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COVID-19: LOCAÇÃO E A REVISÃO DE ALUGUÉIS EM MOMENTO DE PANDEMIA
MUNDIAL
ALEXANDRE SANTOS SAMPAIO:
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O momento atual, de decretação de pandemia mundial por conta do vírus
covid-19, tem gerado efeitos econômicos indesejados para a maioria das pessoas,
inclusive para empresários que viram, da noite para o dia, em razão da recomendação
de isolamento social da Organização Mundial de Saúde – OMS, seus negócios
minguarem e suas receitas caírem drasticamente.
Não se olvide que o combustível da economia é o consumo, a circulação de
bens e serviços. Quanto mais e com maior valor agregado for o comércio de bens e
serviços, melhor para a saúde econômica das empresas. O contrário também é
verdadeiro e isto vem ocorrendo por conta do período de isolamento social
decretado na maioria do mundo, com reflexos graves também no Brasil, ao seguir
majoritariamente as recomendações da OMC.
Já existem sinais de que, gradativamente, os negócios empresariais voltarão,
ainda que parcialmente, a funcionar. Mas o impacto já foi sentido, inclusive de, no
Brasil, esperar-se um Produto Interno Bruto – PIB, depois de décadas de ascensão,
negativo.
Nesse cenário, de redução de receitas, muitos empreendimentos possuem
várias despesas fixas, tais como o aluguel do estabelecimento empresarial. Daí cabe
indagar: será possível rever, ainda que provisoriamente, enquanto perdurar o
isolamento social e a pandemia de vírus, os aluguéis dos imóveis?

De início, cabe anotar que a relação contratual formada entre as partes é regida
precipuamente pelas disposições de direito privado, no caso o Código Civil Brasileiro
e a Lei 8.245/91 (Lei de Locações ou Lei do Inquilinato[1]).
E, assim sendo, no ramo civilista, a regra é a liberdade contratual. Por isso, as
partes podem livremente, de maneira consensual, realizar as tratativas que melhor
lhe aprouver, nos limites da função social do contrato e observados os princípios da
probidade e da boa-fé[2].
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Por conta disso, é cabível que as partes, consensualmente, diante de situação
calamitosa e de força maior, como é o caso da pandemia mundial de covid-19, que
afetou diversas atividades econômicas, negociar aluguel diferenciado, seja com a
suspensão, redução proporcional ou compensação futura.
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Com efeito, não se pode olvidar que todo o contrato deve, em regra, ser
cumprido em seus estritos termos, em obediência ao vetusto brocado latino pacta
sunt servanda.
Contudo, é verdade também que o contrato deve manter o seu equilíbrio
durante a sua vigência (rebus sic stantibus), mormente em contratos de trato
sucessivo como é o caso das locações.
Acerca disso, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho ensinam que a teoria da
imprevisão decorre “do desenvolvimento teórico da cláusula rebus sic stantibus,
aplicável quando a ocorrência de acontecimentos novos, imprevisíveis pelas partes e
a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou na execução do contrato,
autorizarem a sua resolução ou revisão, para ajustá-lo às circunstâncias
supervenientes”[3].
Nesse diapasão, se relação contratual se tornar excessivamente onerosa para
uma das partes, com extrema vantagem para a outra, pode-se cogitar até mesmo a
resolução por onerosidade excessiva, fruto da teoria da imprevisão[4], ou a
modificação equitativa do contrato[5].
Por seu turno, na via judicial, admite-se que, ante um cenário imprevisível, o juiz
corrija a prestação desproporcional[6]. Pondera Fábio Ulhoa Coelho[7]:
Nas obrigações negociais, considera-se que devedor e credor
concordaram com as respectivas prestações por tomá-las, segundo a
perspectiva de cada um, como equivalentes. Há, por assim dizer,
equilíbrio entre as prestações do sujeito ativo e do passivo. Ocorre que
fatores imprevisíveis podem romper o equilíbrio vislumbrado no
momento da constituição da obrigação. Segundo a teoria da
imprevisão, se o valor da prestação se altera significativamente em
decorrência de fatores que a parte não podia antever, é justo que ela
obtenha em juízo a revisão desse valor de modo a neutralizar o
desequilíbrio superveniente.
Desse modo, se uma parte vem regularmente pagando aluguéis e está tolhida
de uso regular do imóvel, como é o caso dos shoppings centers fechados ou com
parcial funcionamento, por evento imprevisível e extraordinário, é cabível
juridicamente discutir o ajustamento dos aluguéis ou das condições contratadas.
6
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Na hipótese de a negociação não surtir o efeito almejado, pode-se levar a
discussão para a seara judicial. Quanto a isso, destaca-se que já houve algumas
decisões judiciais, em caráter provisório, que concederam a suspensão dos aluguéis
ou sua redução proporcional durante a pandemia.
À título de exemplo, na seara federal, destaca-se a seguinte decisão[8]:
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Há todo um esforço social para a paralisação das pessoas, com o intuito
de diminuir a curva de contaminação; todo esse processo levou a
desaceleração da economia e fechamento de setores. Todo esse
cenário que define a 'calamidade pública' levou à suspensão por tempo
indeterminado das atividades da parte autora no espaço conquistado
nas dependências do Aeroporto Afonso Pena. (...)
A mera postergação do tempo para pagamento dos alugueres mínimos
proposta pela INFRAERO tem grande probabilidade de levar à falência
todas as empresas que no Aeroporto Afonso Pena desenvolvem suas
atividades, de modo que após superarmos a crise sanitária não haverá
lojas e restaurantes funcionando no aeroporto para os primeiros
corajosos a voltarem a utilizar do avião como meio de transporte.
Desta forma, igualmente sob a perspectiva do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, em especial considerando que a concessionária
é microempresa, entendo que o contrato administrativo deve
permanecer suspenso até o encerramento do estado de calamidade
pública.
Na justiça estadual, consta também decisão favorável[9]:
Acredito ser adequada e equânime, portanto, ao menos neste juízo
inicial de delibação, a redução do aluguel para o próprio valor
apresentado pelo credor, mas estendendo tal redução para os meses
de abril e maio, não apenas março, devendo eventual compensação, se
existir, ser verificada apenas quando do julgamento do mérito, quando
se terá maiores elementos para verificar as condições econômicas do
locador.
A atuação, desta forma, ao menos para mim, diminui a tensão da
relação entre as partes, considerada, sempre, a excepcionalidade do
quadro mundial.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal para reduzir o valor do aluguel (...)
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Inobstante, não existe uma uniformidade pela concessão do desconto ou
revisão do aluguel, muito embora se possa afirmar que as decisões judiciais estão
pendendo a favor do locatário, pela concessão da redução temporária do aluguel.
Em sentido contrário, as decisões desfavoráveis escoram-se na não
demonstração efetiva do impacto financeiro do isolamento nas atividades
empresariais[10]. Por conta disso, cabe as empresas que queiram se socorrer do
judiciário, por cautela, levar a demonstração dos prejuízos sofridos pelo isolamento
social, apesar de ser algo que possa ser enquadrado como fato notório, visto que,
ante a determinação de diversos estados de fechamento das empresas e do comércio
em geral, se não há clientes, não há receitas para a pessoa jurídica, o que, por
consequência, interfere na sua capacidade de honrar com os aluguéis.
De outra banda, em razão da situação calamitosa, não se pode desconsiderar
que a produção legislativa brasileira neste período extraordinário tem sido intensa,
com diversas propostas de inovações no mundo jurídico para enfrentamento do
momento de pandemia mundial do covid-19.
À guisa de exemplo, o Projeto de Lei nº 1.179, de 2020, do Senador Antonio
Anastasia, aprovado pelo Senado em forma de substitutivo apresentado pela
Senadora Simone Tebet, propõe uma série de alterações legislativas, inclusive na Lei
do inquilinato.
No parecer ao projeto em comento, a Senadora Simone Tebet expõe o cenário
atual e faz algumas relevantes ponderações[11]:
(...) Aos olhos de nosso tempo, essas palavras soam proféticas: em todo
o mundo, ricos e pobres, cidadãos de países desenvolvidos e não
desenvolvidos, homens e mulheres, todos padecemos direta ou
indiretamente dos efeitos da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
Criou- se uma espécie de solidariedade internacional na dor e no
sofrimento que essa pandemia trouxe para a sociedade global, com
grande impacto na vida econômica, na empregabilidade e na
conservação dos contratos.

Inúmeras cidades de todos os continentes foram paralisadas total ou
parcialmente em razão das medidas de isolamento compulsório em um
cenário de guerra, marcado pela presença de uma única adversária: a
pandemia.
A consequência inevitável desse ambiente excepcional e transitório é
que diversas relações contratuais, societárias, de família e de outros
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ramos do Direito Privado foram fortemente abaladas com a
superveniência desses fatos. (...)
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Como tive a oportunidade de salientar, juntamente com o ministro Dias
Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e o senador Antonio
Anastasia, autor deste projeto de lei, em artigo publicado hoje, em
coautoria, no jornal Folha de S. Paulo: há dois caminhos para a
superação da crise. O primeiro é se perfaz se perfaz com aportes
bilionários de recursos públicos, renúncias ou moratórias fiscais e a
manutenção coativa de contratos de trabalho. O segundo é o
percorrido por esta lei: a elaboração de normas emergenciais para
controlar o efeito cascata da crise econômica no ambiente de negócios,
com quebra em cadeia de contratos.
Quanto a este último caminho, o protagonismo do Congresso Nacional
é essencial e nós parlamentares temos agido à altura das grandes
expectativas do povo brasileiro. (...)
A proposição em pauta consegue, com inegável equilíbrio, criar o
chamado RJET (Regime Jurídico Emergencial e Transitório) para dar
conforto jurídico às mais diversas relações de Direito Privado. (...)

A proposição poderia ter adotado o caminho da moratória geral dos
contratos, dilatando prazos e restringindo direitos dos credores. Esse
caminho não foi adotado porque o Direito brasileiro, tanto no Código
Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, já possui
mecanismos muito eficientes para permitir a revisão judicial dos
contratos. O projeto orienta-se para impedir que haja uma ampla
judicialização por uso indevido da pandemia como uma cláusula geral
de liberação dos deveres das partes. Medidas protetivas no âmbito de
contratos de serviços regulados (transportes, telecomunicações, gás,
energia elétrica e água) podem e devem ser adotadas, mas é
fundamental que as agências reguladoras liderem esse processo, dada
a existência de inúmeras implicações no equilíbrio econômicofinanceiro de tais ajustes. (...)
Como a presente lei estabelece um regime jurídico transitório, é preciso
deixar explícito o termo inicial de vigência das regras. De fato, não é
intenção deste projeto criar regras permanentes. Se o fosse, estaríamos
a alterar o próprio Código Civil ou outras leis, o que não é o caso.
Estamos aqui apenas criando um Regime Jurídico Emergencial e
Transitório (RJET) de Direito Privado. Por isso, convém acatar
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parcialmente as Emendas nºs 4, do Senador Marcos Rogério, e 50, do
Senador Roberto Rocha, com pequenos ajustes redacionais.
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Cabe, ainda, anotar que o art. 10 do projeto, que admitia a suspensão dos
aluguéis em determinados casos, não foi aprovado, ao argumento de que “ideal é
deixar para as negociações privadas esse assunto”.
Do exposto, pode-se concluir que, ante momento extraordinário e imprevisível,
causado por uma pandemia mundial de vírus, gerando isolamento social e impactos
econômicos, a suspensão de pagamento de locação pode ser precedida de
negociação e ajuste no contrato de locação, em consenso, com fundamento na
liberdade de contratar das partes. Caso a via amigável não logre êxito, deve-se avaliar
a conveniência e a oportunidade de levar o caso para apreciação do Poder Judiciário,
com base na teoria da imprevisão. Em todo caso, a revisão provisória dos aluguéis
mostra-se juridicamente admissível.
NOTAS:
[1] A Lei do inquilinato é afastada em alguns casos por expressa disposição legal:
“Art. 1º A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: Parágrafo
único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: a) as locações: 1.
de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas
autarquias e fundações públicas; 2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços
para estacionamento de veículos; 3. de espaços destinados à publicidade; 4. em
apart-hotéis, hotéis residência ou equiparados, assim considerados aqueles que
prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar;
b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades”.
[2] Art. 421 do Código Civil: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato”.
[3] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Curso de Direito Civil. 14ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 358.
[4] Art. 478 do Código Civil: “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema
vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis,
poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a
decretar retroagirão à data da citação”.
[5] Art. 479 do Código Civil: “A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar equitativamente as condições do contrato”.
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[6] Art. 317 do Código Civil: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto
possível, o valor real da prestação”.
[7] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: obrigações. 5ª ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 253.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[8] Processo nº 5017470-58.2020.4.04.7000/PR, 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, Juiz
Federal Friedmann Anderson Wendpap, julgado em 03/04/2020
[9] Processo nº 0707596-27.2020.8.07.0000, TJDFT, Desembargador Eustáquio de
Castro, julgado em 01/04/2020.
[10] Processo 2072726-40.2020.8.26.0000. Agravo de Instrumento. TJSP. Relator
Desembargador Marcos Ramos, julgado em 17/04/2020.
[11] https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141306
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(Editora Atlas); e de vários artigos jurídicos.

1. Introdução
O presente estudo terá por objeto uma decisão do STF que trata da
interrupção da prescrição, bem como da hermenêutica contrária à lei. Sobre a
prescrição – causa extintiva da punibilidade em razão do tempo -, desenvolvi estudo
monográfico, o que resultou em um livro.[1] Em edições seguintes, sentindo a
incompletude da análise monográfica, inseri a iniciativa da ação, bem como a
decadência no livro.[2] Aqui, não poderia deixar de tratar de hermenêutica, visto que
a decisão nos remete a isso.
Em 15.10.2004, tive o primeiro contato com o artigo de Paulo Queiroz,
intitulado “A hermenêutica como hoje a entendo”.[3] Mais tarde tive o prazer de
convidar o ilustre doutrinador para uma palestra, na qual, em mais de 1h, apresentou
inúmeros casos concretos, a partir de decisões judiciais, em que as conclusões são
hilárias, apenas para não chorar. Assim é a decisão proferida no Habeas Corpus n.
176.473-RR, de 5.2.2020, na qual se firmou tese manifestamente contrária à
literalidade da lei.

