social fundamental a saúde, uma vez que a maioria das
demandas são julgadas procedentes. Todavia, é possível perceber também que essa atuação
do poder judiciário tem se mostrado bastante extravagante em algumas demandas, pois muitas
vezes ao atender uma pessoa, o orçamento de um estado ou município acaba comprometido,
tendo então que atender um à custa de toda uma sociedade. Uma vez que tais recursos são
limitados.
Por fim, constata-se que a teoria do tudo adotada ao julgar as demandas da
judicialização da saúde causa uma notória instabilidade para os gestores da saúde pública,
pois interfere diretamente no orçamento destinado a saúde. Para tentar minimizar esses
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efeitos, o judiciário já vem demonstrando tendências de mudança são o que se constata com
o julgamento do Recurso Extraordinário 657718 em maio de 2019.
Assim, é possível concluir que a Judicialização da saúde é um meio eficaz para se
alcançar tal direito, todavia o que é necessário acontecer além das já iniciadas mudanças, seria
uma modificação capaz de tornar o SUS uma política pública mais eficaz e que de fato
cumprisse o que é proposto. Dessa forma, teríamos um menor número de judicializações e
uma menor interferência do judiciário no âmbito da administração pública.
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RESUMO: A prática do aborto é uma realidade social exercida à margem da atual
legislação brasileira que vem colocando em risco a saúde física e psicológica das
mulheres que a ela se sujeitam clandestinamente. Para alguns indivíduos, o assunto
trata-se de um direito à vida, sendo que para outros, é evidente que envolve o direito
das mulheres ao seu próprio corpo e, há ainda, os que estão convencidos de que a
malformação grave de um feto deve ser eliminada a qualquer preço porque a
sociedade tem o direito de ser constituída por indivíduos capazes. Nesses casos,
muitas mulheres ou renegam o filho antes dele nascer ou os abandonam depois de
concebidos. A importância da abordagem deste tema, tem como objetivo principal
levantar questões sobre os direitos que a mulher tem como cidadã, que convive as
margens de uma sociedade com resquícios machistas. Neste contexto, busca-se
analisar as condições da mulher quanto aos seus direitos sexuais e reprodutivos, não
podendo ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação contra sua vontade. A
mesma precisa do direito de decidir sobre suas escolhas pessoais, pensando em seu
bem próprio, pois é ela quem sofre com os efeitos da gestação em seu corpo e em
seu psíquico. O artigo baseia-se no voto do ministro do STF Luis Roberto Barroso do
Habeas Corpus 124.306/RJ, onde acertadamente ressaltou: “que a criminalização de
atos como o julgado ferem diversos direitos fundamentais, entre eles, os sexuais e
reprodutivos da mulher. Que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma
gestação indesejada.” Também ressaltou “a autonomia da mulher, o direito de
escolha de cada um e a paridade entre os sexos”. Mencionou ainda “a questão da
integridade física e psíquica da gestante. Que é quem sofre, no seu corpo e no seu
psiquismo, os efeitos da gravidez.” Especificamente sobre a condição social da
mulher que decide abortar, Barroso criticou “o impacto da criminalização do ato
sobre as classes mais pobres. É que o tratamento como crime, dado pela lei penal
brasileira, impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas
privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos
procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de
automutilação, lesões graves e óbitos”. A criminalização, continuou Barroso, “viola o
princípio da proporcionalidade por não proteger devidamente a vida do feto ou
impactar o número de abortos praticados no país. Apenas impedindo que sejam
feitos de modo seguro”, disse. “A medida é desproporcional em sentido estrito, por
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gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus
benefícios”. Para impedir gestações indesejadas, em vez da criminalização, Barroso
destacou que “existem inúmeros outros meios, como educação sexual, distribuição
de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas não têm como
sustentá-lo”.
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Palavras-chave: Descriminalização do Aborto; Direitos Fundamentais das
Mulheres; Feminist Movements for Abortion.
ABSTRACT: The practice of abortion is a social reality exercised outside the current
Brazilian legislation that has been putting at risk the physical and psychological
health of women who are subject to it clandestinely. For some individuals, the subject
is a right to life, and for others, it is evident that it involves the right of women to
their own body, and there are still those who are convinced that the serious
malformation of a fetus must be eliminated at any price because society has the right
to be made up of capable individuals. In such cases, many women either deny their
child before it is born or abandon them after conception. The importance of
addressing this issue has the main objective of raising questions about the rights that
women have as a citizen, who live together on the margins of a society with machist
remains.