Apresentaremos inicialmente uma síntese do processo judicial, tentando
evidenciar o ponto central da discussão que é a importância do princípio da
legalidade e a interpretação extensiva empreendida para violar direito fundamental
do paciente.
Em um terceiro momento, trataremos de alguns aspectos de hermenêutica e
de defesa de direitos fundamentais, visando demonstrar, em conclusão, o equívoco
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da tese do STF, acerca da força interruptiva da prescrição da pretensão punitiva
criminal.
2. Habeas Corpus n. 176.473-RR
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A petição inicial foi autuada, no dia 2.10.2019, e distribuído o processo ao
Gabinete do Min. Alexandre de Moraes, na mesma data.[4] Tal petição inicial exige
conhecimento mínimo das partes, a saber: (a) impetrado: STJ, RESP 1.804.396-RR
(2019/0085328-6); (b) impetrante: DPU; (c) paciente: carpinteiro, casado, nascido
aos 21.3.1995, em Bacabal-PR.
Acusado de tráfico transnacional de psicotrópico, que teriam se dado em
17.4.2015, quando o paciente detinha, 19 anos, 0 mês, e 26 dias. A denúncia foi
recebida no dia 12.5.2015. Após a instrução, a sentença condenatória foi proferida
no dia 13.4.2016. Dessa sentença, o Ministério Público Federal foi intimado no dia
13.4.2016, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. Assim, para a acusação, o
trânsito em julgado se deu no dia 17.4.2016.
Interposta apelação, em 27.2.2018, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região negou provimento a ela, ficando assim ementada a decisão:
EMENTA: PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C O
ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONDIÇÃO DE
USUÁRIO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DA PENA. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. PATAMAR DE
DIMINUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. O conjunto probatório acostado aos autos confirma a perfeita
adequação da conduta do réu ao tipo penal descrito no art. 33,
caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006.
2. Em que pese, por vezes, a quantidade de entorpecente não
ser elemento suficiente para descaracterizar, por si só, o tráfico
para consumo pessoal; a desclassificação do delito de tráfico
internacional de entorpecentes para o porte de droga para fins
de consumo próprio exige a comprovação segura no sentido de
'que a droga, de fato, destinava-se ao uso próprio, o que não
corresponde à hipótese dos autos.
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3. Mantida a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa
de liberdade no patamar fixado pela sentença recorrida. A
readequação das penas restritivas de direitos aplicadas, em
decorrência de eventual alteração da situação econômica do
sentenciado, poderá ser melhor avaliada pelo Juizo da Execução.
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4. Apelo do réu não provido.
No dia 19.4.2018 foi interposto recurso especial, com fulcro no art. 105, inc. III,
alínea “a”, da Constituição Federal. Nele se consignou a prescrição superveniente
porque o acórdão, cuja ementa foi transcrita, não teve o condão de interromper a
prescrição.
Invocando a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Habeas
Corpus n. 138.088-RJ, em contrarrazões, o MPF requereu o improvimento do recurso,
especialmente porque não haveria prescrição. Depois, passou a aduzir que o recurso
não merecia conhecimento.
O Vice-Presidente do TRF1, em 20.9.2018, admitiu parcialmente o
REsp,[5] destacando a posição do STF, constante do Habeas Corpus n. 136392, no
sentido de que o acórdão confirmatório da sentença interrompe a prescrição.
Firmando-se na Jurisprudência, em 6.5.2019, o Ministro Rogério Schietti Cruz
julgou monocraticamente o REsp, negando-lhe provimento com fundamento no art.
932, inc. VIII, do CPC. Diligente, a Defensoria Pública da União interpôs agravo
interno, o qual foi decidido, em 6.6.2019, da seguinte maneira:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MARCO
INTERRUPTIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.
2. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 13.4.2016
e o acórdão que confirmou a sentença condenatória – último
marco interruptivo da prescrição – foi publicado em 14.3.2018,
de maneira que, não havendo transcorrido mais de 2 anos entre
a referida data e o presente momento, não há como ser
reconhecida a ocorrência da prescrição.
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3. Agravo regimental não provido.
Na sua diligência exemplar, a DPU interpôs embargos de divergência, eis que
a 5ª Turma do STJ entende que o acórdão confirmatório da sentença condenatória
não interrompe a prescrição. No entanto, em 26.9.2019, Desembargador de Justiça
convocado indeferiu liminarmente o recurso.[6]
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O princípio da unirrecorribilidade recursal cede lugar à imperiosidade de se
recorrer ao STJ e ao STF ao mesmo tempo. Daí, em 19.4.2018 foi interposto recurso
extraordinário, não sendo admitido pelo relator por razões completamente estranhas
ao recurso.
Em 1.10.2019, foi impetrado o habeas corpus.[7] No entanto, em 4.10.2019, o
relator, liminarmente, indeferiu o writ.[8] Daí a interposição de agravo interno. Houve
reconsideração, submetendo o mesmo ao Plenário, em 4.12.2019, fundamentada em
decisão de 11.12.2019. Mas, em 5.2.2020, formou-se maioria, com vista a Min. Dias
Toffoli, este é o último andamento no sistema de computação do STF.[9]
3. Complementando informações sobre o Habeas Corpus n. 176.473-RR
Não é fácil suportar as inovações jurídicas de supostos defensores de direitos
fundamentais. O discurso é um, a prática é contrária. É isso que se pode ver em muitas
pessoas. Nesse contesto, no dia 28.4.2020 o STF noticiou:
Decisão colegiada que confirma sentença condenatória
interrompe prazo da prescrição
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o
entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre
acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para
fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão (decisão
colegiada do Tribunal) que confirma a sentença condenatória,
por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o
prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do
Código Penal. A decisão, por maioria, foi tomada no julgamento
do Habeas Corpus (HC 176473), de relatoria do ministro
Alexandre de Moraes.
Devido processo legal
De acordo com o artigo 117 do Código Penal – que, segundo o
relator, deve ser interpretado de forma sistemática –, todas as
causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso,
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que o Estado não está inerte. Assim, a decisão da pronúncia, em
que o réu é submetido ao tribunal do júri (inciso II), a decisão
confirmatória da pronúncia (inciso III) e “a publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis” (inciso IV)
interrompem a prescrição.
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, e o que
existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a
atuação do Tribunal”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes.
“Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade
de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido
processo legal".
Caso concreto
O habeas corpus no qual a tese foi fixada foi impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor de um homem
condenado em Roraima pela prática do crime de tráfico
transnacional de drogas à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de
direitos. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
manteve a íntegra da sentença, e o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) rejeitou o argumento da Defensoria de prescrição da
pretensão punitiva.
Segundo a DPU, na época dos fatos (17/4/2015), o réu tinha 20
anos e, por isso, o prazo de prescrição deveria ser reduzido à
metade. Como a sentença condenatória foi proferida em
13/4/2016, tendo em conta a pena em concreto e o lapso de dois
anos a contar do último marco interruptivo (publicação da
sentença), a prescrição da pretensão punitiva teria se dado em
13/4/2018. Para a Defensoria, o TRF-1 apenas chancelou a
sentença condenatória e, portanto, o acórdão não poderia
interromper a prescrição. Essa tese foi reiterada no HC impetrado
no Supremo.
Divergência
Entre outros argumentos, a DPU sustentou ainda que há
divergência de entendimento entre a Primeira Turma e a
Segunda Turma do STF. Por isso, pediu que a questão fosse
submetida ao Plenário.
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Tendo em vista a complexidade e importância da matéria, o
ministro Alexandre de Moraes então reconsiderou a decisão
monocrática pela qual havia indeferido o HC, para que o tema
fosse discutido pelo Plenário na sessão virtual realizada entre 17
e 24/4.
Tese
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A tese fixada no julgamento foi a seguinte: "Nos termos do inciso
IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta".[10]
Diante de tal situação, só posso chorar. E realmente choro muito ao ver o
desprezo aos direitos fundamentais parecendo que estamos em uma sociedade que
todos têm vontade de praticar crimes e para se protegerem de si mesmos criam leis,
inventam interpretações etc. para – quem sabe assim -, não praticarem crimes.
4. Analogia indevida e criação inoportuna
Articulo muitas ideias, escrevo muito. Assim, não sei se já escrevi sobre a
influência da Desembargadora Sandra De Santis na formação da jurisprudência
nacional, isso por intermédio do marido, Min. Marco Aurélio. Mas, recordo-me como
se fosse hoje que, enquanto Analista Judiciário do TJDFT, de 1994 a 1996,
preocupado com uma situação concreta, conversei com um serventuário daquele
tribunal sobre prescrição e ele invocou o art. 512 do Código de Processo Civil de
então (art. 1008 do CPC atual), para dizer que o acórdão, substituindo a sentença,
interromperá a prescrição. Naquela ocasião eu estava na Vara do Tribunal do Júri, da
qual a então Juíza de Direito Sandra De Santis era a titular.
Sempre fui contrário à analogia na matéria porque ela viola direito material,
estendendo o poder punitivo estatal sem lei que autorize. Nesse contexto, quando a
lei só previa sentença recorrível como causa interruptiva da prescrição, defendi a
inaplicabilidade da interrupção ao acórdão recorrível,[11] mas depois modifiquei a
minha posição.[12] A matéria foi tão relevante, a ponto de se editar a Lei n. 11.956,
de 29.11.2007, que estabeleceu, no art. 117 do Código Penal, a interrupção da
prescrição: “IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”.
As causas suspensivas e interruptivas da prescrição, por terem conteúdo
eminentemente material, não suportam analogia. Ao contrário, violando o princípio
da legalidade, aquele serventuário da justiça, orientado pela referida Juíza, vem
fazendo jurisprudência, visto que evidentemente ela transmitiu a ideia ao marido.
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Não se pode fazer analogia in malam partem de normas criminais, sob pena de
violação ao constitucional princípio da legalidade (CF, art. 5º, inc. XXXIX).
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Sobre a interrupção da prescrição, afirmei aquilo que consenso na doutrina
pátria, a saber:
As causas interruptivas da prescrição encontram-se
relacionadas numerus clausus na lei. Não pode o intérprete lhe
estender o sentido, dando força interruptiva àquela causa que a
lei não relacionou.[13]
A suspensão e a interrupção da prescrição ampliam o prazo do poder estatal
para aplicar ou para executar a pena imposta, sendo tais causas taxativas, não
podemos ver outras causas. Aloysio de Carvalho Filho já alertava para isso e, mais,
muito bem distinguiu tais causas, in verbis:
Prevê o Código, além de causas suspensivas, causas interruptivas
do curso da prescrição. A diferença, como acentuam os autores,
está que interrompida a prescrição, o prazo começa a correr
outra vez, por inteiro, salvo exceção, enquanto pela suspensão
não se perde o lapso anterior.[14]
Reforçando a posição de que o rol é taxativo – não admite outras hipóteses , a família Delmanto cita o STF para afirmar isso.[15] Mirabete e Fabbrini sustentam
que “Evidentemente, evidentemente, não interrompe a prescrição, por não estar
relacionada como causa de interrupção, o acórdão em que se confirma a
condenação”.[16]
Com toda propriedade, Carlos Maximiliano já informava que a analogia é uma
forma de integração do Direito, não podendo ser utilizada contra a lei e,
fundamentalmente, nos alerta para a ilicitude de abandonar a natureza da lei,
especialmente quando transplantada afoitamente da área civil para a criminal.[17]
Somente noutro mundo que sentença condenatória será a mesma coisa que
a sentença (plurissubjetiva) que a confirma. É momento de me voltar a Paulo Queiroz
e dizer que a hermenêutica empreendida foi criativa e distante da lei.
A analogia permitida pelo art. 3º do CPP será para norma processual, sendo
que Aury Lopes Jr., tratando do regra da imediatidade da lei processual (CPP, art. 2º)
informa que a distinção entre lei material e lei processual é inexistente.[18] No
mesmo sentido, Paulo Queiroz é eloquente em negar a distinção.[19] Tais autores
estão sendo garantistas ao negar a aplicação imediata de leis processuais a casos
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criminais anteriores a elas. E, na hipótese vertente é pior, aplica-se a lei processual
civil por analogia à lei material criminal.
5. Conclusão
Partimos da hipótese única de que o STF criou causa interruptiva da prescrição
criminal por analogia, o que é vedado em Direito. Então, para tentar demonstrar a
nossa hipótese, passamos pelo Habeas Corpus n. 176.473-RR.
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A DPU foi diligente em demonstrar que, entre a data da sentença condenatória
e a do julgamento do REsp houve prescrição, eis que o recorrente foi condenado a
pena inferior a 2 anos e na data dos fatos era menor de 21 anos. Assim, o prazo
prescricional era de 2 anos.
Mantida a condenação, foi interposto RE e neste se negou a preliminar de
prescrição, valendo-se da analogia ao art. 1008 do CPC, eis que al artigo estabelece
que o acórdão substitui a sentença. Assim, equivale-se à sentença condenatória e,
portanto, interrompe a prescrição.
Passamos então a enfrentar diretamente à impossibilidade do acórdão que
confirmar a sentença condenatória ser causa interruptiva da prescrição. Tratamos,
inclusive da evolução legislativa recente sobre a matéria, especialmente para negar a
impossibilidade de se fazer analogia in malam partem.
Passamos rapidamente sobre o rol taxativo das causas interruptivas da
prescrição e sobre a analogia, a fim de negar a possibilidade de sua aplicação em
norma criminal material. Com isso, podemos concluir que demonstramos a nossa
hipótese: é inconstitucional dizer, por analogia, que o acórdão confirmatório da
sentença condenatória interrompe a prescrição.
É lamentável temos uma lei que de nada serve, uma vez que os tribunais
parecem preferir tripudiar dela.
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RESUMO: A atuação do Fundo Monetário Internacional e seu real papel e
necessidade frente às criticas, seja no âmbito do pacote de medidas de austeridade
oferecidas como condicionante pela organização, no que tange ao poder de voto
proporcional ou quanto aos efeitos políticos e sociais a longo prazo após a
intervenção do fundo, e sua provação como absolutamente necessária. Ainda que se
exponha no presente artigo as dúvidas pertinentemente suscitadas no referente à
atuação do Fundo, a pesquisa histórica e doutrinária serve de embasamento para
constatar a efetividade do Fundo Monetário Internacional na garantia do equilíbrio
econômico mundial, como propôs desde sua criação.
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1. INTRODUÇÃO
O Fundo Monetário Internacional e seu papel diante da crescente e
incansável globalização tem provocado diversas críticas diante de sua atuação,
medidas e consequências advindas das mesmas.
O comentário público tem sido frequentemente hostil e às vezes abusivo.
As críticas ao papel do Fundo nos países em desenvolvimento vieram principalmente
dos próprios países que se sujeitaram à intervenção do órgão, o que demonstra um
problema muito mais profundo que o mero palpite quanto à atuação de uma
entidade dotada de tamanho poder: a crítica mais persistente e veemente do Fundo
tem sido, inclusive, a "comunidade do desenvolvimento" ou "lobby do
desenvolvimento", incluindo seus adeptos nos países desenvolvidos e em certas
instituições internacionais, e não um mero inconformismo com o caráter neoliberal
estimulado pelo FMI.
Os críticos compreendem um grupo diverso: jornalistas, acadêmicos,
cientistas sociais, oficiais do governo, políticos e até chefes de governo, que, valendose de uma variedade de canais, incluindo mídia impressa e de transmissão, comícios
políticos, encontros internacionais e livros e periódicos, suscitam questões
imprescindíveis para avaliar a efetividade da existência do Fundo Monetário
Internacional nos dias atuais, pós-Bretton Woods.
O presente projeto visa, portanto, permitir desde a análise e
questionamento das políticas e atividades do Fundo, até a impugnação de intenções
da organização, abordando as amplas linhas de crítica que ocorrem com maior
frequência nas avaliações e não utilizando os argumentos para depreciar sua atuação,
e sim ponderar, como explicita-se no título, como um órgão acionado somente em
momentos de crise pode ter tamanho poder e influência.
Uma análise do modo como o papel, os propósitos e o desempenho do
Fundo Monetário Internacional são vistos, juntamente com algumas das mudanças e
reformas sugeridas, devem permitir uma melhor compreensão das razões pelas quais
o Fundo teve - e continua a ter - uma imprensa em grande parte hostil. Embora haja
a tentativa de desvincular o Fundo dos comentários relacionados ao sistema
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monetário internacional, muitos são misturados e intercambiáveis e, nesse sentido, a
crítica à um acaba sendo ao outro por pura associação.
De fato, esta tendência obscurece duas críticas essencialmente diferentes:
primeiro, que o próprio sistema monetário internacional é insatisfatório (ou mesmo
inexistente) e que um Fundo Monetário “melhor” deve abranger a criação de um
sistema apropriado baseado em uma filosofia diferente, ou que até mesmo as
atividades e a abordagem do Fundo poderiam ser melhoradas no âmbito do sistema
monetário e do Fundo Monetário Internacional existente.
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Uma distinção adicional poderia ser estabelecida em princípio entre
críticas de carácter a priori e inspiradas por um determinado tipo de ideologia e
crítica que chega a suas conclusões a posteriori, após um exame dos fatos como
percebidos pelo crítico, uma vez que esta distinção é frequentemente obscurecida
na prática. Por isso, primeiramente é necessário entender as origens do Fundo
Monetário Internacional para, então, examina-lo em todas suas nuances, com
especial destaque a seu pacote de medidas condicionantes ao auxílio, o impacto das
mesmas e a política e economia pós-intervenção, a longo prazo.
2.ASPECTOS GERAIS DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
2.1 UM BREVE PANORAMA
A história do Fundo Monetário Internacional começa no Mount
Washington Hotel, em New Hampshire, com as 44 nações aliadas reunidas em uma
tentativa de reconstrução do capitalismo mundial enquanto a Segunda Guerra ainda
assolava o mundo, em 1944. Durante o período da Conferência monetária e
financeira das Nações Unidas, foi assinado o Acordo de Bretton Woods, que tinha de
modo geral o intuito de regular a política econômica internacional.
A criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
(posteriormente conhecido como Banco Mundial) e do Fundo Monetário
Internacional marcaram o início de uma era, e em 1946 essas organizações tornaramse operacionais, quando houve adesão o suficiente dos países possibilitando ratificar
o acordo.
Há a defesa de uma teoria que Bretton Woods nada mais foi que um ponto
de referência para a hegemonia imperialista norte-americana, com o dólar tornandose a moeda dominante do mundo para comércio e crédito, e fixado ao ouro; e ainda
o Fundo e o Banco Mundial tendo sido criados sob o controle americano e alojados
em Washington. Cabe ressaltar que atualmente os Estados Unidos da América
possuem supremacia no BM e o maior poder de voto no FMI diante das outras
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nações (17,08%), o que leva à crítica atual da importância dessas organizações na
sociedade mundial.
O tempo apresentou diferenças nos objetivos do Fundo. Outrora
acordados como “promote international monetary cooperation; facilitate the
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expansion and balanced growth of international trade; promote exchange stability;
assist in the establishment of a multilateral system of payments; and make resources
available (with adequate safeguards) to members experiencing balance of payments
difficulties” (STIGLITZ, 2002), em sua última atualização de mandato, no ano de 2012,

onde chegou-se ao ao número de189 países participantes, foram incluídas no texto
da organização todas as questões macroeconômicas e financeiras que afetavam a
estabilidade global, além de modificações na redação original: “The IMF's primary

purpose is to ensure the stability of the international monetary system—the system
of exchange rates and international payments that enables countries (and their
citizens) to transact with each other” (ALDENHOFF, 2007).
2.2 UM MÉTODO QUE SUSCITA DÚVIDAS DESDE O PRINCÍPIO
Muito pondera-se quanto aos os problemas do Fundo Monetário
Internacional terem começado no próprio nascimento da organização.
Teria Bretton Woods produzido uma organização defeituosa, e pouco foi
feito ao longo dos anos para superar os defeitos? A ideia disseminada
constantemente é que o Fundo foi criado por e para países industrializados; que os
responsáveis pela elaboração do "plano" para o sistema monetário internacional do
pós-guerra estavam quase exclusivamente preocupados com os interesses dos
países desenvolvidos e que, consequentemente, o desenvolvimento econômico não
era uma consideração primordial na concepção do Fundo.

Tais afirmações são um tanto surpreendentes, ao contrário das
divergências sobre assuntos que são genuinamente suscetíveis a julgamentos e
percepções diferentes. A lista de participantes no estabelecimento do Fundo, bem
como seus pontos de vista - em particular seus pontos de vista sobre
desenvolvimento - são assuntos de registro. A noção de que o Fundo foi criado por
e para países industrializados não faz justiça às contribuições substanciais feitas pelos
fundadores do Fundo para elevar o status e promover o bem-estar econômico dos
países que mais tarde vieram a ser chamado de "países em desenvolvimento".
Além disso, dos 45 países que participaram em Bretton Woods, 28
estavam em desenvolvimento, enquanto apenas 9 países agora considerados
industriais estavam presentes. Os ausentes incluíam a Áustria, a Alemanha, a Itália, o
Japão e a Suécia, todos agora classificados como países industrializados. Ao mesmo
tempo, autoridades da Índia e das Filipinas foram convidadas e participaram
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ativamente das deliberações em Bretton Woods, apesar de seus países não serem
constitucionalmente independentes na época. Sobrepõe-se a isso a considerável
influência exercida pelos representantes latino-americanos, refletida em seu direito
à dois assentos no Conselho Executivo do Fundo.
Tudo isso não implica que a justiça foi totalmente feita às aspirações dos
países em desenvolvimento quando o Fundo foi fundado, mas auxilia a dissipar a
noção de que esses países foram excluídos, ou passivos e ineficazes.
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2.3 O PODER DE VOTO NO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL: A GRANDE
CONTROVÉRSIA
Um dos tópicos que mais gera indignação é sem dúvida a forma como o
poder de voto foi atribuído no início do Fundo, algo a ser amplamente abordado no
presente projeto. Diz-se que a estrutura de votação limitou os representantes dos
países em desenvolvimento em vários órgãos do Fundo ao papel de parceiros
silenciosos e passivos.
O fato é que a estrutura de votação no Fundo reflete as realidades do
poder econômico e financeiro no mundo: os países com as maiores economias
contribuem mais para os recursos financeiros do Fundo e também têm o maior
número nos votos (ou seja, porcentagem). Embora estruturas de votação alternativas
possam ser consideradas, o ponto fundamental é que um enfraquecimento da
ligação entre a contribuição financeira e o poder de voto arriscaria incitar os países
mais fortes a contornar o Fundo e criar novas organizações, um resultado que seria
contrário aos interesses dos países em desenvolvimento (GILBERT, 2004).
Além disso, o fato de que os países industrializados têm uma maioria de
poder de voto no Fundo não significa que os países em desenvolvimento formam
uma minoria indefesa. Pelo contrário, ao longo da história do Fundo, os
representantes dos países em desenvolvimento desempenharam um papel
importante na formulação de suas políticas, na formulação de suas diretrizes
operacionais e na determinação de sua orientação geral.
Algumas das instalações do Fundo - a facilidade de financiamento
compensatório e a facilidade ampliada - foram estabelecidas em grande parte como
resultado da pressão e influência dos países em desenvolvimento. O poder de voto
dos países em desenvolvimento aumentou ao longo dos anos e, naqueles assuntos
que exigem maiorias especiais, os países em desenvolvimento, como grupo, têm,
pelo menos em princípio, um poder de veto há algum tempo. Mais significativo,
talvez, sempre houve oito ou nove diretores de países em desenvolvimento no
Conselho Executivo.
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Em um corpo que atinge a maioria de suas decisões por consenso, a
importância disso não deve ser subestimada. A afirmação de que pelo fato de o
desenvolvimento econômico não ter sido uma das principais considerações no
estabelecimento do Fundo, a principal ênfase do Fundo foi em questões como o
controle da inflação, a negligência do desenvolvimento e das questões sociais, dá
crédito inadequado às conquistas completas.
Primeiro, a acusação não leva em conta o fato de que o Banco Mundial
também foi uma criação de Bretton Woods. O título oficial do Banco, Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, implica claramente que foi
estabelecido como uma instituição financiadora do desenvolvimento,
especificamente para acomodar os interesses dos participantes dos países em
desenvolvimento. A criação do Banco foi uma resposta às objeções desses
participantes de que os recursos do Fundo fossem destinados ao uso temporário e
projetados para serem revertidos e não devessem ser usados para propósitos de
desenvolvimento.
O Fundo e o Banco Mundial colaboraram estreitamente ao longo dos
anos, uma cooperação que foi recentemente reforçada com o objetivo explícito de
melhorar a resposta às necessidades estruturais de longo prazo dos países em
desenvolvimento. Além disso, a distinção entre o papel de desenvolvimento do
Banco e o papel de ajuste do Fundo não impediu que o Fundo adotasse políticas
(tanto financeiras quanto regulatórias) que pretendiam ser e que foram
particularmente benéficas para os países em desenvolvimento (ALLEM, 2005).
Em segundo lugar, embora o desenvolvimento econômico não tenha sido
uma consideração direta na criação do Fundo em Bretton Woods, ele foi (e continua
a ser) um objetivo indireto a ser promovido, facilitando a expansão e o crescimento
equilibrado do comércio internacional, - contribuir assim para a promoção e
manutenção de altos níveis de emprego e renda real e para o desenvolvimento dos
recursos produtivos de todos os membros, como especificamente cita em seu
objetivo de promover a cooperação monetária internacional.
Em outras palavras, acredita-se que na mente dos fundadores do FMI,
estava cristalino que a expansão do comércio e do investimento seria a melhor
maneira de promover a prosperidade econômica para todos os países, inclusive os
países em desenvolvimento.
A expansão deveria ser alcançada removendo-se os extensos controles e
restrições impostos ao comércio e aos pagamentos, estabelecendo-se a
conversibilidade entre as moedas e mantendo-se a estabilidade nas taxas de câmbio.
Esta receita mostrou-se correta, como é admitido até mesmo pelos críticos do Fundo.
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Ninguém questiona seriamente que a "ordem econômica" do pós-guerra, baseada
nos pilares gêmeos do Fundo e do GATT, tenha conseguido fomentar uma era sem
precedentes de expansão do comércio e da prosperidade que durou até o colapso
do sistema de Bretton Woods e o início da Crise Petrolífera.
2.4 REFORMAS DEFICIENTES OU INEXISTENTES?
Teria o Fundo Monetário, além de suas deficiências iniciais, não se
adaptado o suficiente às necessidades dos países em desenvolvimento desde então?
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Em verdade, é preciso avaliar a atuação da organização em todos seus
aspectos. Ao longo dos anos, o Fundo contribuiu de maneira considerável para
atender algumas das preocupações específicas dos países em desenvolvimento.
Introduziu, depois ampliou e aprofundou sua facilidade de financiamento
compensatório; adotou o dispositivo de reserva de fundos e o fundo ampliado;
estabeleceu até mesmo uma “instalação de alimentação” para ser integrada na
instalação compensatória.
Defere-se disso que sua maior ênfase é aos problemas de ajuste estrutural
e às políticas destinadas a melhorar as respostas da oferta. Como resultado de todas
essas ações, o Fundo assumiu um papel que é muito mais amplo do que o de uma
autoridade monetária internacional, e - longe de se manter distante das
preocupações de desenvolvimento - foi uma maneira considerável de enfrentá-los
dentro dos limites dos seus artigos.
No entanto, muitos observadores consideram essas mudanças no Fundo
inadequadas do ponto de vista dos países em desenvolvimento (ANDRADA, 2016).
Primeiro, muitos observaram que os recursos do Fundo, comparados com
magnitudes relevantes como o comércio mundial, diminuíram drasticamente ao
longo dos anos. Isto não pode ser contestado: em quase todos os cálculos, o
tamanho relativo do Fundo diminuiu.
Seja ou não, visto no contexto de outras facilidades financeiras, o declínio
de recursos é justificado por uma questão mais ampla. Isso porque a maioria dos
comentários sobre reformas se concentra na segunda emenda, já que, em certo
sentido, legitimou o sistema pós-Bretton Woods. Quando comparada com a
necessidade percebida de uma reforma monetária ampla e abrangente e, em
particular, contra as necessidades percebidas dos países em desenvolvimento, a
segunda emenda é frequentemente vista como totalmente inadequada.
Seus redatores são acusados não apenas de não terem fornecido um
programa abrangente e coerente para lidar com os problemas gerais que o sistema
monetário internacional enfrenta, nem a base para lidar com eles, mas com maior
29

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

seriedade de não terem conseguido nem ao menos abordá-los no sistema monetário
internacional nas particularidades dos interesses dos países em desenvolvimento
(ATOIAN e CONWAY, 2006).
Essas deficiências observadas na segunda alteração dizem respeito a
muitas questões importantes: controlo efetivo do sistema de reservas internacionais
e da liquidez internacional, convertibilidade dos saldos oficiais e provisões para
liquidação de ativos, um sistema simétrico de ajustamento do equilíbrio de
pagamentos, arranjos para promover a transferência de recursos reais para os países
em desenvolvimento e a obtenção de índices de taxas de câmbio estáveis.
A diferença mais visível, e talvez a mais importante, entre os sistemas
Bretton Woods e Pós- Bretton Woods diz respeito aos regimes de câmbio
sancionados por eles. A variabilidade das taxas de câmbio sob o sistema pós-Bretton
Woods é vista como uma fonte de particular dificuldade para os países em
desenvolvimento e, por isso, suscitou muitos comentários críticos ao Fundo e atual
sistema monetário internacional.
Em contraste, antes de 1971, o Fundo era rotineiramente castigado por
promover um regime de taxas de câmbio que não era flexível o suficiente. Muitos
economistas, preocupados com os problemas dos países em desenvolvimento,
consideravam o estabelecimento de um sistema ordenado e estável de taxas de
câmbio como a primeira tarefa do sistema monetário internacional, argumentando
que as taxas de câmbio previsíveis encorajariam o investimento e o comércio e
promoveriam a confiança, enquanto as flutuações ou mudanças erráticas nas taxas
os desencorajariam.
Os países em desenvolvimento, portanto, seriam particularmente
vulneráveis à incerteza nos movimentos da taxa de câmbio e às flutuações nas taxas
de câmbio das principais moedas. Era, portanto, notória certeza que os países em
desenvolvimento que sofreram com as oscilações violentas nas principais moedas
criaram problemas para eles, não apenas no gerenciamento de suas próprias taxas
de câmbio, mas também no gerenciamento de reservas cambiais e dívida externa.
Em resumo, diante desse cenário, tais críticos economistas viam a flexibilidade das
taxas de câmbio como uma complicação da tarefa de gestão econômica dos países
em desenvolvimento.
Necessário mostrar os efeitos concretos frente aos palpites da época.
Estudos empíricos mostraram que a instabilidade da taxa de câmbio aumentou
significativamente para a esmagadora maioria dos países em desenvolvimento desde
1973, quando as taxas flutuantes se tornaram generalizadas. Às vezes, as taxas de
câmbio flutuaram mais do que o justificado pelas “underlying market forces”.
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Isso criou dificuldades para os países em desenvolvimento, especialmente
porque não dispõem de infra-estrutura adequada de recursos e não têm fácil acesso
aos mercados avançados dos países desenvolvidos. Mas é importante considerar as
taxas de câmbio em um contexto global e não apenas com base em como elas afetam
um grupo de países. Dadas as taxas diferenciais de inflação que têm sido
características da era pós-1973 e as políticas divergentes seguidas nos principais
países, um regime mundial de taxas flexíveis tem sido a única opção realista. E
quaisquer que sejam os méritos relativos das taxas fixas e flutuantes, a evolução da
taxa de câmbio reflete as condições econômicas e políticas do mundo - em particular,
o grau de estabilidade nas economias dos principais países - e o Fundo tem pouca
influência sobre elas.
Com efeito, o Fundo partilha algumas das preocupações relativas à
evolução das taxas de câmbio, especialmente quando as variações parecem
excessivas e não estão relacionadas com condições subjacentes fundamentais, mas
o seu poder para obter uma maior estabilidade é limitado. O Fundo, é claro, é
obrigado a exercer vigilância sobre as políticas cambiais de seus membros e procura
realizar essa tarefa, mas sua eficácia depende da cooperação dos membros, e alguns
deles podem resistir quando pressão é aplicada.
A promoção de uma maior estabilidade da taxa de câmbio requer
mudanças nas políticas econômicas e financeiras domésticas para trazer maior
estabilidade econômica doméstica, e tais mudanças encontram resistência. Assim, o
fato de o Fundo Monetário Internacional divulgar seus pontos de vista sobre esses
assuntos não garante que ele seja ouvido. Embora o Fundo seja uma entidade
legalmente separada dos seus membros, os membros controlam-no. Embora esse
controle o fortaleça, também torna impossível que o Fundo Monetário Internacional
atue contra a vontade política dos membros.
3. FILOSOFIA E ABORDAGEM DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
A filosofia geral do Fundo - ou o que é visto como constituindo uma
filosofia identificável - tem sido objeto de muita desaprovação. A filosofia de uma
instituição está fadada a afetar sua abordagem aos problemas, e isso também foi
considerado ausente (LENAIN, 2003).
Uma visão crítica sumária da filosofia e abordagem do Fundo, baseada em
comentários e observações de muitas fontes, seria a seguinte: o Fundo (como é
evidente em seus artigos) “has a market - oriented, pro—free enterprise, pro-

capitalist, anti -socialist philosophy, with a pronounced bias in favor of free trade,
private investment, and the price mechanism” (BARRO e LEE, 2005). Isso reflete uma
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"visão do mundo" inspirada e imposta pelos países industrializados, em particular os
Estados Unidos, aos países devedores, e implicitamente em desenvolvimento.
Muitos economistas e políticos acreditam genuinamente que as políticas
implícitas por essa filosofia são do interesse dos em desenvolvimento, deve ser
lembrado, no entanto, que essas autoridades são treinadas no Ocidente e acreditam
na eficiência do mercado. A imposição dessa filosofia é facilitada pelo poder de voto
dominante dos países industriais; dessa forma, o Fundo Monetário atende aos
interesses dos países credores e ajuda a preservar seus recursos de reivindicações,
desenvolvendo países para transferências maiores de recursos. Em resumo, aos olhos
de muitos, o Fundo é um dispositivo pelo qual os países ricos aumentam seu poder
sobre os pobres, sem poder de fala.
3.1 A ABORDAGEM DO FUNDO EM SUA ESSENCIALIDADE
A filosofia do Fundo tem um impacto direto em sua abordagem geral de
seus membros, sua abordagem analítica dos problemas econômicos, suas suposições
sobre os fatores causais e seu modus operandi.
Como uma instituição que serve para impor a visão do mundo mantida
por seus membros mais influentes sobre seus outros (e numericamente mais
importantes) membros, a atitude do Fundo é consideravelmente “paternalista”. Isso
porque a organização tende a supor que qualquer país que precise tomar
emprestado deve ter sido incompetente ou descuidado e, portanto, se beneficiaria
de sua orientação.
Mas isso ocorre porque trabalha-se com a suposição de que todos os
problemas de equilíbrio de pagamentos foram causados internamente. Sua
abordagem rígida, juntamente com seus fundamentos filosóficos, são um elementochave para ajudar a manter um padrão exploratório de dependência do país em
desenvolvimento nos países industrializados do Ocidente.
A caracterização acima, não atípica, da filosofia e abordagem do Fundo
por seus críticos pode conter um pequeno grão de verdade, mas é principalmente
baseada em um mal-entendido fundamental do Fundo e como ele opera. Para
começar, deve-se admitir livremente que o Fundo tem um ponto de vista (filosofia é
um termo demasiado formal para uma organização e seu modo de agir).
Por razões, em parte, relacionadas com as circunstâncias em que foi
criado, o FMI assume que as forças de mercado liberalizadas comércio e pagamentos,
e liberdade geral em assuntos econômicos geralmente são mais eficientes e
promovem maior prosperidade e melhor alocação de recursos do que um sistema
caracterizado por controles e restrições. Como resultado, a maioria dos programas
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do Fundo talvez possa ser melhor compreendida no contexto de uma economia de
mercado.
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Também é verdade que o Fundo tem um preconceito contra as políticas
que super comprometem os recursos de um país. Um país deve, com o tempo,
manter seus gastos dentro dos limites do que pode produzir mais o que pode
mobilizar em empréstimos ou doações externas. Os países tendem a comprometer
seus recursos por uma série de razões, que podem incluir razões ideológicas. Mas a
ideologia, por si só, não é realmente a questão relevante. Mais cedo ou mais tarde,
todos os governos acabam por encarar a realidade: se os recursos forem super
comprometidos, a oferta deve ser aumentada ou a demanda deve ser reduzida.
Estes pontos de vista não se transmitiram em uma pastilha em Bretton
Woods; evoluíram gradualmente, moldados em parte pelas tarefas que o Fundo teve
de desempenhar e, em parte, pela experiência. Ter um ponto de vista, no entanto, é
uma questão completamente diferente de manter e aplicar rigidamente a todos os
países, em todas as circunstâncias, uma filosofia cujo objetivo é explorar a maioria
dos membros do Fundo em benefício dos principais acionistas industriais. Esta
afirmação não só é grosseiramente torta, como ignora a flexibilidade comprovada e
considerável do Fundo ao lidar com os países membros no contexto de suas
economias (incluindo as economias que se tornaram mais centralizadas após a
adesão ao Fundo), sem qualquer solicitação ou mesmo sugestão de que modifiquem
seu sistema socioeconômico para se adequar às premissas analíticas e atender aos
requisitos dos programas supostamente rígidos do Fundo.
Os citados países incluíram economias tão planificadas como a Birmânia,
a China, o Laos, a Romênia e o Vietnã. O Fundo acomodou suas “ programing
techniques” às características especiais de cada país, conseguindo alcançar uma
medida considerável de acordo com as autoridades do país quanto às políticas de
ajuste apropriadas.
Em muitos casos, o Fundo Monetário Internacional aceitou convenções e
práticas, como restrições e subsídios, que dificilmente seriam conciliáveis com uma
abordagem inflexível e orientada exclusivamente pelo e para o mercado. Como os
maiores membros do Fundo fornecem a maior parte de seus recursos e, portanto,
têm a maioria do poder de voto, não há dúvida de que eles exercem considerável
influência sobre a direção, políticas e práticas do Fundo.
Mas a afirmação de que esses países membros buscam impor sua "visão
de mundo" não é corroborada pela natureza dos acordos firmados com muitos
países de diferentes sistemas econômicos e visões diferentes do mundo, portanto,
sendo esse um esclarecimento significativo quanto a atuação da organização.
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3.2 GRANDES DESAFIOS: AS CONDICIONANTES À AÇÃO DO FUNDO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nenhum aspecto das atividades do Fundo tem sido mais controverso,
mais persistentemente criticado ou mais rotineiramente incompreendido do que a
condicionalidade associada ao uso de recursos do Fundo no contexto de programas
apoiados por ele. Como resultado, a condicionalidade tem sido a fonte mais
importante de atrito entre o Fundo Monetário Internacional e alguns de seus
membros. Sua programação e a condicionalidade foram reprovadas em muitos níveis
e por uma ampla variedade de razões.

As principais críticas podem ser resumidas da seguinte forma: deve-se
admitir que algum grau de condicionalidade no uso dos recursos do Fundo é
necessário e legítimo para garantir o reembolso dos empréstimos, uma vez que os
recursos do FMI são para uso temporário e devem “girar”. No entanto, a
condicionalidade do Fundo, como é praticada, vai além dessa exigência.
Programas de fundos têm muitas deficiências em termos de sua
formulação analítica, sua aplicação e requisitos, e suas conseqüências.
Em primeiro lugar, a análise subjacente nos programas por ele suportados
baseia-se no pressuposto de que as dificuldades de equilíbrio de pagamentos
resultam da excessiva demanda doméstica, o que pode ser resolvido equilibrandose o orçamento, reduzindo a oferta monetária, cortando os subsídios e
estabelecendo uma taxa de câmbio realista. Esta abordagem analítica é de relevância
duvidosa. Muitas vezes, os países em desenvolvimento não estão em condições de
transferir recursos e não têm flexibilidade para fazê-lo; nesses casos, uma redução
no consumo não leva a um aumento do investimento.
Em segundo lugar, o Fundo emprega uma “abordagem monetária” para
equilibrar os problemas de pagamento e uma “estrutura monetarista” para a análise
econômica, que produz conclusões uniformes e rígidas sobre o conteúdo e o
cronograma dos programas. Ao formular suas recomendações, o Fundo possui um
pacote padronizado, incorporando esses elementos que se aplica a todos os países
em todas as circunstâncias. Não há diferenciação suficiente em relação às
circunstâncias das diferentes economias, e nenhuma distinção é feita entre
problemas de balanço de pagamentos internos e externos.
Em terceiro lugar, o Fundo Monetário Internacional requer resultados
rápidos. Como não se trata de desenvolvimentos econômicos de longo prazo, os
programas do Fundo e os efeitos das políticas são anti-desenvolvimento. Além disso,
os programas do Fundo não levam em conta as condições políticas e os objetivos
sociais, e os funcionários do Fundo não possuem savoir faire político – o famoso
saber fazer política. Em vez de gerarem crescimento, algumas políticas neoliberais
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têm aumentado a desigualdade e colocado em risco uma expansão duradoura (D.
OSTRY, LOUNGANI e FURCERI, 2016).
Quarto e último, a relação entre estabilidade e desenvolvimento é
duvidosa nas circunstâncias enfrentadas pelos países em desenvolvimento. Embora
a criação deliberada da inflação não seja mais proposta nos países em
desenvolvimento, a inflação pode ser necessária, ainda que inconveniente,
concomitante a um esforço adequado de desenvolvimento.
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Os benefícios das políticas de estabilização não justificam os custos que
devem ser suportados em termos de programas de desenvolvimento. Mais
especificamente, os problemas cambiais dos países em desenvolvimento são uma
função das estruturas do comércio internacional e da demanda e produção
domésticas. As políticas de taxa de câmbio e de crédito são irrelevantes,
malsucedidas ou autodestrutivas.
Pode-se concluir, em geral, que as condições da apólice do FMI são
"duras", carecem de uma justificativa econômica clara e freqüentemente são
autodestrutivas. Devido à forma como a condicionalidade é imposta, muitos países
fazem tudo o que podem para evitar o recurso ao Fundo. Sua relutância é
parcialmente baseada no medo de que a aceitação de tais condições prejudique a
base política do governo e o afaste do poder.
3.3 A ESSÊNCIA DA CONDICIONALIDADE PROPOSTA
A condicionalidade não é - e não pode ser - um conjunto rígido e inflexível
de regras operacionais, deve ser adaptada à mudança de circunstâncias e casos
específicos. Os Diretores Executivos do Fundo reviram e alteraram em várias ocasiões
as políticas e práticas gerais relacionadas com a utilização condicional dos recursos
do Fundo – eis como exemplos os casos da Grécia e da Argentina, mais recentes
adaptados. Além dessas revisões periódicas, aspectos específicos de
condicionalidade são levantados e discutidos com frequência em conexão com
acordos individuais de espera ou estendidos.
Muitos consideram a condicionalidade legítima apenas na medida
necessária para estabelecer salvaguardas adequadas para o uso temporário de
recursos. O uso temporário é, obviamente, a principal justificativa para a
condicionalidade, e haveria pouca discordância se "temporário" fosse levado a
implicar um grau de condicionalidade que traria o ajuste necessário com rapidez
suficiente para descartar o uso prolongado dos recursos do Fundo. . Mas a base da
condicionalidade é mais ampla do que a mera preservação do caráter rotativo dos
recursos do Fundo Monetário Internacional.
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A condicionalidade deve ser vista como reflexo da necessidade de
assegurar que os recursos do Fundo sejam usados de acordo com os propósitos
gerais por ele propostos, que incluem ajudar os membros a corrigir desajustes em
sua balança de pagamentos sem recorrer a restrições.
O objetivo dos programas apoiados é, em termos gerais, alcançar uma
posição viável no balanço de pagamentos no médio prazo. Para os países que
normalmente recebem uma entrada líquida de capital de fontes externas, este
objetivo implica um déficit de conta corrente que pode ser sustentado por tal influxo.
Onde as reservas cambiais são consideradas muito baixas no início do período do
programa, um aumento para o nível considerado adequado é um objetivo.
O conceito de uma posição “viável” de equilíbrio de pagamentos tem
vários aspectos: significa que os desequilíbrios que dão origem a dificuldades de
pagamento serão eliminados e não apenas suprimidos, que a melhoria será
duradoura e, portanto, alcançada não por o expediente de restrições ao comércio e
pagamentos, mas por medidas destinadas a corrigir as distorções existentes, e que
atenção adequada será dada ao tamanho e termos dos fluxos de capital que podem
ser esperados.
Ao apoiar com os seus recursos um programa concebido para atingir estes
objetivos, o Fundo Monetário estabelece a complementaridade entre a
condicionalidade e a assistência financeira que proporciona, algo que
frequentemente não é levado em consideração pela população, que vê grande
impacto social diante da crise.
Conclui-se que a provisão de financiamento sem a adoção de medidas
políticas incorporadas na condicionalidade adiaria os ajustes necessários, e correria,
ainda, o risco de prolongar uma situação difícil, enquanto a adoção de medidas de
ajuste sem a concessão de financiamento tornaria o processo de ajuste
desnecessariamente difícil. Em suma, não há nada de inconsistente em uma visão de
médio ou longo prazo dentro do contexto em que medidas políticas específicas são
enquadradas por períodos curtos, mas sucessivos.
Por vezes sugeriu-se que o Fundo deveria entrar em programas de
ajustamento a um real longo prazo, todavia, existem duas dificuldades principais com
esta proposta. Primeiro, quanto mais longo for o período acordado do programa,
menos significativo será o programa, dada a probabilidade de os objetivos do
programa serem superados pelos eventos. Em segundo lugar, os problemas
encontrados para chegar a um acordo, mesmo para um programa de um ano, tornam
totalmente irreal esperar que as autoridades de um país se comprometam por um
período tão longo.
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Pelo exposto e relatado, constata-se que a atuação do Fundo Monetário
Internacional muitas vezes gera tão intensas críticas devido à postura social que leva
os respectivos países auxiliados a adotar diante da crise financeira. Estudando-se, há
a clara realização de que os problemas político-sociais seriam enfrentados
independentemente da atuação do Fundo, e a depender do cenário, com ainda mais
força. Um país em recuperação financeira é indubitavelmente mais assistencialista e
até mesmo simpático que um em plena crise.
4. A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROPOSTAS PELO FUNDO: ESTABILIDADE
Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A relação entre estabilidade financeira e desenvolvimento econômico tem
sido objeto de debate há muito tempo. A diversidade de experiências dificulta
resumir de forma sucinta os argumentos e evidências empíricas sobre esta questão,
mas certas generalizações podem ser feitas a partir do cenário de atuação do Fundo.
Alguns países alcançaram estabilidade e crescimento econômico ao
mesmo tempo em que adotaram políticas financeiras e econômicas prudentes.
Outros países combinaram crescimento econômico real com altas taxas de inflação
por períodos relativamente longos, buscando políticas que rapidamente expandiram
a base produtiva da economia. Muitos outros países adotaram políticas que
resultaram em inflação sem o benefício do crescimento econômico.

Não há, portanto, nenhuma evidência perpétua de um “tradeoff”
universalmente aplicável entre estabilidade e crescimento econômico. Um dos
principais objetivos do Fundo é a manutenção de uma ordem monetária e econômica
internacional estável, baseada no pressuposto de que a estabilidade global na
economia internacional serve para promover o crescimento econômico e o
desenvolvimento de todos os países. Muitos críticos apontaram que a instabilidade
na economia mundial complica a tarefa gestão econômica nos países em
desenvolvimento e, assim, compromete o crescimento econômico. A essência dos
programas do FMI é, portanto, promover condições que permitam alcançar o
crescimento máximo constante consistente com o equilíbrio externo. A afirmação de
que ele sacrifica, portanto, conscientemente o desenvolvimento ao troco da
estabilidade não tem fundamento.
Os recursos são disponibilizados para permitir uma correção gradual dos
desequilíbrios externos através da adoção das medidas que serão menos prejudiciais
para a prosperidade nacional e internacional, e a organização reconhece que os
gastos do governo não podem ser cortados abruptamente em alguns países sem
afetar as perspectivas de crescimento e que, na ausência de fontes alternativas
adequadas de receita, alguns recorrem ao financiamento do déficit podem ser
inevitáveis (TÁVORA, 2017).