In this context, it seeks to analyze the conditions of women in terms of their sexual
and reproductive rights, and cannot be forced by the State to maintain a pregnancy
against their will. She needs the right to decide on her personal choices, thinking
about her own good, because she is the one who suffers from the effects of
pregnancy on her body and on her psychic. The article is based on the vote of STF
Minister Luis Roberto Barroso of Habeas Corpus 124,306 / RJ, where he rightly
emphasized: “that the criminalization of acts like the one judged violates several
fundamental rights, among them, the sexual and reproductive rights of women. That
it cannot be forced by the State to maintain an unwanted pregnancy. ” He also
stressed “the autonomy of women, the right to choose each one and parity between
the sexes”. He also mentioned “the question of the physical and psychological
integrity of the pregnant woman. Who suffers, in his body and in his psyche, the
effects of pregnancy. ” Specifically on the social condition of the woman who decides
to have an abortion, Barroso criticized “the impact of the criminalization of the act on
the poorest classes. It is that the treatment as a crime, given by the Brazilian criminal
law, prevents these women, who do not have access to doctors and private clinics,
from resorting to the public health system to submit to the appropriate procedures.
As a consequence, cases of self-mutilation, serious injuries and deaths are multiplying
”. Criminalization, continued Barroso, “violates the principle of proportionality by not
adequately protecting the life of the fetus or impacting the number of abortions
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practiced in the country. Just preventing them from being done safely, ”he said. "The
measure is disproportionate in the strict sense, as it generates social costs (public
health problems and deaths) in excess of its benefits". To prevent unwanted
pregnancies, instead of criminalization, Barroso pointed out that "there are countless
other means, such as sex education, distribution of contraceptives and support for
the woman who wants to have her child, but they cannot support it".
Keywords: Decriminalization of abortion; Fundamental Rights of Women;
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INTRODUÇÃO
A criminalização da prática do aborto viola diversos direitos fundamentais
das mulheres perante a sociedade. Tendo como base a decisão do ministro Luis
Roberto Barroso no Habeas Corpus (HC 124.306) no Supremo Tribunal Federal (STF),
considerando que aborto realizado até o terceiro mês de gestação não é visto como
uma conduta delituosa, podemos observar um grande avanço civilizatório vindo de
Brasília.
Neste sentido, o presente artigo científico tem como seu objetivo principal
analisar e comentar sobre os principais direitos que norteiam as mulheres perante a
sociedade, como os direitos sexuais, reprodutivos e da autonomia de sua vontade,
garantindo que estas não podem serem obrigadas pelo Estado a manter uma
gestação contra sua vontade.
O objetivo geral do artigo, será de analisar o voto do Ministro Luis Roberto
Barroso no Habeas Corpus 124.306, julgado no Supremo Tribunal Federal, que teve
como resultado uma ordem concedida de ofício em um caso concreto de delito de
aborto.
É um tema de extrema relevância para sociedade, principalmente para as
mulheres, pois há uma grande demanda de pessoas desse gênero sexual que buscam
autorizações judiciais para efetuar a prática do aborto e garantir a sua vontade, não
só em casos de estupro mais sim por diversos outros motivos que não podem ficar
sem análise.
1.O ABORTO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MULHERES
O aborto é a interrupção voluntária ou induzida do desenvolvimento do
embrião ou do feto, resultando na morte deste, ou sendo causada por esta ação.
Atualmente, de acordo com a legislação penal brasileira que vigora, esta
prática é proibida e caracterizada como crime inseridas nos artigos 124 a 127 do
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Código Penal, sendo isento da ilicitude, apenas os abortos realizados em casos da
gravidez ter sido resultada de estupro da gestante ou, quando não há outro meio de
salvar a vida desta, condutas estas inseridas no artigo 128 Código Penal.
Todavia, no ano de 2016 no julgamento do Superior Tribunal Federal, no
Habeas Corpus 124.306/RJ, o ministro Luis Roberto Barroso entendeu que a prática
do aborto realizada até o nonagésimo dia de gestação, não será considerada como
crime. O ministro baseou sua decisão principalmente no direito à liberdade individual
e no dever do Estado em permitir a livre escolha das mulheres em permanecer ou
não com sua gestação.
Tal argumentação, se baseia também na incompatibilidade com os
direitos fundamentais que se deve dar as mulheres, como por exemplo: os direitos
sexuais e reprodutivos, que podem ser visualizados na situação de que uma gestante
não pode ser obrigada pelo Estado a permanecer com uma gestação indesejada; e
também o direito da autonomia à mulher, que é quem deve ter que decidir por si só
sobre suas escolhas existenciais, assim como, devemos observar a integridade física
e psíquica da gestante, pois é ela que sofre no seu corpo e na sua mente os efeitos
de uma gravidez.