37

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nesses casos, os programas apoiados pelo Fundo permitiram algum grau
de inflação no curto prazo, dependendo de fatores como o ambiente institucional, a
dominância do setor público e a capacidade do governo de aumentar as receitas
não-inflacionárias. Ao mesmo tempo, enfatiza-se a importância de políticas
apropriadas de taxa de câmbio, taxa de juros e preços para compensar quaisquer
distorções na economia decorrentes de aumentos internos de preços. Assim, em
geral, não há a defesa de uma abordagem de “tratamento de choque” para o ajuste;
procura-se promover uma redução gradual da inflação (BOUGHTON, 2005).
No entanto, onde a inflação está fortemente entrincheirada, e onde as
expectativas e a dinâmica das forças econômicas são de molde a gerar mais
problemas de inflação e pagamentos, medidas mais fortes podem ser necessárias.
Em um país que teve uma taxa de câmbio altamente irrealista ou preços de
produtores não remunerados por um período muito longo, a implementação de tal
programa pode resultar em alguma redução no crescimento no curto prazo. Isso
deve ser visto como o preço a ser pago para efetuar uma reorientação fundamental
das políticas e para estabelecer uma base mais sólida para o crescimento econômico
(BOOCKMANN e DREHER, 2003).
Muitos aspectos dos programas apoiados, como a busca de políticas
realistas de taxas de câmbio e taxas de juros, visam melhorar as perspectivas de
crescimento de longo prazo das economias dos membros. Nos últimos anos, à luz
da mudança de circunstâncias enfrentada por muitos países membros, os programas
do Fundo procuraram dar maior ênfase aos aspectos de oferta de longo prazo das
economias dos países, dando maior atenção ao papel do setor público,
particularmente no setor de análise, formulação e avaliação de programas de
investimento.
5. O FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL, SUA INTERVENÇÃO E IMPACTO NA
POLÍTICA E SOBERANIA NACIONAIS
Muito denuncia-se as supostas consequências políticas dos programas do
Fundo em alguns países. Em alguns casos, as manifestações seguiram a adoção de
medidas relacionadas a programas apoiados pelo Fundo, levando alguns
observadores a usar frases como “tumultos do FMI” e “Golpes do FMI” (BIRD e
ROWLANDS, 2004).
Mas há pouca evidência concreta de uma relação causal entre os
programas apoiados pelo Fundo e as dificuldades políticas subsequentes. Com ou
sem o Fundo, os países que estão em extrema dificuldade econômica geralmente
também enfrentam dificuldades políticas. Seria mais preciso caracterizar esses
eventos como “distúrbios do déficit”, “golpes de má gestão” ou “eleições pelo
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equilíbrio de pagamentos”. Se um determinado país não tivesse abordado o Fundo,
não teria ocorrido um golpe, tumulto ou algo do gênero muito pior depois, já que a
situação poderia deteriorar-se? De fato, pode-se dizer que, na maioria das vezes, os
programas patrocinados pelo Fundo fortaleceram os governos, não os
enfraqueceram, avaliando-se a longo prazo.
6. CRÍTICAS FUNDADAS, AVANÇOS CONSTATADOS: UMA INSTITUIÇÃO
PARADOXAL
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Durante um longo período, atividades como as do Fundo Monetário
Internacional e também as do Banco Mundial sofreram intensas críticas. Por um lado,
enquanto alguns autores são da opinião de que há uma crescente integração e
sobreposição nas atividades de referidos órgãos internacionais, e que suas políticas
estão afetando cada vez mais as questões econômicas dos Estados-membros,
particularmente as do mundo em desenvolvimento, há aqueles que adotaram as
visões extremas de que as políticas do Banco Mundial e do FMI não são apenas
injustificáveis, mas também minam a respectiva soberania dos países membros
mutuários.
Com relação a tal aspecto, ressalta-se que a soberania é um direito
exclusivo de um Estado independente, bem como de seus cidadãos, de exercer
autoridade dentro de seu território geográfico, enquanto em relação a outros
estados, o governo de determinador Estado geralmente exerce seus poderes
soberanos (BROWNLIE, 2001).
Pode-se dizer que a filiação estatal do Banco Mundial e do FMI poderia
limitar a soberania do Estado-membro. Todavia, cabe destacar que não é obrigatório
que os Estados se tornem membros dessas organizações internacionais. Em
contrapartida, é obrigatório que as organizações internacionais respeitem os
princípios da soberania do Estado e se limitem aos poderes a elas conferidos, uma
vez que tais organizações não podem determinar por si próprias suas competências
(MAXWELL, 1969). O mundo inteiro depende da coexistência de soberanias entre
Estados, mas essas soberanias são legitimamente exercidas por organizações
internacionais quando delegadas pelos Estados-membros por meio de um tratado.
O Banco Mundial e o FMI são agora instituições globais. Destarte, como
já mencionado neste trabalho, estes órgão foram estabelecidos pouco antes do fim
da Segunda Guerra Mundial por um grupo de Estados que reuniram parte de sua
soberania em uma área limitada para permitir que as instituições cumprissem certos
deveres específicos para seu benefício comum. Enquanto o Banco Mundial estava
disposto a lidar com a reconstrução das áreas devastadas pela guerra e a fornecer
desenvolvimento infraestrutura, o FMI estava disposto a regulamentar o comércio
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internacional dos Estados-membros e a reconciliar os problemas associados às
contas do balanço de pagamentos dos Estados-membros (BORDO, MODY e OOMES,
2004).
Partindo de tais premissas, para o exame das políticas acima mencionadas,
especificamente no que diz respeito a práticas tomadas pelo FMI, faz-se necessário
a determinação se tais políticas estão dentro dos parâmetros dos poderes soberanos
que lhes são conferidos por seus documentos constitutivos. Isto porque os poderes
soberanos não conferidos nos documentos constitutivos podem ser referidos como
envolvendo assuntos essencialmente dentro dos respectivos assuntos internos dos
Estados-membros.
Os Estados-membros possuem poderes soberanos inerentes ao seu
próprio status como ente de direito público internacional. No entanto, alguns dos
poderes soberanos são conferidos ao FMI através da delegação de poder, de um
relacionamento de agência ou da transferência de poderes específicos, a fim de
capacitá-los a executar determinadas funções especializadas. Se a atribuição dos
poderes soberanos é alcançada por todas as relações de agência, a transferência de
poderes ou pela delegação de poderes, a verdade é que os Estados sempre serão
aqueles que se encontrarão acima de referidas instituições (AMERASINGHE, 1996).
Desta maneira, diante de tão contexto, não parece razoável, portanto, que
as políticas das instituições possam ter validade legal no direito internacional quando
excedem o limite daqueles poderes que lhes são conferidos, dado que tal medida
pode ser inconsistente com as doutrinas da não intervenção.
Neste sentido, pode-se dizer que os princípios da soberania dos Estados
vão além da proteção legal e da regulamentação da conduta dos Estados nas alianças
internacionais para proteção das minorias étnicas e dos indivíduos dentro das
nações. Essa visão parece promover as doutrinas da não-intervenção, uma vez que
as políticas das instituições que não são feitas dentro dos documentos constituintes
não afetam apenas os direitos dos Estados-membros, mas também os dos membros
não-signatários que não podem expressamente endossar uma nova política de
acordo com o devido processo alterações já previstas nos documentos constitutivos.
O que se verifica, em realidade, no cenário internacional, é que os Estadosmembros soberanos não conferiram às instituições o poder soberano de variar suas
atividades e funções. Não obstante, verificam-se casos com o ocorrido nos últimos
anos, onde evidenciou-se uma série de reformas políticas e judiciais que introduziram
políticas de ajuste estrutural na maioria dos países, como Peru e Venezuela, com
relação às funções do FMI e do Banco Mundial, mesmo diante da inexistência de um
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mandato expresso para essas políticas em seus documentos constituintes
(ANASTASAKIS e BECHEY, 2003).
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Além disso, não há provisão nos documentos constitutivos concernente à
hipótese de que suas funções podem ser executadas de maneira intercambiável ou
conjunta e solidária, políticas essas que tendem a confundir a distinção e não se
enquadram no devido processo previsto no artigo XXVIJI do FMI, acerca de que
qualquer modificação das atividades da instituição, seja proposta pelo Conselho de
Governadores, Diretores Executivos ou pelos Estados membros, deve ser aprovado
por três quintos dos membros que possuam oitenta e cinco por cento do total de
votos, uma disposição similar é dada no Artigo VIII do Acordo do Banco Mundial.
Não obstante, referida a questão acerca da adoção de medidas
impositivas além da parcela de soberania originalmente conferida, por parte do FMI,
tomou maior destaque no plano internacional com a recente instabilidade
econômica verificada no continente europeu. Neste sentido, tem-se como fato
inconteste que os programas de apoio coordenados e o anúncio de reformas fiscais
ambiciosas em países que enfrentam as maiores dificuldades de financiamento
ajudaram a conter a turbulência na zona do euro após sua rápida escalada nos anos
de 2010-11 (FMI, 2010).
No entanto, os riscos à soberania permaneceram elevados, à medida que
os mercados continuam a concentrar-se nos elevados encargos da dívida pública, na
dinâmica de crescimento desfavorável, no aumento dos riscos de rolagem e nas
ligações ao sistema bancário. À medida que os formuladores de políticas continuam
com o difícil processo de melhorar a sustentabilidade fiscal, eles também devem
atenuar a questão da soberania estatal face à instabilidade do sistema financeiro de
determinado Estado.
Nos países considerados mais vulneráveis pelos mercados, desenvolveuse um ciclo de feedback diferenciado, com certa mitigação da soberania estatal, fato
este que levantou preocupações sobre as exposições bancárias dos estados. Os
mercados interbancários também começaram a diferenciar os tipos de garantias do
governo do euro e o país de origem. Ademais, a cada ciclo, a capacidade do Estado
soberano afetado de apoiar o sistema financeiro ficou ainda mais em dúvida, já que
os crescentes custos de financiamento aumentaram a magnitude e a probabilidade
de intervenções bancárias, colocando, assim, em risco a soberania Estatal.
A este respeito, há quem diga que o FMI não perseguiu nem o objetivo
de impedir que a dívida dos Estados chegasse a níveis excessivos durante a década
de 1970, e nem mesmo de subsequentemente, reduzi-la, afirmando que sua tarefa
seria tão somente de administrar a dívida através da imposição de ajustes incisivos e
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estruturais, concebidos com a única finalidade de assegurar o pagamento do serviço
da dívida, mesmo que sejam prejudiciais ao crescimento econômico do referido
Estado beneficiado (AMIN, 2011).
Igualmente, fundamentam-se tais críticas no fato da existência de suposto
antagonismo entre os ajustes estruturais que são impostos pelo FMI e a soberania
nacional. Isto porque a lógica desta política é a lógica do mercado internacional.
Portanto, dentro de tais ajustes não caberia aos Estados-membros dependentes a
formulação de políticas macroeconômicas, pois estas colocariam no centro de suas
formulações os interesses nacionais que colidem com o interesse do sistema
financeiro internacional.
A lógica da globalização neoliberal tem como um dos seus elementos
essenciais a fragilização dos Estados nacionais. Por isto mesmo não há como adotar
um modelo nacional de desenvolvimento nos marcos dos acordos com o FMI. Neste
sentido é bom relembrar a lição de Celso Furtado, um dos mais destacados
economistas brasileiros, ao afirmar ser necessário dizer não à recessão e “libertar-nos
da tutela do Fundo Monetário Internacional.
Não obstante tais posicionamentos, deve-se enfatizar o fato da real
finalidade a longo prazo das medidas implementadas pelo FMI. Doravante, para além
do fato de que a atuação do FMI origina-se primariamente a partir da concessão de
parcela da soberania do Estado-membro ao órgão internacional, para adoção de
medidas de ajustes internos e externos, observa-se que dentre tais medidas, a
promoção da estabilidade econômica é, em parte, uma questão de evitar crises
econômicas e financeiras, grandes oscilações na atividade econômica, inflação alta e
excessiva volatilidade nos mercados financeiros e de câmbio.
Desta forma, a instabilidade pode aumentar a incerteza, desestimular o
investimento, impedir o crescimento econômico e prejudicar os padrões de vida.
Uma economia de mercado dinâmica envolve necessariamente algum grau de
volatilidade, bem como mudanças estruturais graduais. O desafio para o FMI e os
formuladores de políticas é minimizar a instabilidade em seu próprio país e no
exterior sem reduzir a capacidade da economia de melhorar os padrões de vida por
meio do aumento da produtividade, do emprego e do crescimento sustentável.
Todo Estado soberano que ingressa no FMI aceita consequentemente a
obrigação de sujeitar suas políticas econômicas e financeiras ao escrutínio da
comunidade internacional. O mandato do FMI é supervisionar o sistema monetário
internacional e monitorar a evolução econômica e financeira e as políticas de seus
189 países membros.
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Esse processo, também conhecido como vigilância, ocorre em nível global
e em países e regiões individuais. O FMI avalia se as políticas nacionais promovem a
estabilidade dos países, examinando os riscos que elas podem representar para a
estabilidade interna e do balanço de pagamentos, e aconselha sobre os ajustes
necessários nas políticas. Igualmente, referido órgão tem o poder-dever de propor
alternativas quando as políticas dos países promovem a estabilidade interna, mas
podem afetar adversamente a estabilidade global.
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Os relatórios periódicos do FMI analisam os desenvolvimentos
macroeconômicos e financeiros globais e regionais. O amplo número de membros
do FMI torna-o excepcionalmente adequado para facilitar discussões multilaterais
sobre questões de interesse comum para grupos de países membros e para
promover um entendimento compartilhado das políticas necessárias para promover
a estabilidade. Neste contexto, o Fundo tem trabalhado com as economias avançadas
e emergentes do Grupo dos 20 para avaliar a consistência dos quadros de políticas
desses países com crescimento equilibrado e sustentado para a economia global
(FMI, 2010).
O que se verifica, portanto, para além das críticas a respeito da relevância
à economia macrorregional oferecida pelas políticas de ajuste do FMI, é
imprescindível o fato de que tal abordagem a nível global ao oferecer aos Estadosmembros uma margem de estabilidade financeira, não obstante persistirem as
situações de instabilidade generalizada até certo ponto. Isto se dá justamente pelo
fato de que a estabilidade econômica e financeira é uma preocupação nacional e
multilateral. Como as recentes crises financeiras mostraram, as economias se
tornaram mais interconectadas. As vulnerabilidades podem se espalhar com mais
facilidade entre os setores e as fronteiras nacionais, originando-se daí a perspectiva
de abordagem adotada pelas políticas de ajuste estruturais do FMI.
Diante disto, pode-se concluir que, inicialmente, a soberania é um direito
inerente dos Estados, no entanto, uma quantia limitada é IMF pelos Estadosmembros, para que desempenhassem uma função específica, como, por exemplo, as
políticas de ajuste estrutural, políticas de reforma política e judiciária das instituições.
Portanto, as políticas de intervenção do FMI podem caminhar entre a linha tênue do
respeito à soberania de seus Estados-membros, tendo em vista a limitação soberana
estabelecida pelo próprio Estado signatário, de modo que em cenário geral, referido
órgão apresenta grande contribuição aos sistemas econômico e financeiro
internacionais.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A questão crucial desse projeto está além da análise do impacto das
medidas propostas pelo Fundo Monetário Internacional, do funcionamento e
efetividades das mesmas. Pretende-se, na verdade, compreender se melhora a
apreciação da economia ou leva à soluções - em suma, se é uma força positiva.
Em minha opinião, isto não tem sido geralmente o caso das críticas ao
Fundo. Muitas das críticas são mal direcionadas, afinal, que resposta pode haver, por
exemplo, para comentários que censuram o Fundo essencialmente pelo que ele é ou
pelo que prega? Tais julgamentos equivalem a dizer que o Fundo deve ser um tipo
diferente de instituição. Frequentemente, os observadores que sustentam tais visões
sugerem a reforma monetária mundial por atacado como o “remédio desejado”.
Eles subestimam as dificuldades de negociar acordos monetários
internacionais nas circunstâncias atuais. Também desconsideram a considerável
flexibilidade que o Fundo Monetário Internacional demonstrou ao se adaptar às
mudanças nas circunstâncias dentro dos limites de seus Artigos.
A impressão frequentemente surge de que o que os críticos realmente
querem é mudar o mundo, ou pelo menos as circunstâncias econômicas mundiais, e
estas não são ditadas pelo Fundo. Muitas das críticas, por outro lado, dizem respeito
ao que o Fundo faz, como cumpre suas obrigações. No entanto, parece ser muito
difícil, mesmo para comentaristas alheios, bem informados e objetivos, apreciar
plenamente o contexto em que o Fundo opera, as situações que enfrenta no campo,
as dificuldades de persuadir os governos sobre a necessidade de ajustes, e os
problemas e restrições que devem ser enfrentados na formulação de programas de
ajuste.
Embora haja espaço para diferenças genuínas em muitos aspectos da
atividade do Fundo, é de especial preocupação que muitas das críticas pareçam se
basear em um mal-entendido ou desinformação sobre como o Fundo opera e o que
ele tenta alcançar. A meu ver, o próprio Fundo poderia, de alguma forma, corrigir a
situação por meio de um uso mais vigoroso e imaginário do mandato estabelecido
em seus Artigos para atuar como um centro de coleta e troca de informações sobre
questões monetárias e financeiras.
A criação em 1980 de um Departamento de Relações Externas é um passo
positivo nessa direção, sem dúvida, mas é preciso ainda mais para compreender os
meandros da soberania do país auxiliado pelo Fundo e o campo dessa atuação. É
certo que a existência do Fundo Monetário Internacional, nos seus exatos termos, se
faz imprescindível, ainda que diante do papel paradoxal assumido, diante da
instabilidade econômica mundial, com países desenvolvidos, em desenvolvimento e
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absolutamente subdesenvolvidos, mas ainda mais necessário que constatar, é
indagar: até quando?
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RESUMO: o presente trabalho possui como objetivo principal analisar os impactos
da pandemia de coronavírus sobre os contratos civis, para tanto, analisou-se a
configuração da hipótese de resolução do contrato por caso fortuito e/ou força
maior, além da aplicação da teoria da imprevisão com vistas à revisão ou à resolução
dos contratos, de modo a estabelecer distinções entre elas e o seu devido âmbito de
aplicação. Utilizou-se da pesquisa e revisão bibliográfica a fim de fundamentar as
ideias expostas.
Palavras-chave: pandemia; contratos; resolução; revisão; teoria da imprevisão
ABSTRACT: the present work has as main objective to analyze the impacts of the
coronavirus pandemic on civil contracts, for that, the configuration of the hypothesis
of termination of the contract by chance and / or force majeure was analyzed, besides
the application of the unpredictability theory in order to review or terminate
contracts, in order to distinguish between them and their proper scope. Bibliographic
research and review was used in order to substantiate the exposed ideas.
Keywords: pandemic; contracts; resolution; review; unpredictability theory
SUMÁRIO: 1. Breve Introdução. 2. A Pandemia enquanto caso fortuito e/ou força
maior: efeito sobre os contratos. 3. A Pandemia enquanto fato a ensejar a aplicação
da Teoria da Imprevisão. 4. Síntese Conclusiva. 5. Bibliografia
1.

Breve Introdução

O coronavírus (causador da Covid-19) disseminou-se por praticamente todo
o mundo, causando prejuízos incalculáveis, veja-se, por exemplo, o caso italiano, que
já registra mais de 10.000 (dez mil) mortes, além de um sistema de saúde colapsado.
Os números no mundo são impressionantes, não à toa que muitos chegam a
comparar com números de guerra declarada!
Diante da rápida disseminação, alta contagiosidade e letalidade (embora se
diga que é baixa, não há como se mostrar alheio aos números: mais de 20.000 (vinte
mil) mortes em todo o mundo), a maioria dos Governantes impôs severas [mas
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necessárias] medidas aos cidadãos, destacando-se, sobretudo, o isolamento social
em suas residências e o fechamento de lojas e negócios que não forneçam produtos
e/ou serviços essenciais (alimentação, higiene, combustível etc.).
É fato que tais medidas afetam diretamente a economia, bem como a
questão trabalhista, sempre sensível, razão pela qual se assiste nos noticiários as
“injeções” de dinheiro público para reativar a economia (os Estados Unidos, a título
de exemplo, planeja injetar cerca de 2 (dois) trilhões de dólares), além de destinação
de renda mínima às pessoas que, por estarem em isolamento, não conseguem
trabalhar (ou mesmo procurar emprego).
Os impactos da pandemia, todavia, não se circunscrevem apenas à
economia. Ora, o Direito, enquanto ciência social, também sofre diretamente tais
impactos e dispõe (pelo menos, deve dispor) de institutos jurídicos capazes de
colmatar situações excepcionais, como a desta pandemia. Como destacado antes,
observa-se grande enfoque no âmbito do direito trabalhista, porquanto se trata de
ramo intimamente ligado a economia, na medida em que gera riqueza e a
movimenta.
Porém não se pode esquecer dos demais ramos impactados, mormente o
direito civil (também o direito do consumidor, que será tratado em outra
oportunidade), em especial os contratos, que também possuem umbilical ligação à
economia e movimenta milhares (senão milhões) de reais diariamente.
Conforme já descrito, o direito, embora não possua um dispositivo expresso
(“em caso de pandemia de coronavírus, dever-se-á proceder da seguinte forma”),
pois a lei, via de regra, não cuida de casos concretos e específicos (ao revés, trabalha
com fórmula genérica e abstrata, a fim de abarcar a maioria dos casos semelhantes),
dispõe da previsão de “caso fortuito e força maior”, que correspondem, justamente,
àquelas situações imprevisíveis (ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis)
e/ou eventos da natureza (como furacões, tempestades etc.) que impactam as
relações.
Muitos autores tentam estabelecer uma distinção entre o caso fortuito e a
força maior, gerando grande controvérsia, porém é importante destacar que tais
distinções não possuem relevância prática, isto é, compreendidas como sinônimos
ou como diferentes, geram os mesmos efeitos sobre os contratos, consoante se
passará a expor.
Destaque-se, ainda, que a Pandemia poderá caracterizar o evento
extraordinário e imprevisível, capaz de, em tese, reclamar a aplicação da Teoria da
Imprevisão, consoante será demonstrado ao longo do trabalho.
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Nesse sentido, buscar-se-á, no presente trabalho, analisar os efeitos da
pandemia e das medidas dela decorrentes sobre os contratos civis, através da revisão
bibliográfica.
2.

A Pandemia enquanto caso fortuito e/ou força maior: efeito sobre os
contratos
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Inicialmente, impende destacar que a concepção da Pandemia enquanto
caso fortuito e/ou força maior demanda investigação e interpretação do objeto
contratual, a fim de que se possa extrair, corretamente, o efeito decorrente sobre o
contrato. Aliás, tal cuidado é inerente à noção do pacta sunt servanda, ou seja, os
contratos devem ser cumpridos, de modo que a sua extinção ou revisão é causa
excepcional.
Destarte, é imperioso observar se o objeto do contrato, in casu, tornou-se
impossível de ser cumprido em virtude da pandemia (ou das medidas tomadas em
decorrência desta). Ocorrendo essa hipótese, tem-se a configuração da inexecução
involuntária do contrato, isto é, haverá o descumprimento do pacto por razões
alheias às partes.
A esse respeito, importante mencionar o posicionamento, a nosso sentir,
acertadamente, de Venosa (2008), para quem a inexecução involuntária (por caso
fortuito ou força maior) incide objetivamente sobre o objeto contratual. Em outras
palavras, há nítida impossibilidade de cumprimento e não apenas dificuldade de
cumprimento do pacto.
Para ilustrar, poder-se-ia citar o caso de um contrato de prestação de serviço
de entretenimento a ser realizado em um aniversário, cuja data coincidisse com
provável pico da pandemia (ou até mesmo com a atual situação, em que há severas
restrições à reunião de pessoas). Ora, não se poderia prestar o serviço, haja vista que
haveria aglomeração, dentre outros riscos inerentes ao quadro epidemiológico.
Nesse caso, a situação reclama a aplicação do art. 393, do Código Civil (CC)
que, embora constante no Livro das Obrigações, é plenamente aplicável aos
contratos, consoante anota Schreiber (2020) e Gagliano e Pamplona Filho (2019).
Configurada a hipótese, impõe-se a extinção do pacto ao status quo ante (momento
anterior ao aperfeiçoamento do contrato) de ambas as partes, nos termos do art.
248, do CC, haja vista que o inadimplemento se deu por fato estranho à vontade das
partes. No exemplo, eventual quantia paga deveria ser devolvida pelo devedor.
3.

A Pandemia enquanto fato a ensejar a aplicação da Teoria da Imprevisão
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Antes de tratar da possibilidade de aplicação, em tese, da referida em teoria
em relação ao cenário atual provocado pela Covid-19, é importante destacar que as
terminologias utilizadas pelos diversos autores não possuem unanimidade. Alguns
destacam que a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva e a aplicação
da antiga cláusula “rebus sic stantibus” são sinônimas e possuem os mesmos efeitos,
enquanto que outros preferem distinguir os institutos e tentam sistematizar a noção
adotada pelo CC nos arts. 478-480.
Sem desmerecer, tampouco desconhecer a importância teórica e devida
sistematização do assunto, opta-se, neste breve trabalho, por adotar uma postura
um tanto quanto pragmática, cotejando-se os posicionamentos da doutrina que
conduzem a certa homogeneidade quanto aos efeitos sobre os contratos.
Conforme já destacado, fato é que a pandemia (e as medida tomadas para
contê-la) alterou substancialmente a realidade. Nesse sentido, a partir do momento
em que tais medidas afetam uma das partes contratantes (ou ambas), de modo a lhe
impingir um ônus demasiado ao cumprimento do pacto, que, em situação normal,
não ocorreria, abrir-se-á duas possibilidades: a revisão do contrato ou a sua
resolução.
A opção por uma ou outra opção ficará a cargo da parte (ou partes), que, se
entender a possibilidade de alteração quantitativa ou qualitativa no contrato a fim
de mantê-lo, poderá apenas propor a revisão até que se retome às condições
normais. De outro modo, se o ônus imposto for tal que inviabilize o cumprimento do
pacto, mesmo que com algumas alterações, não restará opção senão a resolução.
Ademais, conforme bem observado por Schreiber (2020), o ideal é que se
opte por uma revisão (ou resolução) consensual entre as partes, por meio de um
aditivo contratual, a fim de evitar a judicialização, a burocracia, as custas processuais,
eventuais sucumbências, além do desgaste entre as partes contratantes.
Estabelecidos os efeitos que podem advir da aplicação da referida teoria, é
imperioso analisar os pressupostos para sua aplicação.
Ressalte-se, por oportuno, que, embora a Seção IV do CC só mencione a
“resolução” do contrato, a possibilidade de revisão é extraída do art. 479, do CC, ao
dispor que “A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
equitativamente as condições do contrato”, bem como da aplicação do art. 317, do
CC. Daí se dizer que há duas possibilidades quando se fala de Teoria da Imprevisão
no CC.
Inicialmente, é importante ressaltar que a teoria somente se aplica aos casos
de contratos de execução continuada ou diferida, conforme se extrai do art. 478, do
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CC[1]. A conjunção, aqui, não significa que são sinônimos, daí a importância de
interpretar devidamente o dispositivo. Dessa forma, a teoria aplica-se tanto àqueles
contratos cujo prestação ocorre durante certo lapso temporal, tem-se como exemplo
típico uma locação (nesse caso, cuida-se de contrato de execução continuada),
quanto aos que há um relativa espera em relação a sua execução, verbis gratia, o
caso de um contrato de prestação de serviço para ser executada somente depois de
3 (três meses), o que configura a execução diferida.
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O primeiro pressuposto para configuração da teoria são “acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis” supervenientes, ou seja, aqueles incidentes que
fogem totalmente à previsibilidade das partes e que são incomuns. Este pressuposto
gera bastante discussão na doutrina e também na jurisprudência, que já chegou a
considerar que uma crise econômica não constitui acontecimento imprevisível às
partes contratantes[2].
Todavia, a atual Pandemia de Coronavírus e todas as medidas tomadas para
contê-la configuram hipótese de extraordinária e imprevisível. Ora, não se revela
razoável exigir que as partes, quando da celebração de um contrato, imaginem a
eclosão de uma doença capaz de gerar tamanhos prejuízos.
Alerte-se, contudo, em relação a tal requisito, que é importante perquirir a
data de celebração do negócio, a fim de se aferir, em tese, a previsibilidade de a
doença chegar no Brasil. Nesse sentido, além do tempo da celebração, será
importante verificar a capacidade das partes, isto é, se são pessoas com acesso à
informação, com instrução etc.
A importância dessa observação de índole prática tem importância nas
situações em que os contratos foram firmados, por exemplo, quando da confirmação
de casos da doença no território brasileiro. É que em tais casos, diante das medidas
adotadas em vários países, era possível prever que tais medidas também poderiam
ser aqui levadas a cabo. Logicamente, isso demandará a análise do caso concreto,
pois pode se tratar de pessoas desinformadas, sem acesso aos meios de informação
etc.[3]
O segundo requisito a ser aferido é a “onerosidade excessiva” para uma das
partes. Esta, segundo Schreiber (2020),
consiste, essencialmente, em um sacrifício desproporcional
sofrido pelo contratante, quer em face da contraprestação que
recebe (desequilíbrio contratual vertical ou relacional), quer em
face da obrigação que assumira ao tempo da conclusão do
contrato (desequilíbrio contratual horizontal ou temporal).
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Em termos simples, corresponde ao desequilíbrio na relação, de modo a
tornar extremamente difícil o cumprimento da obrigação. Na situação atual, poderse-ia ilustrar com a perda ou diminuição significativa de rendimentos de um
autônomo, em virtude do isolamento social imposto, de modo que não auferirá uma
renda capaz de pagar determinada avença (uma locação, por exemplo).
Por último, consta no referido art. 478, do CC, a “extrema vantagem para a
outra parte”. Esta, todavia, tem sido relativizada pela doutrina, pois, no mais das
vezes, constitui um óbice intransponível para aplicar a teoria da imprevisão e revisar
um contrato. Nesse sentido, destaca-se que tal requisito, na verdade, encontra-se
inserido na própria onerosidade excessiva, ou seja, havendo onerosidade,
necessariamente restará caracterizado a vantagem para a outra parte.
O efeito dessa interpretação na sistemática processual consiste na dispensa
de prova cabal da vantagem demasiada auferida pelo réu da eventual ação revisional
ou de resolução de contrato. Tal posicionamento, inclusive, encontra guarida no
Enunciado nº 365, do Conselho da Justiça Federal, in verbis: “A extrema vantagem do
art. 478 deve ser interpretada como um elemento acidental da alteração de
circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por
onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena”.
Exemplificando, para que reste claro tal problema, imagine-se, conforme já
destacado, uma locação de imóvel, cujo locador foi surpreendido com redução
drástica de salário pelo seu empregador, de modo que não tem condições de pagar
o aluguel ajustado antes. Ora, houve excessiva onerosidade para o locador, mas não
houve vantagem, analisando-se sob o ponto de vista financeiro, para o locatário, que
continuará tendo direito a receber o valor ajustado antes.
Nessa situação inusitada, caso se considerasse o requisito de “extrema
vantagem” como essencial para aplicação da revisão, restaria inaplicável a teoria da
imprevisão. Porém não se pode negar que há certa vantagem para o locatário,
porquanto estará em situação de anormalidade, auferindo rendimentos como se
estivesse sob condições normais.
Nesse sentido, bastante elucidativo a lição de Schreiber (2020), veja-se:
[A extrema vantagem]Trata-se, em outras palavras, de mero
reflexo da onerosidade excessiva: verificado que esta última
incide sobre um dos contratantes, o outro contratante
estaria ipso facto diante de uma extrema vantagem, na medida
em que estaria na iminência de obter uma prestação por valor
inferior ao valor que seria necessário para obter a mesma
prestação naquele momento, à luz das condições de mercado.
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Destarte, configurados tais requisitos, restará possível a aplicação da Teoria
da Imprevisão, nos termos da codificação civilista, a fim de rever ou resolver
(extinguir) eventual contrato de execução continuada ou diferida.
4.

Síntese Conclusiva
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Conforme todo o exposto, é razoável concluir que o coronavírus e todas as
medidas tomadas pelo poder público a fim de combatê-lo constituem fato que
influencia os negócios jurídicos. Nesse sentido, especificamente em relação à
temática contratual, é importante observar, consoante já destacado a forma como
isso incide sobre o contrato, já que se terá efeitos diversos.
Dependendo do caso, poder-se-á pleitear a resolução do contrato por caso
fortuito e/ou força maior. De outro lado, exigir a revisão ou a resolução por
onerosidade excessiva, desde que preenchidos os requisitos para aplicação da teoria
da imprevisão.
Por fim, quanto a adoção de uma ou outra postura, não é demais relembrar,
recomenda-se, sempre, tentar a via conciliatória, isto é, discutir previamente com a
outra (ou outras) parte (s) do contrato a possibilidade de revê-lo, seja para suspendêlo, rever cláusulas econômico-financeiras, resolvê-lo e discutir eventuais encargos
etc. A opção pelo judiciário, até por conta da situação atual, não parece ser a melhor
saída, além do desgaste entre as partes (que muitas vezes têm uma boa relação e
desejam manter negócios) ocasionado pelo processo, há o risco de pagamento de
custas, honorários advocatícios, sucumbência etc.
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NOTAS:
[1] Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o
devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação.
[2] Cf. TJMG, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível 3655681-18.2000.8.13.0000, rel. Des.
Moreira Diniz, 22-10-2002
[3] Farias; Netto; Rosenvald (2019, p. 1.171) destacam o seguinte: “a lei fala em
imprevisível e não em imprevisto. Imprevisível qualifica o fato, enquanto imprevisto
descreve o estado de espírito do agente. Assim, a imprevisibilidade só pode ser
objetiva, pois independe da análise da situação psíquica das partes. Resulta de uma
observação feita de fora. Dizer que é imprevisível equivale a dizer que é anômalo ou
anormal. A imprevisibilidade se conecta intimamente com a extraordinariedade do
evento. O extraordinário reforça o imprevisível. Conjugando-se os dois qualificativos,
temos que só os riscos absolutamente anômalos e subtraídos da possibilidade de
razoável previsão e controle dos operadores econômicos são capazes de levar o
contrato à resolução”.
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RESUMO: O estudo analisa de uma maneira geral os direitos humanos, visto que
dentro do contexto histórico viu-se a necessidade da criação e implementação desse
direito, se modificando no decorrer do tempo, desde seu início até sua aceitação no
ordenamento jurídico brasileiro. Discorre-se também, a importância dos tratados
internacionais e dos tratados de direitos humanos, cujo quais são essenciais para
defender os valores da vida, difundindo os direitos humanos em cenário social e
propagando a paz entre as nações. Tendo em vista esse processo histórico, analisase também os posicionamentos do STF, mencionado a importância dos tratados e
do ordenamento jurídico brasileiro auxiliando em uma vida plena e digna para todos
os indivíduos, sem distinção de qualquer empecilho criado pelas políticas
governamentais, cujo as quais fez-se valer de um aglomerado de princípios, afim de
que garanta tais direitos a sociedade. Ademais, há o foco sobre os direitos humanos
averiguando o seu funcionamento dentro do coletivo social, correlacionando
situação do dia-a-dia com âmbito das políticas públicas de boa vivência em
sociedade.
Palavra-chave: direitos humanos; direitos internacionais; ordenamento jurídico;
doutrinas.
ABSTRACT: The study analyzes human rights in general, since within the historical
context there was a need for the creation and implementation of this right, changing
over time, from its inception until its acceptance in the Brazilian legal system. It also
discusses the importance of international treaties and human rights treaties, which
are essential for defending the values of life, spreading human rights in the social
scenario and propagating peace among nations. In view of this historical process, the
position of the Supreme Court is also analyzed, mentioning the importance of the
treaties and the Brazilian legal order helping in a full and dignified life for all
individuals, without distinguishing any hindrance created by government policies,
whose which made use of a cluster of principles in order to guarantee such rights to
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society. In addition, there is a focus on human rights by investigating its functioning
within the social collective, correlating day-to-day situation with the scope of public
policies of good living in society.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DESENVOLVIMENTO. 2.1 Conceito de Direitos
Humanos. 2.2 Direito Internacional Público. 2.3 Dos Tratados Internacionais. 2.4 Dos
Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. 2.5 Dos Tratados sobre Direito
Humano no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 2.6 Exemplos de tratados. 2.7 O
Posicionamento do STF. 2.8 Controle da Convencionalidade das Leis. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. INTRODUÇÃO
Hodiernamente, com o advento da internet e das inúmeras plataformas
utilizadas para unir pessoas ao redor de todo o mundo, temos um processo de
globalização em extrema aceleração junto ao nosso dia-a-dia, além de fatos e
costumes cada vez mais corriqueiros em uma sociedade, que por mais distante traz
efeitos em culturas distintas, tudo isso graças a atual era tecnológica a qual estamos
presenciando.
Valendo dizer que as transições de conhecimento também se tornaram
corriqueiras e avançam cada vez mais no campo jurídico de diversos países,
demonstrando assim certa interferência positiva nesse mesmo ramo, o que
proporciona uma troca de ideias útil e proveitosa para diversos casos.
Entretanto, é importante frisarmos que essa compreensão dentro do campo
jurídico de tratados, é fundamental para que um país não perca credibilidade junto
ao cenário internacional, tendo ceder e aderir a determinados entendimentos para
que possa deter de maior credibilidade jurídica na ordem internacional de direito,
além do que, a referida “aceitação” auxilia a ocupar lacunas que por ventura possam
existir nas entrelinhas das leis natas do país.
No presente estudo vamos analisar os tratados internacionais, colocando em
foco os que tratam de direitos humanos, além de dissertar acerca da necessidade de
aceitação dos mesmos junto ao ordenamento jurídico brasileiro, tendo como base a
interpretação dos parágrafos 1º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal, bem como
demonstrando através desse artigo a visão que a doutrina e a jurisprudência estão
seguindo quanto a hierarquia dos tratados internacionais e sua respectiva aceitação
junto ao ordenamento jurídico pátrio.
2. DESENVOLVIMENTO
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2.1 Conceito de Direitos Humanos
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Os direitos humanos nada mais são que um aglomerado de direitos
relacionados à garantia de qualidade de vida dos indivíduos que compõe uma
sociedade, proporcionando bem-estar, dignidade e livre arbítrio aos mesmos. O
simples fato de ser um cidadão já o torna digno desse direito, sendo assim, tais
direitos são a base para a liberdade, bem estar físico e mental de cada ser dentro do
meio social, além de permitir que o mesmo componha uma sociedade sem qualquer
discriminação relacionada a cor, religião, ou qualquer outro fator de característica
fisiológica e ético social.
Não obstante, esse conjunto garante valores que possuem como grande
objetivo manter a integridade do coletivo, sendo assim, no Brasil esse direito faz-se
parte da constituição federal, mais precisamente a promulgada no ano de 1988, que
após a superação do período ditatorial enfrentado pelo país, veio a dar uma
amplitude maior ao ordenamento jurídico pátrio, deixando o Brasil em pé de
igualdade para inúmeras situações em relação a outros países.
Podemos dizer que os direitos humanos de fato tiveram sua real validação
pelaAssembleia Geral da ONU. (1948). "Declaração Universal dos Direitos Humanos"
(217 [III] A). Paris. Criada posteriormente e com o intuito de evitar a repetição de
todas as trágicas e lamentáveis situações ocorridas nos transcorrer da Segunda
Grande Guerra Mundial, trazendo em seu escopo 30 artigos os quais tratam de todos
os assuntos relacionados aos direitos pertencentes a cada indivíduo.
“(…) a Declaração de direitos Humanos de 1948, quando, em
seu §5º, afirma: “todos os direitos humanos são universais,
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade
internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de
forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma
ênfase, a Declaração de Viena afirma ainda a interdependência
entre os valores dos Direitos Humanos, democracia e
desenvolvimento”. (PIOVESAN, 2004)
Após as atrocidades ocorridas junto a era HITLER, segundo a autora
Flavia Piovesan (2016) descreve como: “Uma inovação em muito a gramática dos
direitos humanos, ao introduzir a concepção contemporânea através da resposta a
três perguntas: quem tem direitos, por que direitos e quais direitos?”
E seguindo o entendimento da autora anterior, a mesma responde essas tais
perguntas declarando que os direitos humanos são universais porque clama, ela, pela
extensão universal desses direitos sob a crença de que a condição de pessoa é o
requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos. O ser humano é um ser
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essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade como um valor
intrínseco à condição humana. Aqui onde entra em descordo com a opinião nazista,
que entendia que apenas a raça pura ariana, era um sujeito de direito.
Valendo dizer que, o valor da dignidade humana é um valor intrínseco à
condição humana e não um valor extrínseco, a depender da minha condição social,
econômica, religiosa, nacional ou qualquer outro critério. Ainda sobre essa premissa,
propõe que a declaração afirma a indivisibilidade dos direitos humanos, nos seus 30
artigos, parte deles traduzem direitos civis e políticos, parte deles traduzem direitos
econômicos, sociais e culturais.
“O estado laico é garantia essencial para o exercício dos direitos
humanos, porque confundir Estado com religião implica na
adoção oficial de dogmas incontestáveis, a imposição de uma
moral única a inviabilizar qualquer projeto de sociedade
pluralista aberta e democrática.” (PIOVESAN, 2019)
2.2 Direito Internacional Público
Podemos entender como direito internacional público todos os princípios que
visam disciplinar e discorrer sobre direitos e deveres, cujo os estados devem pôr em
pratica quanto aos indivíduos, sendo mantido esse pensamento até os dias atuais
para um convívio melhor em sociedade. Possuindo como pilares: as convenções
internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais do Direito. A
doutrina e a jurisprudência são meios auxiliares, não constituindo fontes em sentido
técnico.
Quanto ao estudo relacionado aos Direitos Humanos, esse surgiu por conta
e através da necessidade de promulgação de um ordenamento universal que
englobasse a todos os sujeitos de direito, mantendo semelhança com o almejado
pelo Direito Internacional Público, que constantemente eram perseguidos e
marginalizados por governos ditatoriais ou ainda por guerras ocorridas, gerando
assim uma maior necessidade de estudos para serem resolvidas todas as questões
pertinentes, tal fato que pode ser observado junto a Guerra dos Trinta Anos.