Diante desta incompatibilidade da criminalização do aborto com os
direitos fundamentais que devem ser exercidos pelas mulheres, podemos observar
que o Estado não pode impor a uma mulher, sua capacidade de ser autônoma quanto
a decisão de permanecer ou não com uma gestação, levando principalmente em
consideração suas questões particulares para tomar tal decisão. Muitas gestantes
optam por realizar o aborto, por não terem condições físicas, mentais ou financeiras
para gerar e criar uma nova vida, tendo como única opção neste casos, para realizar
sua vontade, a de procurar clínicas clandestinas de aborto, muitas vezes estas em
condições sanitárias precárias e com maus profissionais, acabando resultando em
muitas mortes destas pacientes.
Em síntese, podemos dizer que a situação da prática do aborto trata-se
de um grave problema de saúde pública, onde o Estado precisa conceder condições
às mulheres de decidir ter um filho ou não, principalmente entendendo o lado de
quem não deseja permanecer com a gestação. É preciso verificar se as limitações dos
direitos fundamentais imposta às mulheres perante a criminalização do aborto, são
de fato benéficas ou não á proteção do feto.
1.1 LIBERDADE REPRODUTIVA DAS MULHERES
É de conhecimento notório que as mulheres são educadas para serem
frágeis, sensíveis e delicadas, tendo como ensinamento diário o dever de viver sua
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vida sexual de forma cautelosa e reprimida, tendo um parceiro fixo e o domínio da
situação. Do mesmo modo, essa mulher é socializada para reproduzir, tendo uma
finalidade natural de cumprir sua maior função na sociedade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Aqui se demonstra o predomínio de uma interpretação errônea sobre os
direitos sexuais e reprodutivos, uma vez que, conforme nos fala Ávila (2003, p. 466),
existe uma moral conservadora que prescreve às mulheres a submissão de sua
sexualidade à reprodução. Em outros termos, não é justo nem correto ser mulher
sem tornar-se uma genitora de um filho. Ainda, nas palavras de Tânia Navarro Swain
(2011, p. 91), “esta é a ‘verdadeira mulher’ do mundo patriarcal, sem aspirações
próprias, sem autoconfiança, sem autoestima, resumida à procriação e à dedicação”.
Nessa perspectiva, compreende-se o porquê de tanto alvoroço em torno
da legalização ou não do aborto. As tentativas de descriminalização da prática
esbarram na mentalidade social de que a mulher, ao querer exercer sua sexualidade,
carrega consigo a obrigação da reprodução.
2.A QUESTÃO SOCIOECONÔMICA ENVOLVENTO A PRÁTICA DO ABORTO E OS
MOVIMENTOS FEMINISTAS
As maiores vítimas pela prática do aborto no Brasil, são as mulheres
negras e menores de 14 anos. Em sua maioria, essas pessoas são da classe social de
baixa renda, moradoras de favelas e periferias que morrem justamente por realizarem
sua interrupção da gravidez em locais que não asseguram a segurança da sua vida.
Podemos dizer que, o que mais gera óbitos não é a prática do aborto por
si só, mas sim a clandestinidade. Pelo fato da ilegalidade da interrupção da gravidez,
essas pessoas mais pobres do país acabam por serem então as que mais sofrem
complicações nos procedimentos clandestinos, que por vezes veem a falecer. Isto
ocorre pelo fato de que este grupo da classe social de baixa renda, têm maior acesso
às clínicas de aborto com pouca estrutura e com condições sanitárias precárias.
Essas pessoas com maior vulnerabilidade financeira, necessitam de um
maior acesso as qualificações de um planejamento reprodutivo e atenção a sua
vontade de permanecer ou não com sua gravidez, reduzindo assim, o risco da
ocorrência de mortes devido a prática do aborto espontâneo ou provocado.
Com isso, o Estado tem o dever de descriminalizar a conduta do aborto
para poder cuidar dessas gestantes, principalmente as mais vulneráveis que estão em
condições financeiras frágeis de acessar locais e métodos seguros de interromper
sua gestação.
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Além da descriminalização do aborto, é também de importância a
elaboração de projetos com mulheres vulneráveis, visando explicar mais sobre a
educação sexual, como por exemplo explicando os meios de prevenções de gravidez
indesejáveis, sobretudo na adolescência e em mulheres sem condições financeiras
ou físicas de criar um filho. A falta dessas informações faz com que mulheres que
moram em favelas e periferias sejam as maiores vítimas de uma lei que não garante
sua própria autonomia sobre seu corpo e suas escolhas.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 992 de 12/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

2.1 MOVIMENTOS FEMINISTAS
A legalização do aborto sempre foi para os movimentos feministas, uma
questão de suma importância para assegurar às mulheres seus direitos humanos.
Para as mulheres feministas, o direito concedido a elas de escolher permanecer ou
não com uma gravidez e consequentemente de poder praticar o aborto, baseia se
principalmente no direito de justiça social e de democracia.
Uma grande questão que ganhou importância nos últimos anos, foi a
disputa hierárquica com a Igreja Católica sobre o aborto. A estratégia usada pelos
movimentos feministas foi a de associar a prática do aborto á saúde integral das
mulheres.
Devido a essa maior repercussão da descriminalização do aborto nestes
movimentos, muitas mulheres passaram a defender essa ideia, principalmente
naquelas inúmeras gestantes que poderiam a vir abortar clandestinamente, em
situações que ameaçam a sua integridade física, psíquica e até a sua vida.
As feministas que apoiam a legalização da interrupção da gravidez,
acreditam que isso é lutar por um projeto de sociedade mais justa nas relações de
gênero, tendo a equidade como princípio e diretriz para que as diferenças possam
ser convividas e vivenciadas dentro do mesmo espaço. Com isso, podemos ter a
ancoragem necessária para tratar do aborto no âmbito dos direitos humanos e dos
direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.
3. EFEITOS DA LEGALIZAÇÃO DA PRÁTICA DO ABORTO EM PAÍSES QUE JÁ
ADOTARAM ESSA MEDIDA
Após grandes debates e negociações no âmbito legislativo, países como
Espanha e Uruguai acabaram por legalizar a interrupção voluntária da gravidez.
Enquanto a despenalização da prática ampliou a autonomia das mulheres
espanholas, no Uruguai foi implementado políticas públicas de saúde com foco na
redução de riscos à saúde das mulheres, que desde 2004 reduziu o número de mortes
por abortos clandestinos.
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No Uruguai, o texto da lei sobre a despenalização do aborto, foi aprovado
pelo Senado local por 17 votos a favor e 14 contrários, seguindo o texto para a
Câmara de Deputados. Somente em outubro de 2012, com uma votação apertada
(50 deputados a favor e 49 contra) o Uruguai legalizou aborto nas 12 primeiras
semanas de gestação. O prazo se estende às primeiras 14 semanas em casos de
estupro e pode ser maior em caso de risco de morte para a gestante ou quando há
anomalias fetais incompatíveis com a vida.
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Segundo dados do Ministério da Saúde Pública (MSP) uruguaio,
apresentados no International Journal of Gynecology and Obstetrics, durante os dois
primeiros anos da lei, 98,8% dos abortos foram realizados com uma combinação de
misoprostol e mifepristona, medicamentos sugeridos pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) como eficazes e seguros para a interrupção da gravidez. O aborto
medicamentoso pode ser levado a cabo de forma caseira ou ambulatória e é o
método privilegiado pelo sistema de saúde uruguaio.
Dados do MSP, também apresentados no International Journal of
Gynecology and Obstetrics, nos diz que entre 2001 e 2005 o país registrou 67 mortes
maternas, 25 delas em consequência de abortos inseguros. Já entre 2006 e 2010, das
51 mortes maternas, quatro foram consequência de abortos em situações de risco.
Essa queda se relaciona à implementação em todo o país, no ano de 2004, das
“Medidas de proteção materna diante do aborto provocado em condições de risco”.
A normativa estabeleceu uma estratégia de atenção integral em saúde como
resposta às complicações e à mortalidade em consequência do aborto inseguro e
preparou o terreno para a legalização.
Em agosto de 2017, o MSP divulgou dados sobre o avanço da política
pública de saúde sexual e reprodutiva, que dão conta de que entre 2013 e 2016 o
Uruguai registrou três mortes por aborto, nenhum deles realizado no sistema de
saúde.