O referido conflito teve início por volta do século dezessete, envolvendo
diversos países do continente europeu, ao passo que as bases primordiais do direito
internacional público instituíram-se com a formação das nações no final da Guerra
dos Trinta anos, através do tratado de Vestefália, sendo esse tratado tido como
marco inicial tanto das relações internacionais quanto para tratativas relacionadas
aos direitos humanos.
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“Enquanto reivindicações morais, os direitos humanos são fruto de um espaço
simbólico de luta e ação social, na busca por dignidade humana, o que compõe um
construído axiológico emancipatório” (PIOVESAN, 2007).
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Compartilhando esse modo de pensar e ideia, tivemos dois autores que
trouxeram maiores embasamentos para as questões mencionadas, sendo certo que
um desses autores defendia que poderia ocorrer a intervenção humanitária como
uma forma de defesa das pessoas, tendo como imaginário uma sociedade
internacional orgânica e solidaria em que os estados tenham uma soberania limitada
e acreditava na guerra justa.
Já o escritor Hugo Grócio tinha como ideia principal que o homem deseja viver
em sociedade ordenada e pacífica, e a partir dessa visão vêm um contexto cujo o
qual dispõe um direito que se internacionaliza e, além de ocorrer a interação e
sociabilidade dos estados, ele também acreditava na “guerra justa” e que a mesma
deveria ocorrer apenas em extremo caso de necessidade, tendo como material os
ensinamentos bíblicos para estabelecer as normas. (GRÓCIO, 1625)
2.3 Dos Tratados Internacionais
Neste tópico iremos debater sobre os tratados internacionais comuns, que são
aqueles que não versam sobre os direitos humanos, sendo uma doutrina controvérsia
cuja a qual varia da opinião de que os tratados internacionais não podem substituir
lei ordinária, até aqueles que defendem o oposto deste pensamento visando uma
ideia supraconstitucional dos tratados internacionais, adentrando no nosso
ordenamento jurídico brasileiro.
Um tratado internacional nada mais é, do que um pacto feito entre países de
uma maneira formal e com intuito de estabelecer a paz e o equilíbrio entre eles,
definir metas e organizar projetos a fim de estabelecer harmonia entre os povos; um
tratado que visa estabelecer um entendimento em comum entre nações
participantes.
Para a realização deste tratado em solo brasileiro ela somente ocorre depois
de transcorridas quatro fases, sendo a primeira: As negociações iniciais, os debates e
assinatura com o debate do corpo diplomático e seus representantes de cada nação
que tenham interesse nessa relação, discutindo os termos e a propositura da ação de
cada parte que tenha o desejo.
Numa segunda fase, temos a aprovação no parlamento de cada nação ali
presente no tratado por meio de texto podendo haver a alteração no texto original,
após isso, adentra-se na terceira fase onde são feitas as ratificações e alterações nos
tratados, para os países aderirem aos termos propostos. Por fim vem a quarta fase, a
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qual cabe a promulgação na imprensa oficial do Estado sendo sua última etapa.
Ademais, o tratado internacional começa a ter vigência interna e externa.
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No Brasil, desde que o presidente da República disponha desse poder,
qualquer autoridade pode assinar um tratado internacional desde que este tenha
recebido a carta de plenos poderes, sendo que neste caso os Chefes de Estado,
Chefes de Governo e os Ministros de Relações Exteriores estão dispensados da
apresentação da carta de plenos poderes, por ser parte de suas funções naturais a
representação da nação perante outros países.

Existem várias formas de tratados, podendo ser por exemplo um tratado
bilateral, o qual envolve dois países ou um tratado multilateral, onde são envolvidos
mais países, podendo ainda dividi-los por temas como por exemplo o tratado/pacto
de Molotov – Ribbentrop, realizado entre a então União Soviética e a Alemanha
Nazista, ou ainda o Tratado de Versalhes, no período pós primeira guerra mundial,
trazendo paz e garantia da mesma aos países envolvidos.
Hodiernamente, temos o tema da sustentabilidade, combustíveis e outros
presentes na ECO 92 como os mais corriqueiros nas reuniões, sendo que com o
passar dos anos cada país se dispõe de mudanças e inovações para uma
regularização com a época, criando uma ação conjunta entre os presentes, passando
a ter efeitos imediatos com sua aceitação.
Sendo seus resultados diferentes, pois cada nação tem a sua maneira de
aceitação; no Brasil conforme discorre nossa constituição federal de 1988, os tratados
internacionais vai seguir o ritual de aceitação com a votação da maioria simples das
duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal.
2.4 Dos Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos
Devido aos fatos ocorridos durante a segunda guerra mundial, com o
cometimento de atrocidades pelos nazistas, viu-se a necessidade de uma nova
ordem mundial, para se evitar e até mesmo punir países que viessem a cometer os
mesmos tipos de crime contra a humanidade, além de uma maior velocidade na
elaboração de tratados internacionais, bem como visar uma manutenção entre os
países com a necessidade de criar um órgão para coordenar essas situações em
diversos países do mundo, tendo início à ONU organizações das nações unidas.
Ficando claro a necessidade da perpetração de algum Documento que fizesse
parte do sistema Global de normatização internacional, e que tivesse o condão de
imposição, para que assim fosse acatado pelos demais países, em vista disso, foi
criado pelas Nações Unidas a Carta Internacional de Direitos Humanos (International
Bill of Rights), e a partir de então, a Declaração supracitada passou a ser “judiciada”.
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A partir da criação da ONU, todos os tratados foram elaborados por ela, sendo
posteriormente legitimados pelo estado tendo seu sistema jurídico vinculado aos
respetivos tratados.
2.5 Dos Tratados Sobre Direito Humano No Ordenamento Jurídico Brasileiro
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O Brasil vinha com um regime ditatorial de muitos anos, atravessando
inúmeros governos e tendo pouquíssima brecha para tratados e politicas exteriores.
Mas com o fim da ditadura em 1985, tivemos as primeiras eleições diretas onde a
população tinha o direito de ir às urnas votar.
Transcorrido esse processo houve um enorme salto no ordenamento jurídico
brasileiro com a Constituição Federal de 1988: a ratificação, em 1989, da Convenção
contra a Tortura dentre Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
Sendo um marco histórico em nossa sociedade, o Brasil trilhava um novo caminho a
uma nova ordem jurídico-social, marcada por um processo de redemocratização e
de institucionalização dos direitos humanos.
Com esse processo o Estado brasileiro começou a fazer adesão desses
tratados e ratificou, amiúde, instrumentos jurídicos internacionais relativos à
proteção dos direitos humanos, tanto no âmbito do sistema das Nações Unidas
quanto no sistema Interamericano de direitos humanos.
A constituição de 1988 trouxe consigo uma disposição de vários dispositivos
cujo os quais, maioria de direitos humanos, foi considerado o “documento mais
abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais visto no Brasil”
(Piovesan, 2010), sendo a dignidade da pessoa humana como um dos principais
pilares nessa nova constituição, vedando a tortura ou qualquer forma de tratamento
humano degradante. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)
Ainda segundo a autora Flavia Piovesan, as inovações trazidas com a carta de
1988, foram fundamentais para a ratificação desses importantes instrumentos de
proteção dos direitos humanos, além das inovações constitucionais.
2.6 Exemplos de tratados
Como exemplos, vamos abordar dois tratados internacionais. O primeiro deles
é o tratado de Marraqueche, no qual estão presentes as seguintes informações: O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, a República Federativa do Brasil firmou o Tratado de
Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com
Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso,
em Marraqueche, aprovou o Tratado por meio do decreto conforme o procedimento
de que trata a constituição.
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Este tratado vem para facilitar a vida das pessoas agindo em prol dos direitos
humanos e cumprindo lacunas na sociedade para uma melhor vida, entrando em
vigor e fazendo os governos, cidades e demais órgãos se organizarem da maneira
colocada nos artigos e que nele consta tendo eficácia a partir de sua publicação.
Além de trazer cada detalhe de como vai funcionar a relação com outras
convenções e tratados, suas definições e seus efeitos, o tratado foi elaborado e
pensado na melhor maneira de os colocar em vigência e sua melhor aceitação na
sociedade brasileira, sempre visando algo de fora para incrementarão e evolução da
nossa sociedade, a fim de facilitar a vida de muitos, e prevendo uma série de ações
que com a licitude deste tratado traz para o rol da sociedade brasileira de uma forma
ampla e geral buscando sempre o benefício e zelar dos direitos primordiais dos
cidadãos da nossa republica.
Por fim mas não menos importante, o de tratado de New York, que consta a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo. Seu objetivo é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na coletividade
em igualdades de condições com as demais pessoas.
‘“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o
braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os
dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem
simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz
digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da
informação e comunicação acessíveis [...]“Língua” abrange as
línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação
não-falada [...] “Discriminação por motivo de deficiência”
significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou
impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos
político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro.
Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa
de adaptação razoável [...]“Adaptação razoável” significa as
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modificações e os ajustes necessários e adequados que não
acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando
requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas
com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais [...]“Desenho universal”
significa a concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas
as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto
específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas
técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência,
quando necessárias.’ (CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2020)
Havendo princípios delegados a este tratado para trilhar melhor e uma
maneira mais ampla para execução na nossa sociedade, contendo obrigações a
serem feitas e não tornando uma lei rasa e sim com fundamentos.
2.7 O Posicionamento Do STF
Hoje em dia o STF colocou os tratados em três níveis hierárquicos distintos
aos tratados e convenções internacionais:
1.Os que versam sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos
membros, são equivalentes às emendas constitucionais (CF, art. 5º, § 3º).
Atualmente, há apenas a Convenção sobre os direitos de pessoas com
deficiência.
2.Os que versam sobre direitos humanos, mas foram aprovados
pelo procedimento ordinário – que são aprovados por maioria simples (CF,
art. 47), possuem status supralegal, situando-se entre as leis e a Constituição.
Ex. Pacto de São José da Costa Rica.
3. Os que não versam sobre direitos humanos que ingressam no
ordenamento jurídico brasileiro com força de lei ordinária. O STF não admite
que Tratado Internacional que trate de matéria reservada à Lei Complementar.
A incorporação de tratados no nosso ordenamento jurídico pode ser feita de
duas maneiras:
A. Tratados comuns: deve haver a incorporação mediante promulgação
pelo Poder Executivo depois de ratificados.
B. B) Tratados de direitos humanos: Há incorporação imediata após a
ratificação. Logo, nota-se que para haver a incorporação dos tratados de
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proteção dos direitos humanos, é desnecessária a edição de decreto de
execução presidencial, a fim de materializá-los internamente, tendo em vista
que esses tipos de tratados têm aplicação imediata no direito brasileiro,
consoante a regra do parágrafo primeiro do art. 5 da Constituição Federal de
1988.
Hoje a posição adotada pelo Supremo leva em consideração a importância
que o tópico dos direitos humanos possui, mas, entretanto, não os coloca
imediatamente em nível constitucional. Para assumir o status de norma
constitucional, contudo, necessitam passar pelo procedimento previsto no art. 5º, §
3º da Constituição, quando, então, passarão a formar o “bloco de
constitucionalidade”. O Min. Gilmar Mendes, no voto proferido, destacou existirem
quatro correntes principais a respeito do status normativo dos tratados
internacionais sobre direitos humanos, a saber: supraconstitucional; constitucional;
supralegal e status de lei ordinária. Em sua visão, no contexto observado atualmente,
há “a abertura cada vez maior do Estado constitucional a ordens jurídicas
supranacionais de proteção de direitos humanos”, restando, portanto, evidente que
os tratados internacionais sobre direitos humanos merecem tratamento privilegiado.
Dessa maneira, adotou o ministro a tese da supralegalidade, segundo a qual
os tratados e convenções sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais,
“porém, diante de seu caráter especial, em relação aos demais atos normativos
internacionais, também seriam dotados de um atributo de supralegalidade”. Apesar
de não atender plenamente às expectativas humanistas e à evolução constatada na
jurisprudência das cortes internacionais sobre direitos humanos, é inegável que a
adoção desse posicionamento pelo STF representa um avanço no âmbito dos direitos
humanos.
Não sendo uma decisão unânime pois o Min. Celso de Mello, em voto
contrário considerou que os tratados de direitos humanos, em si mesmos
considerados, possuiriam força de norma constitucional, diante da previsão do art.
5º, § 1º e 2º da Constituição Federal Brasileira. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)
Algumas correntes do STF não fazem bom uso desse recurso, sendo que
enquanto a doutrina e jurisprudência internacionais avançam constantemente, no
nosso ordenamento jurídico temos inúmeras situações cujo as quais deveriam ser
mais amplas e bem melhor utilizadas.
Sobre essa premissa, o entendimento do STF evoluiu pois, daquele que
acreditava a toda espécie de tratado internacional, o mesmo status de lei ordinária
para a ideia de que os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem grau
hierárquico supralegal, vale dizer que, estão acima das leis e abaixo da Constituição;
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ressalvado o caso em que os tratados de direitos humanos forem aprovados no rito
do art. 5º, § 3º da CRFB[Rodrigo S1] do BRASIL, ocasião em que assumirão status de
norma constitucional. Quanto aos demais tratados, esses remanesceriam no nível das
leis infraconstitucionais. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nota-se que os magistrados trabalhistas têm a obrigação de controlar a
constitucionalidade e a convencionalidade da nova lei da “reforma trabalhista” (Lei
nº 13.467/2017 BRASIL. Lei nº 13.467/2017, de 16 de junho de 2017, v. 1438), para
verificar se há violação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos
consagrados nos tratados internacionais, notadamente nas convenções da
Organização Internacional do Trabalho. O procedimento formal de aprovação da
reforma trabalhista não violou os termos da Convenção nº 144 da OIT, por isso não
poderá ela ser integralmente repelida em controle de convencionalidade difuso e
formal exercido pelos juízes do trabalho brasileiros.
A cláusula de vedação do retrocesso social, prevista tanto na Constituição de
1988 quanto em diversos tratados internacionais, não impede que o legislador
ordinário pátrio realize novos ajustes na legislação social brasileira, reconfigurando
institutos e, pontualmente, retirando algum direito, desde que preserve o núcleo
essencial do direito fundamental. Por isso não pode a reforma trabalhista ser
integralmente repelida ao argumento de que, em sua leitura global, retrocedeu em
alguns pontos. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)
2.8 Controle da Convencionalidade das Leis
O estudo do controle de convencionalidade sucede a análise da hierarquia
dos tratados internacionais de direitos humanos internacionalizados no
ordenamento pátrio. Tendo por premissa o julgamento do STF acerca da
constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel, que se pautou em liberdades
asseguradas pela Convenção Americana de Direitos Humanos, conclui-se que os
tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o que
preceitua a Carta Magna em seu art. 49, I, possuem natureza supralegal, ao passo em
que os aprovados com o quórum previsto no art. 5º, §3º da CF (o mesmo das
Emendas Constitucionais) são material e formalmente constitucionais e compõem o
denominado bloco de constitucionalidade.
Ante o exposto, o conceito de Controle de Convencionalidade se perfaz com
a análise de compatibilidade entre os tratados internacionais de direitos humanos
internacionalizados pelo Brasil, como parâmetros, e as leis ordinárias, a fim de
verificar a validade delas frente ao arcabouço normativo internacional de direitos
humanos reconhecidos pelo ordenamento interno. Nesse aspecto, quando o
parâmetro for um tratado de direitos humanos de natureza supralegal, o controle de
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convencionalidade é difuso e pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal,
dispensada a cláusula de reserva de plenário (ao contrário do controle de
constitucionalidade). Por outro lado, quando o parâmetro for tratado de direitos
humanos formal e materialmente constitucional, aprovado conforme o quórum de
EC (ex: Convenção de Nova Iorque e Tratado de Marraqueche), o controle de
convencionalidade é concentrado e a competência é da Suprema Corte.
Nessa toada, tanto o controle de constitucionalidade quanto o de
convencionalidade se fundamentam na rigidez e hierarquia das normas que
funcionam como parâmetro, sendo que o primeiro se diferencia do segundo em
razão da Constituição Federal figurar como o modelo do controle de
constitucionalidade. No caso do controle de convencionalidade, o fator utilizado é o
tratado internacional de direitos humanos internacionalizado pelo Brasil, seja na
forma do art. 49, I, ou na forma do art. 5, §3º da CF.
Destarte, sob a luz da teoria do controle de convencionalidade, a norma
interna do país deve passar por um duplo controle, sendo válida quando se mostrar
compatível com os tratados internacionalizados e com a Carta Constitucional.
A certeza é que a ordem constitucional, no concerne a proteção aos direitos
humanos, se reforça, com esta possibilidade da contribuição internacional. Talvez as
respostas as perguntas, aqui levantadas, sejam ousadas, permitindo um aumento
considerável nas disposições constitucionais que defendem o ser humano, evitandose uma interpretação mais conservadora, que considera a equivalência um meio de
se impedir a elevação de tais tratados a condição de texto verdadeiramente
constitucional, relegando os tratados sobre direitos humanos já vigentes como
normas infraconstitucionais.
CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados, os direitos humanos são
imprescindíveis para uma vida digna dos indivíduos, zelando pelo bem estar de
todos, e cuidando quando o estado apresenta uma lacuna na lei, pois, o mundo
apresentou conflitos cujo os quais nos primórdios de nossa existência não existiam.

O auxílio dos tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos,
fazem com que os países retornem suas relações corrompidas, instituindo-se um
amparo para situações de conflito a dignidade humana, tendo em vista sempre o
bem estar da sociedade, apresentando uma maneira formal de relacionamento entre
as nações.
Concluo então, através da crença na implementação dos direitos humanos
como a nossa racionalidade e resistência, sendo assim, a única plataforma
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emancipatória do nosso tempo. Discorro de um imaginário no qual enfatizo que os
direitos humanos não são apenas um dado, mas sim uma construção além da
história. Não obstante, a violação a esses direitos também são de cunho violento,
injusto e discriminatório, ademais, as intolerâncias são um conceito histórico a ser
urgentemente desconstruído. Sobre esse olhar, que possamos assumir o
compromisso de romper com esse paradigma de naturalização e banalização das
desigualdades e exclusões que, enquanto enraizados na cultura, compõem de forma
inflexível o destino da nossa humanidade. A coletividade tem o dever de fiscalizar e
exigir de seus governantes, a luta pelo combate da desigualdade e superar as
barreiras da sociedade, tornando, amiúde, a equidade como princípio soberano.
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RESUMO: Este trabalho enfatizou a questão do dano moral e o quantum
debeatur com o objetivo de conhecer os métodos aplicados pela doutrina, a fim de
reduzir entraves à subjetividade, evitando possíveis injustiças nos processos de dano
moral. A intenção foi de analisar como são estabelecidos esses valores
noordenamento jurídico brasileiro discorrendo sobre as principais controvérsias em
relação à fixação desses valores e quais as potenciais implicações. O marco teórico
foi construído na legislação, Constituição Federal de 1988, decretos e leis, códigos e
autores como: Cavallieri Filho (2012), Delgado (2011), Diniz (2015), Nucci (2015),
Salama (2014), Venosa (2003) e outros que abordam a questão dos danos morais e
a dificuldade de fixação do quantum debeatur.Para o desenvolvimento da
metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. Foram
consultadas obras literárias, doutrinárias, códigos, artigos científicos e outros
documentos relacionados ao tema. Os resultados obtidos foram que com relação ao
dano moral e fixação do quantum, apesar de existirem posições contrárias e
favoráveis quanto à tarifação da reparação, o Superior Tribunal de Justiça tem
adotado o método bifásico que alia o interesse jurídico lesado e o grupo de
precedentes.
Palavras-chave:Dano; Moral;Quantun; Debeatur.
ABSTRACT: This work emphasized the issue of moral damage and the quantum
debeatur with the objective of knowing the methods applied by the doctrine, in order
to reduce barriers to subjectivity, avoiding possible injustices in the moral damage
processes. The intention was to analyze how these values are established in the
Brazilian legal system, discussing the main controversies regarding the setting of
these values and what are the potential implications.The theoretical framework was
built on legislation, the 1988 Federal Constitution, decrees and laws, codes and
authors such as: Cavallieri Filho (2012), Delgado (2011), Diniz (2015), Nucci (2015),
Salama (2014), Venosa (2003) and others that address the issue of moral damage and
the difficulty of fixing the quantum debeatur. For the development of the
methodology, bibliographic research of a qualitative nature was used. Literary,
doctrinal works, codes, scientific articles and other documents related to the theme
were consulted. The results obtained were that with respect to moral damage and
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quantum fixation, although there are contrary and favorable positions regarding the
tariff of the repair, the Superior Court of Justice has adopted the biphasic method
that combines the injured legal interest and the group of precedents.
Keywords: Damage; Moral; Quantun; Debeatur.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo trata do dano moral e o quantum debeatur[2]. Pode-se dizer que o
dano moral é solicitado quando há ofensa do direito da personalidade, devido á
ofensa mais íntima do indivíduo, atingindo sua moral e demais aspectos. É um
instituto bastante controverso, embora não seja recente, uma vez que desde o
Código de Hamurabi era abordado.
Acredita-se que no campo da responsabilidade civil, o dano moral é um dos
temais mais impugnados, especialmente quando se trata de reparação moral,
gerando inúmeros posicionamentos, seja de ordem doutrinária ou jurisprudencial.
No entanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, onde
foi extensamente discutido acerca da reparação por dano moral, ficou pacificado no
art. 5º, V e X, o reconhecimento, aceite e existência. Posteriormente, o Código Civil
de 2002 também certificou a possibilidade de reparação por dano moral, ratificando,
de forma definitiva no ordenamento jurídico brasileiro a questão.
Mesmo que a discussão acerca da reparação ou não por dano moral esteja
perpassada, o instituo ainda promove discussão na doutrina e jurisprudência, no
sentido de almejar reparação justa, pois, diferente da reparação por dano material,
onde é possível calcular de maneira objetiva o valordo dano, no caso do dano moral
a quantificação é bem mais complexa, pois é subjetiva.
Diante desta senda, o problema da pesquisa foi de descobrir quais os critérios
utilizados pelos juízes em ações de indenização por danos morais para que a
quantificação de valor seja justa e correta?
Assim, tendo ciência de que agente causador do dano tem a obrigação de
reparar, e esta perspectiva se assenta na teoria da responsabilidade, seja por ação,
omissão, culpa ou dano o estudo se justifica, haja vista que a vítima ofendida, embora
sofra sentimentos intensos de tristeza, dor, merece ser compensada de alguma forma
pela ofensa.
Ressalta-se que a escolha do tema surgiu primeiramente devido a insegurança
jurídica, ausência de critérios objetivos que possibilitem quantificação justa e correta
ao dano moral. Por ser tema de relevância, esse trabalho também contribui para a
comunidade acadêmica, produção de novas fontes bibliográficas e a todos
interessados.
O objetivo geral consistiu em desvendar a importância de aprofundar os
métodos utilizados pela doutrina, reduzindo empecilhos à subjetividade e evitando
possíveis injustiças na reparação dos processos de dano moral.
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O método escolhido para a realização do estudo foi o dedutivo, que para
Marconi e Lakatos (2003) trabalham no sentido de explicar as premissas envolvidas
nos conteúdos, a fim de validar se estão certas ou erradas e se sustentam de forma
completa a conclusão, caso seja verdadeira ou se traduz de fato em verdadeiramente
incorreta e não sustenta os argumentos finais de forma alguma, pois é logicamente
incorreta.
A técnica utilizada foi à pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa,
fundamentada em obras literárias, doutrinárias, bem como análises legislativas,
jurisprudências, artigos e demais documentos pertinentes ao tema questão. Na
concepção de Vergara (2013, p.48) “A pesquisa bibliográfica é aquela realizada com
base em material publicado em livros, revistas, redes eletrônicas, isto é, material
acessível ao público em geral”. Foram utilizados materiais impressos e digitais. Os
dados coletados foram analisados e apresentados em forma de relatórios descritivos.
Para melhor compreensão o estudo está separado em itens. O primeiro, a
introdução apresenta o problema, justificativa, objetivo e metodologia do trabalho.
O segundo item, foi debatida a questão da responsabilidade social e como
deve ser aplicado nos casos de dano moral, enfatizando os tipos de responsabilidade,
o que depreende enquanto dever de indenizar em diversas situações objetiva e
subjetiva como é o caso do quantum debeatur.
Em seguida discorre-se sobre o dano moral, indenização ou compensação que
deve ser recebida quando a pessoa é ofendida psicologicamente, moralmente,
intelectualmente e que, inclusive tal ofensa venha ferir sua imagem ou o próprio
físico.
Por fim, quanto à fixação do quantum debeatur discutiu-se a dificuldade de
fixação de valores para a reparação. Sendo que alguns autores defendem a tarifação,
já outros entendem que os pedidos de ressarcimento não precisam seguir ordem
única, e por fim, como os tribunais superiores tem regido com a questão e quais
estratégias para solução tem sido adotadas. As considerações finais e referências
encerram o presente estudo.
2 BREVE ANÁLISE DA QUESTÃO DOS DANOS MORAIS E A FIXAÇÃO
DO QUANTUM DEBEATUR
Neste item discute-se a questão da responsabilidade civil pessoa física e
jurídica, além de objetiva e subjetiva. Aborda-se, também a respeito do dano moral,
e por fim a fixação do quantum reparatório.
2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL
De acordo com o vocabulário jurídico, a palavra responsabilidade tem origem
do vocábulo responsável, do verbo responder, do latim respondereque tem o
significado de responsabilizar-se, vir garantindo, assegurar, assumir o pagamento do
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que se obrigou, ou do ato que praticou. Já o termo civil refere-se a cidadão, assim
considerado nas suas relações com os demais membros da sociedade, das quais
resultam direitos a exigir e obrigações a cumprir.
2.1.1 Responsabilidade pessoa física
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Desta forma, as ações praticadas pelos indivíduos resultam em
responsabilidade, que defende a ideia de que ninguém pode causar danos, prejuízos
ao interesse de terceiros.

Sobre o assunto, Stoco (2014, p.114) esclarece que a responsabilidade se
relaciona à necessidade de alguém responder por seus atos:
[...] Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado,
através dos integrantes da sociedade humana, de impor a
todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria
noção de justiça existente no grupo social estratificado. Revelase, pois, como algo inarredável da natureza humana.
Assim, a responsabilidade estar relacionada com a prática de atos ilícitos,
indesejados e que afetam os indivíduos, causando consequências o que requer
reparação pelo dano causado, seja moral ou patrimonial.

Na visão do mestre (2012, p.55) a responsabilidade civil pode ser entendida
como:
[...] o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente
da violação de um novo dever jurídico. [...] Só se cogita,
destarte, de responsabilidade civil onde houver violação de um
dever jurídico e dano.
O ordenamento jurídico brasileiro entende que a responsabilidade adquire
caráter obrigacional, pois, o autor do ato ilícito precisa ter ciência de que cometê-lo,
acarretará consequências que podem leva-lo ao dever de indenizar a vítima pelos
danos causados.
O Código Civil de 2002, art. 927 conceitua a responsabilidade civil da seguinte
forma: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.
O Parágrafo único depreende que a obrigação de reparação do dano, independente
de culpa é prevista em leis, inclusive quando o agente causador do dano apresentar
riscos para os direitos de terceiros.
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Da mesma forma, o entendimento de Rodrigues (2003) sobre a
responsabilidade civil é que traz obrigação em reparar possíveis prejuízos causados
a terceiros, por ação própria ou de terceiros.
A respeito da reparação de danos causados Diniz (2015, p.30) depreende
sobre a necessidade de:
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[...] aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar
um dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão
de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples
imposição legal.
Diante deste contexto, a mencionada responsabilidade pode ser vista como
obrigação do agente que causa o ato ilícito e, em função disto precisa reparar o dano
causado a outrem, seja por ato próprio ou por alguém sob tutela. É uma obrigação
de fazer ou não, ou pela devolução de recursos financeiros pós-condenação.
A Constituição Federal de 1988, art. 5º, inc. LVIII determina que o agente
causador ou provocador do ato ilícito e consequentemente dano não poderá
responder com prisão, em função do débito, com exceção dos casos em que envolva
pensão alimentícia e depositário infiel.
Em sessão realizada no Supremo Tribunal Federal – STF, em 16 de dezembro
de 2009, aprovou a Súmula Vinculante n. 25 que aborda sobre a prisão do depositário
infiel. Nesta Súmula, ficou pacificada que é lícita a prisão civil do depositário infiel,
independente da modalidade do depósito. Neste caso, o ilícito previsto na
mencionada Súmula Vinculante é o civil.
A decisão brasileira contrariou o tratado internacional acordado a respeito da
prisão civil, aprovado no Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Americana de
Direitos Humanos de 1969, aceita e aprovada pelo em 1992, que no art. 7º, § 7º,
determina: “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os
mandados de autoridade judiciária competente expedida em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar”.
O argumento é de que para que haja responsabilidade é necessário que se
tenha, também, capacidade e, se o agente causador do ato ilícito não for capaz de
exercer seus direitos, essa obrigação é transferida para responsável imediato.
Desta maneira, para que seja configurada a responsabilidade é necessário
haver conduta ilícita, do agente causador do dano, abrindo-se o precedente para a
reparação. A obrigação de indenizar advém da responsabilidade civil, conduta do
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agente e nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima em virtude da ação
do agente.
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Venosa (2016, p.13) ensina que há pressupostos que levam à obrigação de
indenizar: “[...] ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal,
dano e finalmente, culpa.”.
Na concepção de Diniz (2015, p.32) são três os critérios da responsabilidade
civil: “[...] ação ou omissão, dano e a relação de causalidade”. Já, na visão de Rodrigues
(2002, p.16) os pressupostos podem ser entendidos como: “[...]culpa do agente, ação
ou omissão, relação de causalidade e dano”. O dolo também pode integrá-la como
ato ilícito praticado intencionalmente.
2.1.2 Responsabilidade civil da pessoa jurídica
As pessoas jurídicas, de acordo com o Código Civil de 2002, art. 40, são: “As
pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado”. A
responsabilidade da pessoa jurídica pode ser vista como um dos principais
procedimentos para a reparação dos danos causados a indivíduos na sociedade,
especialmente quando há responsabilização civil.
As pessoas jurídicas são responsáveis pelos seus atos de emissão volitiva da
coletividade apresentada. Assim, as sociedades de direito privado, registradas ou não
em Junta Comercial têm responsabilidade solidária, ou seja, não possuem
personalidade jurídica ou autonomia patrimonial.
A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, segundo Salama (2014, p.356):
Pautam-se nos argumentos nos riscos que as atividades
empresariais desempenham deveriam ser realocadas na
sociedade. O resultado prático foi arelativizaçãoda forma
jurídicachamadade sociedade limitada. Nas sociedades por
quotas e também (embora emmenorgrau) nas sociedades por
ações, sócios, administradores e contratantes passaram a se ver
cada
vezmaisnacondiçãodecorresponsáveis,
ouderesponsáveissubsidiários,das dívidas da empresa.
Para o autor acima citado, a imputação de responsabilidade às pessoas
jurídicas levou o fim da responsabilidade limitada e tem como base a
responsabilidade objetiva. Ou seja, se fundamenta nas circunstancias em que a
pessoa jurídica pode ser responsabilizada.
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O Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990,
foi o primeiro instrumento legal a prever a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica. De acordo com Salama (2014, p.359): “[...] a legislação administrativa se
apropriou da noção de responsabilidade objetiva e passou a estabelecer cada vezc
om maior frequência e vigor situações ensejadoras de punição independentemente
de culpa”.
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Os fundamentos estariam no fato de que a objetivação da responsabilidade
das pessoas jurídica está relacionada a problema prático, em que muitas vezes é
impossível a vítima provar a responsabilidade das empresas.
A Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, em seu art.1º depreende a respeito da
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos ilícitos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Para entender o alcance da Lei de Anticorrupção é necessário distinguir
responsabilidade objetiva administrativa e civil. Pois, a referida Lei depreende que as
pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos podem responder solidariamente por
seus atos e terem sérios prejuízos.
Como se pode observar a responsabilidade trazida pela Lei da Anticorrupção
pode ser objetiva, civil e administrativa e que não é preciso que se comprove intenção
dos dirigentes em praticar o ato de corrupção no sentido de lesar a administração
pública. A Lei de Anticorrupção é regida pelo direito Administrativo que a sanciona,
mas se inter-relaciona com outros ramos do direito. Não tem natureza penal,
tampouco direito civil.
Para outros doutrinadores há outro entendimento, permeando a seara do
Direito Penal, como Nucci (2015, p.92-93):
[...] primeira expressão de relevo da denominada Lei
Anticorrupção é a responsabilização objetiva, significando a
antítese da responsabilidade subjetiva, adotada em Direito
Penal. No entanto, para esse autor, só se pode punir o agente
se o mesmo tenha praticado dolo ou culpa elementos
exclusivos do crime. Ao indicar a responsabilidade objetiva, a
Lei tenciona punir o agente de alguma forma, apesar de não se
constatar dolo ou culpa, exigindo-se apenas voluntariedade da
conduta.
No entanto, sabe-se que as pessoas jurídicas não são seres vivos, que possam
se locomover por vontade própria, são empresas, apesar de possuírem seus
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representantes para negociar contratos, empregar trabalhadores que no caso são
pessoas físicas.
Desta forma, a forma de responsabilização das pessoas jurídica pode ser
contratual e extracontratual. Contratual quando as empresas se tornam
inadimplentes e precisam responder por possíveis perdas e danos. Extracontratual,
se for do direito privado respondem pelos atos dos prepostos, independente de ter
como finalidade o lucro. Em se tratando de direito público, a responsabilidade é
objetiva e recai sobre os atos dos agentes, incluindo, inclusive empresas privadas
prestadoras de serviços públicos.
2.1.3 Responsabilidade objetiva e subjetiva
Com relação à responsabilidade civil é entendida como a que, independente
de se ter dolo ou culpa, ou seja, do ato volitivo do agente. Diferente da
responsabilidade objetiva devido a ausência do elemento subjetivo que provê
responsabilidade a determinada pessoa, seja física ou jurídica.
Sobre o assunto Cavalieri Filho (2012, p.151) aduz: “[...] os juristas perceberam
que a teoria subjetiva não mais era suficiente para atender a essa transformação
social”.
O autor acima citado exemplifica que, se por acaso, fosse preciso que a vitima
comprovasse todas às vezes a culpa do causador do dano, muitos casos ficariam sem
indenização. A responsabilidade objetiva oferece maiores chances de provar a culpa,
pois pressupõe determinado dano, a partir do ato ilícito e do nexo de causalidade.
Desta forma, a responsabilidade civil objetiva, mesmo que dispense o aspecto
subjetivo, parte da comprovação de dolo ou culpa do agente causador do dano e
nexo de causalidade. Isto porque, independente se a responsabilidade for subjetiva
ou objetiva, não se pode isentar a comprovação do nexo de causalidade, conforme
depreende Tepedino (2002, p.7):
No direito brasileiro, em ambas as espécies de
responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, o dever de reparar
depende da presença do nexo causal entre o ato culposo ou a
atividade objetivamente considerada, e o dano a ser
demonstrado, em princípio, por quem o alega [...], salvo nas
hipóteses de inversão do ônus da prova previstas
expressamente na lei.
Ou seja, ocorre a partir de ação ou omissão do agente causador do ato ilícito,
que viola direitos de terceiros, causando danos ou prejuízos. (ART. 186, CC). Assim,
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por meio de conduta, o agente causa ato imputável, de forma voluntária e com pleno
desejo, promovendo ato ilícito com consequências legais (CAVALIERI FILHO, 2010).
A omissão acontece quando a pessoa deixa de ter conduta correta, em dado
momento. Cavalieri Filho (2010, p.25) afirma que: “Não há responsabilidade sem a
conduta humana que reflita num fazer ou não fazer”.
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Já a culpa pode ser entendida como conduta voluntária contrária ao dever
de cuidado proposto pela justiça. A culpa é um elemento muito importante da
responsabilidade civil subjetiva, pois, evidencia quebra do dever de agir com cuidado,
atenção. Na culpa, não existe a intenção de causar danos, porém mesmo assim, é
necessária a reparação.
A conduta culposa pode se caracterizar por imperícia, imprudência ou
negligência (ART. 186, CC). Os causadores de atos negligentes, imprudentes ou
imperícias comete ato ilícito, devendo reparar, conforme demanda o art. 927, do
Código Civil de 2002.
Com relação ao dolo Cavalieri Filho (2010, p.31) infere que é a “[...] vontade
consciente de cometer uma conduta ilícita para alcançar um fim, ou seja, o agente
tem um comportamento intencional dirigido para um resultado”.
Já o nexo causal interliga o ato cometido pelo agente ao dano, que
prejudicou a vítima, e que se não fosse cometido não teria afetado ou causado
perdas. Gonçalves (2009, p.34) ensina: “Se houve o dano, mas sua causa não está
relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e
também a obrigação de indenizar”.
A respeito do nexo de causalidade Venosa (2003, p. 39) explica que a ligação
entre conduta e dano, conforme abaixo descrito:
E o liame que une a conduta do agente e o dano. E por meio
do exame de causalidade que concluímos quem foi o causador
do dano. Trata se de elemento indispensável. A
responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca
dispensara o nexo de causalidade. Se a vitima, que
experimentou o dano, não identificar o nexo causal que leva o
ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcido.
Observa-se que o direito de reparar o ato ilícito causado pelo agente, surge
no momento em que a vítima consegue provar a relação entre a causalidade do ato
e dano infligido.
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2.2 DANO MORAL
A responsabilidade civil é efetivada a partir da conduta do agente, sendo
necessário comprovar o dano ou prejuízo causado à vítima. Não existe possibilidade
de responsabilização civil sem que se tenha dano, uma vez quesem ele não há
motivos para reparação.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O dano moral pode ser entendido como ofensa ou violação, seja de bens, ou
ao aspecto moral do indivíduo, afetando a liberdade, honra, saúde, imagem e outros.

2.2.1 Conceito
Existem diversas definições para o dano moral na doutrina. Para Gagliano;
Pamplona e Filho (2003, p.55) é a “[...] lesão de direitos cujo conteúdo não é
pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro”
Leciona Melo (2005, p.9) que o dano moral inclui: “[...] toda agressão injusta
aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível
de quantificação pecuniária”.
Para outro importante doutrinador, o dano moral se relaciona como efeito da
lesão, e não a lesão propriamente dita. Para Chahali (2011, p. 28) o dano moral é
consequência da violação de determinado bem,
[...] juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja
dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter –
nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dorsentimento, de causa imaterial.
Desta forma, os efeitos do dano moral devido à violação sofrida, causa dor á
vítima, sensação de tristeza e mal estar por ter sido prejudicado em determinada
situação e por isto, requer indenização, reparo.
Na visão de Venosa (2003, p.28) a reparação só é possível quando ocasionar
dano injusto, conforme abaixo disposto:
[...] Em concepção mais moderna, pode-se entender que a
expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um
interesse, expressão que se torna mais própria modernamente,
tendo em vista o vulto que tomou a responsabilidade. [...] Tratase, em última análise, de interesse que são atingidos
injustamente. O dano ou interesse deve ser atual e certo, não
sendo indenizáveis a princípio, danos hipotéticos. Sem dano ou
sem interesse violado, patrimonial ou moral, não se corporifica
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a indenização. A materialização do dano ocorre com a definição
do efetivo prejuízo suportado pela vítima.
De forma semelhante, Diniz (2003, p.112) se manifesta afirmando que, o dano
é “[...] a diminuição ou destruição que, devido a certo evento, sofre uma pessoa,
contra sua vontade, em vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial
ou moral.”
De acordo com o magistério de Cavalieri Filho (2003, p.56) acerca do dano:
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O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil.
Não haveria que se falar em indenização, nem em
ressarcimento, se não houvesse dano. Pode haver
responsabilidade sem culpa, mas não pode responsabilidade
sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a
modalidade do risco que lhe sirva de fundamento – risco
profissional, risco proveito, risco criado, etc, o dano constitui o
seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano,
não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido
culposa ou até dolosa.
Da mesma forma, a opinião da professora Diniz (2003, p.58) é de que o dano
é elemento essencial para a responsabilidade civil, conforme abaixo disposto:
O dano é o pressuposto da responsabilidade civil, contratual e
extracontratual, visto que não poderá existir a ação de
indenização sem a existência de um prejuízo. Haverá
responsabilidade civil se houver um dano a reparar, isto é assim
porque a responsabilidade resulta em obrigação de ressarcir,
que, não poderá concretizar–se onde nada há a reparar.
Desta forma, compreende-se que dano é um dos requisitos para a
constituição do direito de reparar, indenizar.
2.2.2 Aspectos doutrinários do dano moral
O Código Civil de 1916 (revogado) não havia tratamento para a questão da
reparação em casos de danos morais. Até acreditava ser possível a reparação, mas
não apresentava avaliação do dano imaterial. Nos artigos (76 e 1.547) previam o dano
moral, no entanto, de forma tímida, o que terminou acelerando os debates da
doutrina e jurisprudência no processo de interpretação.
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Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso X classifica o dano em patrimonial,
quando se refere à questão material e extrapatrimonial, quando está relacionado ao
aspecto moral, in verbis:
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à
vida, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos
seguintes:

[...]
Isto porque, segundo o inciso X, art. 5º, CF/88 a intimidade, a vida privada, a
honra, a imagem dos indivíduos é inviolável, e, por isto, ao ser ofendida requer
indenização por danos materiais e moral.
Observa-se que a Constituição de 1988, com a defesa da pessoa humana,
buscou resguardar direitos de personalidade, e por isto, determinou direitos à pessoa
lesada, além dos deveres do agente causador do ato ilícito que causou o dano,
apresentando formas de aceitação da reparação do dano moral. Nesta senda, nem
doutrina ou julgadores não poderiam agir de forma contrária à Constituição Federal
de 1988, sob a pena de inconstitucionalidade.
O Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990
foi criado para proteger as relações de consumo, especialmente do consumidor,
parte mais frágil nas relações de consumo, e desamparado quando sofre danos
extrapatrimoniais.
De acordo com o art. 6º da Lei n. 8.078/1990 que trata sobre a proteção e os
direitos do consumidor nos casos de danos morais:
[...] a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos; - o acesso aos órgãos
judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica,
administrativa e técnica aos necessitados.
Percebe-se que o Código de Defesa do Consumidor, como importante
ferramenta de proteção a pessoa humana, buscou normatizar as relações de
consumo. Ao prever o dano moral, o instrumento jurídico garante acesso a justiça
para que possa ser reivindicado, no sentido de obter reparação.
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O Código Civil de 2002, também seguiu o ordenamento jurídico superior da
Constituição Federal de 1988, pois, com a própria evolução doutrinária e
jurisprudencial propiciou maior aceitação do dano moral. Desta forma, o artigo 186
do Novo Código Civil trata do ato ilícito, exclusivamente o moral, conforme
disposto in verbis: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.”. O art. 187 se refere ao direito de reparar.
Já o art. 927, do Código Civil de 2002 trata acerca da obrigação de reparar:
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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.
Observa-se que doutrina e jurisprudência tem se manifestado e decidido de
forma semelhante. Na visão de Silva (1999, p.189):
[...] tomando-se por base as tendências doutrinárias e
jurisprudenciais, temos que a regra geral é a de reparabilidade
do dano moral, excluindo-se apenas os casos cuja reparação
encontra-se limitada no próprio texto legal.
Percebe-se que no Brasil dissiparam-se possíveis divergências sobre a
questão de reparação por dano moral, estando pacificado, não restando dúvida
acerca da necessidade de compensação ou ressarcimento. O direito, de fato, adquiriu
condição de norma constitucional.
2.2.3 Reparação
Uma das maiores dificuldades que doutrinadores, magistrados encontram em
estabelecer a reparação pelo dano moral é devido à falta de parâmetros objetivos.
De fato, a reparação por danos morais não exclui os traumas decorrentes do ato
lesivo, o que dificulta inclusive o trabalho do magistrado em fixar
o quantum indenizatório.
Alguns doutrinadores defendem a impossibilidade de estabelecer valores,
preços para a dor. Porém, compreendem que houve dano e que deve, de alguma
maneira ser reparado.
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Venosa (2003, p.205) discorre acerca dos danos morais e a dificuldade de
valoração:
Danos não patrimoniais, que nem todos admitem como
sinônimo de danos morais, são, portanto, aqueles cuja
valoração não tem uma base de equivalência que caracteriza
os danos patrimoniais. Por isso mesmo, são danos de difícil
avaliação pecuniária. Por sua natureza, os danos psíquicos, da
alma, de afeição, da personalidade são heterogêneos e não
podem ser generalizados.
Da mesma forma, Santos (2003, p.62) é favorável à reparação por danos
morais assevera que “[...] seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e
não sofresse nenhum tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido”.
A respeito da reparação relativa aos danos morais, Reis (1998) afirma que a
reparação encontrou entraves e controvérsias, porque a ideia do dano se relaciona
com a teoria da responsabilidade civil, no que se refere à reparação. Porém, nos
caso de danos morais nada há a reparar, segundo o autor, porque não há
possibilidade de repor bens subjetivos. Assim, na ótica dos doutrinadores
contrários, advindos da tese positivista, a reparação por danos morais não é aceita.