Já na Espanha, a legalização do aborto foi concedida em meados do ano
de 2010, quando passou a valer no país a lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupção Voluntária da Gravidez, também chamada “lei de prazos”, porque não
observa causas e sim limites de tempo para a prática legal do aborto. Por livre decisão
da mulher, até a 14ª semana de gestação, e até a 22ª de gestação em casos de risco
de morte para a gestante ou anomalias fetais incompatíveis com a vida. Segundo
dados do Ministério da Saúde local, cerca de 70% dos abortos legais praticados no
país em 2016 aconteceram até as oito primeiras semanas de gestação. Em 62% dos
casos, essa foi a primeira interrupção legal da gravidez da mulher que a realizou.
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Segundo dados do Ministério de Saúde da Espanha, entre 2001 e 2009,
último ano antes da entrada em vigor da nova norma, os abortos por motivos de
saúde da gestante superaram 95% em todos os anos da década. Em 2010, quando o
país legalizou a prática, os abortos por motivo de saúde corresponderam a 50% dos
procedimentos, enquanto 42,9% das interrupções da gravidez foram realizadas por
decisão da gestante.
Nos três primeiros anos da legalização, a Espanha registrou um leve
aumento no número absoluto de abortos legais em relação ao último ano da
proibição. A partir de 2013, a tendência foi de redução, o que se manteve até 2016,
último ano com dados disponíveis do Ministério de Saúde local. Em 2009, o país
registrou 111.482 interrupções voluntárias de gravidez, enquanto em 2016 houve
93.131 abortos legais. Destes, 90% foram motivados por decisão da mulher.
A legalização veio acompanhada também da redução de abortos em
todas as faixas etárias, mas especialmente entre adolescentes com até 19 anos.
Enquanto em 2010 a taxa para esse grupo era de 13 abortos por cada mil
adolescentes, em 2016 não chegou a 9.
Através dessas informações e dos dados apresentados, podemos perceber
que a legalização do aborto só traz benefícios a população de um país, visto que,
com esa despenalização, as mulheres poderão exercer seu direito de escolha em
permanecer ou não com sua gestação, assegurando seus direitos sexuais e
reprodutivos perante a sociedade.
CONCLUSÃO
A presente discussão vem criando uma grande relevância no âmbito jurídico
e acadêmico, diante a devida compreensão que se deve dar as mulheres de
interromper sua gestação de acordo com seu desejo, garantindo-as seu direito
constitucional de ter saúde, planejamento familiar e direitos sexuais e reprodutivos.
Toda argumentação jurídica que é a favor da descriminalização do aborto até
o trigésimo mês de gestação, fundamenta-se em um conjunto de direitos das
mulheres que são violados perante a atual legislação brasileira que proíbe a prática
do aborto. Com isto, vidas são concebidas sem o mínimo planejamento familiar e
que consequentemente gera uma criação insalubre para aquele nascituro, muitas
vezes não tendo condições mínimas de se garantir a este uma educação digna, saúde
e bem estar, moradia e lazer.
No momento, a criminalização do aborto viola os princípios fundamentais que
norteiam as mulheres. Já com a descriminalização desta conduta dentro do período
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mencionado, garantiríamos as gestantes o direito de autonomia, direito à integridade
física e psíquica, assim como, direitos sexuais e reprodutivos.
Com esta devida compreensão do Estado e do legislador brasileiro,
passaríamos levar em consideração, situações em que uma mulher após o descuido
desta e de seu companheiro, resultou-se gestante, mas, todavia, não possui
condições de encompridar essa gravidez, e que sem um meio legal de resolver tal
situação, tem que gerar e criar uma vida muitas vezes em condições desumanas.
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Tal descriminalização do aborto, parte do princípio do prevalecimento da
autonomia e vontade das mulheres que não pretendem continuar uma gestação
indesejada, visando garantir seu direito de escolha, evitando tanto práticas de
abortos clandestinos, como a criação de uma vida e meios insalubres.
Isto posto, este artigo científico visou identificar também que o caso
mencionado trata-se de âmbito da saúde pública e não de polícia, tendo em vista a
grande quantidade de mulheres que por não terem condições de manter uma
gestação e criar um filho, procuram meios clandestinos para obter o acesso ao
aborto, ocorrendo grandes quantidades de mortes destas pacientes devida as
precárias situações dos locais que realizam o aborto clandestinamente
De um modo geral, a descriminalização do aborto até o trigésimo mês de
gestação pode ser compreendida de acordo com o direito de escolha da mulher em
permanecer ou não com sua gravidez, levando em consideração principalmente as
hipóteses em que sua saúde física ou psíquica esteja em risco, ou por suas condições
econômicas, sociais e familiares, ou ainda em razão das em que ocorreu a concepção
e nas hipóteses de má formação fetal.
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