Em obra publicada mais recentemente Reis (2000, p.15) apresenta opinião
diferenciada acerca da reparação por danos morais extrapatrimoniais:
É inquestionável que os padecimentos de natureza moral,
como, por exemplo, a dor, a angústia, a aflição física ou
espiritual, a humilhação, e de forma ampla, os
padecimentos resultantes em situações análogas,
constituem evento de natureza danosa, ou seja, danos
extrapatrimoniais.
Assim, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina dominante, tem se
manifestado a favor da reparação por danos morais. Mesmo que se apresentem
vozes contrárias, atualmente, no Brasil, predomina a teoria de reparação por dano
moral, como matéria superada, pacificada, embora se tenha dificuldades na
quantificação.
2.3 FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR
A doutrina tem demonstrado que, em se tratando de danos morais, a
dificuldade de aplicação não está na conceituação, mas na possibilidade de
reparação, pois, existe certo debate acerca do quantum debeatur.
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A Constituição Federal do Brasil de 1988 determina que a indenização deve
ser proporcional ao agravo (ART. 5º, caput e inciso XXII). Assim, no Brasil, tem-se
adotado o sistema de tarifação da indenização aberto. O julgador (Juiz), depois de
realizar avaliação subjetiva, estabelece o valor da reparação de maneira a reduzir a
ofensa sofrida pela vítima, amenizando a lesão e, ao mesmo tempo, de certa forma
responsabilizar o agente infrator de modo a não mais praticar tal ofensa a outras
pessoas.
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Ou seja, a subjetividade do magistrado ao mensurar ou tarifar a dor da vítima,
algumas vezes, pode levar a reparações tímidas ou muito elevadas, conforme
depreende Moraes (2009, p.121) o que pode gerar “[...] distorções e contradições
teleológicas, devido aos tratamentos díspares em fatos homólogos ou semelhantes”.
Assim, alguns julgadores tem sido econômico em suas condenações,
acreditando que o quantumestipulado seja justo no sentido de reparar os danos
causados á vítima, sem que seja considerado lucro, mas um valor suficiente para
ressarcir a vítima e o bem jurídico ofendido, além de convencer o agente infrator a
se redimir da conduta ilícita.
A tarifação do dano significa elencar critério objetivo para valorar, tendo como
ponto de partida determinado tipo, como: salário mínimo, máximo possível, de
acordo com cada situação, sem que se tenha análise individual dos fatores subjetivos.
Delgado (2011) declara que atualmente, nas reparações por danos morais não
há utilização de tabelas, cálculos matemáticos. Os juízes levam em consideração o
pedido e o estudo de casos semelhantes. Ou seja, cada caso tem desfecho individual,
e o valor da reparação ou ressarcimento poder variar, excedendo ou sendo inferior
ao valor do teto. A utilização de um parâmetro poderia limitar o poder do judiciário.
O próprio Superior Tribunal de Justiça entendeu a não utilização de tarifação
para reparação de danos morais, ao promulgar a Súmula 281, que determina que
“[...] a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de
Imprensa”, Lei n. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, art. 51, que previa que a
responsabilidade civil do jornalista poderia ser de dois a 20 salários mínimos, em
conformidade com a gravidade do dano ofendido.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no sentido de não
aceitação da tarifação em danos morais, ao promulgar a Súmula Vinculante 281 que
preceitua: “a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei
de Imprensa”.
A respeito da tarifação da reparação por danos morais, o professor Venosa
(2003, p.209) explica:
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A falta de legislação específica nessa problemática tem
gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes. De
qualquer modo, em princípio, a tarifação ou qualquer outro
estudo matemático não é sério adequado para danos morais
em geral, porque amordaça a distribuição da Justiça: como
ainda é nova a disseminação dessa modalidade de
indenização em nossos tribunais, chegar-se-á, certamente,
em breve tempo, a balizamento razoável imposto pela própria
jurisprudência.

Venosa (2003) acredita, por outro lado, na possibilidade de cálculo para danos
morais, uma vez que existem certos tipos de danos que podem estar submetidos à
tarifação, como é o caso do dano corporal fisiológico, efetivado a partir de acidente
de trabalho.
Para outro doutrinador, como é o caso de Reis (1998, p.97) fundamentado no
método e doutrina francesa (Método de João Casillo) a tarifação é aceita com
ressalvas, conforme abaixo disposto:
Nesses textos, os autores da média de casos individuais na
jurisprudência francesa, para estabelecer um ponto médio
para as situações concretas. Não seria difícil no Brasil adotar
semelhante procedimento, se considerarmos a imensa
diversidade dos critérios utilizados pelos nossos tribunais. É
certo que a nossa realidade cultura, social e econômica é
imensamente diversa da francesa, quer em decorrência da
extensão do território nacional, quer em virtude da
diversificada realidade econômica, cultural e histórica
existente em nosso estado.
Em publicação mais recente, a respeito dos critérios ou parâmetros que devem
ser considerados, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
Tartuce (2017, p.558) ressalta:
Feitos esses esclarecimentos, na esteira da melhor doutrina e
jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o
magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do
dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos;
as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do
agente, de terceiro ou da vítima.
Sobre a questão do valor da reparação por danos morais, o Superior Tribunal
de Justiça – STJ tem decidido pela análise de determinados critérios da gravidade do
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fato, de como a lesão foi repercutida, culpa do ofensor, situação financeira das partes,
bom senso, princípios de isonomia, além de proporcionalidade e razoabilidade.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ (2018) nas indenizaçõespor
danos morais vem sendo adotado o método bifásico, de um valor básico de
reparação é avaliado, levando-se em consideração o interesse jurídico lesado e grupo
de precedentes. Posteriormente, as circunstâncias são verificadas para fixar de
maneira definitiva, a indenização.
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Em 2011 o STJ julgou o REsp 1.152.541, Terceira Turma, onde foi detalhado o
método bifásico com relação ao valor a ser ressarcido por danos morais. O Ministro
Paulo de Tarso Sanseyerino, relator da ação ressaltou a importância de haver duas
etapas para a definição do valor da referida reparação, abaixo disposto pelo STJ
(2018, p.1):
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a
indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com
base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram
casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas
as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da
indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento
equitativo pelo juiz, justificou.
O Ministro Paulo de Tarso Sanseyerino ainda afirmou que é impossível tarifar
valor de indenização que venha, de fato, compensar a ofensa do lesado e que a
solução seria a reparação, que embora não seja suficiente para prover os prejuízos
sofridos (dano extrapatrimonial) deve ser efetivada tendo como princípio da
igualdade. Em 2016, em outra decisão da Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, o método bifásico novamente foi adotado, porque de fato é o mais
equitativo, pois, reduz a arbitrariedade de critérios, subjetivos do julgador, além de
se distanciar da tarifação do dano.
Desta forma, compreende-se que o método bifásico tem sido o ponto de
equilíbrio, uma vez que alia valor da reparação, interesse jurídico lesado e
singularidades do caso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho em tela discutiu a questão do dano moral e o quantum
debeatur com o objetivo de conhecer os métodos aplicados pela doutrina, a fim de
reduzir entraves à subjetividade, evitando possíveis injustiças nos processos de dano
moral.
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Observou-se que o problema inicial da pesquisa foi respondido, uma vez que
na atualidade os juízes têm utilizados determinados critérios nas ações por danos
morais, a fim de que o ressarcimento ou reparação não sejam ínfimas ou abusivas.
Na doutrina existem posições contrárias e favoráveis com relação à tarifação
da reparação para danos morais. Parte dela, que se opõe à reparação, acredita que
por se tratar de sentimentos, dor, tristeza da vítima lesada, não seria possível
quantificar valores de compensação da lesão. Para outra parte, a favorável que leva
em conta outras leis, como a da Imprensa, acredita que, em conformidade com a
gravidade da lesão, pode ser estabelecido um valor mínimo e total para reparação.
Independentemente das opiniões, o Superior Tribunal de Justiça tem agido de
outra forma. Ou seja, tem utilizado o método bifásico que analisa tanto o interesse
jurídico lesado quanto um grupo de precedentes. Assim, o STJ tem julgado ações
visando a equidade, proporcionalidade, razoabilidade, avaliando sempre a extensão
do dano, as condições financeiras e psicológicas dos envolvidos e o grau de culpa
(da vítima e do agente).
Com isto, as indenizações por danos morais, podem ser inferiores ou
superiores ao valor solicitado inicialmente, devido à análise em que passa cada ação
impetrada e, por isto, o resultado difere de um caso para outro.

Por se tratar de tema completo, deve ser mais aprofundado. A realização do
estudo permitiu a possibilidade de contato com vasta bibliografia, o que de fato
contribuiu para o crescimento da acadêmica.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição. República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado
Federal,
1988. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htmA
cesso em: 4 abr. 2020.
______.Lei n. 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: 4 abr.
2020.
______.Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do
consumidor
e
dá
outras
providencias.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm Acesso em: 15 abr. 2020.
______. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração

86

www.conteudojuridico.com.br

pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>
Acesso em : 15 abr. 2020.
______.Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código civil dos Estados Unidos.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm Acesso em: 16
abr. 2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

______.Lei n. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Lei de Imprensa. Disponível
em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5250-9-fevereiro-1967359026-norma-pl.html Acesso em: 17 abr. 2020.
______. Superior Tribunal federal. Súmula Vinculante n. 25. Disponível
em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000000127
&base=base Acordaos. Acesso em: 14 abr. 2020.
______.Superior Tribunal de justiça. Súmula vinculante n. 281.Disponível
em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=
2487 Acesso em: 17 abr. 2020.
______.Superior Tribunal de Justiça. O método bifásico para fixação de
indenizações
por
dano
moral. 2018.
Disponível
em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticiasantigas/2018/2018-10-21_06-56_O-metodo-bifasico-para-fixacao-de-indenizacoespor-dano-moral.aspx Acesso em: 17 abr. 2020.
CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011.
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 10 Ed. São Paulo:
Atlas, 2012.
_____.Programa
de
responsabilidade
Revista e Ampliada. Editora Atlas. São Paulo. 2010.

civil.

9.

Ed.

COSTA RICA. Convenção americana de direitos humanos – 1969 (Pacto de San
José da Costa Rica). Adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 de
novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. Disponível
em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEAOrganiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Estados-Americanos/convencao-americana-dedireitos-humanos-1969-pacto-de-san-jose-da-costa-rica.html> Acesso em: 14 abr.
2020.

87

www.conteudojuridico.com.br

DELGADO, Rodrigo Mendes. O valor do dano moral: como chegar até ele. 3. ed. São
Paulo: Mizuno, 2011.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. Vol. 7.
29. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

______.Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. Vol. 7. 17. Ed. São
Paulo:Saraiva, 2003.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil.
2. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Saraiva,2004.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidadecivil. 11. Ed. Editora Saraiva. 2009.
MARCONI, Marina. de A.; LAKATOS, Eva Maria.Fundamentos da metodologia
científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MELO,Nehemias Domingos de. Da culpa e do risco como fundamentos da
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005.
MORAES, Maria Celina Bodin de. Dano à pessoa humana: uma leitura civil
constitucional dos danos morais. 4. ed. São Paulo: Renovar, 2009.

NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e anticorrupção. Editora Forense. Rio de
Janeiro, 2015.
REIS, Clayton. Dano moral. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
______. Avaliação do dano moral. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. V.4. 20 ed. São Paulo, Saraiva,
2003.
______. Direito civil: responsabilidade civil. 19 Ed. São Paulo: Saraiva,2002.
SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 3. Ed. São Paulo: Método, 2003.
SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: História,
Direito e Economia. São Paulo: Malheiros, 2014.
SILVA, Américo Luís Martins da.O dano moral e a sua reparação civil. São Paulo:
RT, 1999.
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. Ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

88

www.conteudojuridico.com.br

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. Vol. 4. São Paulo: Atlas
S/A, 2016.
______. Direito civil: responsabilidade civil. Vol. 4. 3. Ed. São Paulo: Atlas S/A, 2003.
VERGARA, Sylvia.Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração.
14. Ed. São Paulo: Atlas, 2013.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Jurídica, Rio de
Janeiro, n. 296, jun., 2002.
NOTAS:
[1]Possui graduação em Direito pela Faculdade UNIRG-TO; Especialização "latosensu" em Direito Processual Civil e Penal (2006) e em Direito Público (2007), pela
Faculdade FESURV-GO; Mestrado em Direito pela Universidade de Marília-SP (2010),
Doutorado em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(2017). Atua como advogada no Estado do Tocantins e como Professora no curso de
Direito da Católica do Tocantins. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em
Direito Civil e Direito Processual Civil.
[2]Quantum debeatur montante da dívida.

89

www.conteudojuridico.com.br

APLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO
ORLANDO LUIZ DE MELO NETO:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Procurador Federal. Ex-Defensor Público
do Estado do Acre. Pós-graduado em
Direito Constitucional

RESUMO: O objetivo do presente artigo é fornecer um apanhado jurídico e histórico
do nascimento e evolução dos direitos coletivos e das normas processuais que
compõem o miscrossistema que regula os litígios coletivos. Incialmente, tratou-se de
forma geral acerca dos acontecimentos motivadores do nascimento e evolução dos
direitos coletivos e compreensão das dimensões dos direitos humanos, apontando a
importância deles para a evolução das normas e, por fim, se fez uma abordagem dos
princípios norteadores da aplicabilidade do conjunto de normas tipificadas como
microssistema processual coletivo.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos coletivos, Dimensões dos Direitos Fundamentais e
Humanos, Princípios do Processo Coletivo, Microssistema Processual Coletivo.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO . 2 DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E
HUMANOS. 3 PRINCÍPIOS DO PROCESSO COLETIVO. 4 MICROSSISTEMA
PROCESSUAL COLETIVO. 5 CONCLUSÃO. 6 REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
Inicialmente, crucial compreender que processo individual e coletivo não são
instrumentos antagônicos, mas sim complementares e, conforme será apresentado,
o segundo emergiu a partir da necessecidade da ampliação do primeiro frente a
metamorfose dos direitos fundamentais.
Nessa perspectiva, para um satisfatório entendimento da aplicabilidade do
microssistema processul coletivo, se faz necessário trazer a baila a compreensão do
surgimento dos Direitos Humanos, posto que a evolução de alguns desses
direitos trouxe, a roboque, a necessidade de adaptações do processo individual, a
fim de se conceber uma efetiva proteção e concretização aos direitos, até então,
carecedores de tutela.
Ora, na medida em que a sociedade evolui, inevitavelemente, ela carrega
consigo uma gama de novos tipos de conflitos e, por consequência, o ordenamento
jurídico tem o dever de acompanhar essa evolução no sentido de tutelar os direitos
e deveres faticamente envolvidos, seja essa tutela do ponto de vista material ou
processual.
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Desse modo, a globalização importou uma séria de danos aos direitos que, se
não analisados sob uma ótica macro, não haveriam como ser tutelados, pois por
muitas vezes os sujeitos dessa relação jurídica não são determinados.
Nesse cenário, nascem os direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos, cujo diferencial é a interpessoalidade, a exemplo do meio ambiente,
dos direitos trabalhistas de uma categoria e dos produtos de consumo estragados
lançados no mercado, respectivamente (GARCIA, 2018, P. 459/460).
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Assim, o processo coletivo vem suprir a deficiência histórica e tornar possível
a efetivação dos direitos da coletividade, concretizando o atributo da
complementaridade do processo como intrumento de efetivação dos direitos
individuais e coletivos.
2. DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS/HUMANOS
Como é sabido, o surgimento dos direitos humanos se deu de forma gradual,
ou seja, fatores históricos nortearam o seu nascimento em épocas distintas e, por
esse motivo, a doutrina didaticamente tipificou em “gerações ou dimensões” os
direitos humanos ou fundamentais, conforme o momento e o direito tutelado.
Os direitos humanos de primeira dimensão têm como característica a defesa
do indivíduo frente ao Estado absolutista, daí o porquê de serem consagrados como
direitos negativos, isto é, “direitos de liberdade” e de propriedade.
Em contrapartida, os direitos de segunda dimensão guardam um viés
“positivo”, demandando do Estado ações a fim de promover o “bem-estar social”e
equilibrar as desigualdades sociais e não apenas garantir a liberdade individual.
Trata-se, com essa nova dimensão, não de se proteger contra o Estado, mas,
sobretudo, de elaborar um rol de pretensões exigíveis do próprio Estado, que passa
a ter de atuar para satisfazer tais direitos (TAVARES, 2020, p.445).
Por conta dessa nova geração, houve o reconhecimento jurídico dos primeiros
interesses de dimensão coletiva, ou seja, que abrangem todo um grupo, classe ou
categoria de pessoas (mulheres, crianças, idosos e trabalhadores), de modo que uma
única lesão ou ameaça pode afetar a todos os integrantes de determinada
coletividade. Diferenciam-se, desse modo, dos interesses meramente individuais, que
não são inerentes a determinado grupo, e dos públicos, em que está
necessariamente presente, em um dos pólos da relação jurídica, a Administração
Pública (ANDRADE, 2017, p. 3).
Os direitos humanos de terceira dimensão (geração) tem como traço marcante
a solidariedade, pautados pela necessidade de discussões internacionais como busca
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de paz mundial e do meio ambiente, equilibrando através de cooperação entre as
nações com a perspectiva de salvaguardar as presentes e futuras gerações.
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Quanto aos direitos de quinta dimensão, não há um consenso, de modo que
para parte da doutrina estaria ligado ao patrimônio genético e, para outros , se
referem ao direito à democracia e ao pluralismo.
Observe que os direitos humanos de segunda e terceira gerações
caracterizavam-se por possuírem uma dimensão coletiva, ou seja, por consagrarem
interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas, quando não de toda a
humanidade, diferenciando-se dos direitos tipicamente individuais, reconhecidos no
interesse da autonomia privada (disciplinados, p. ex., no direito civil e no direito
comercial), bem como dos direitos tipicamente públicos (ANDRADE, 2017, p. 5).
Nesse sentido, diante da mudança do contexto político e social que desaguou
no inevitável surgimento de conflitos interpessoais, se fez necessário a evolução para
um processo com mecanismos e instrumentos compatíveis com os direitos tuteláveis,
ou seja, um processo dispido da subjetividade do processo comum individual.
3. PRINCÍPIOS DO PROCESSO COLETIVO
Diante das suas peculiaridades, o processo coletivo também dispõe de
princípios que norteiam a integração das normas espelhadas pelo microssistema com
o intuito de conferir efetividade ao ordenamento coletivo.
Nessa senda, é aplicável o princípio do interesse jurisdicional no
conhecimento do mérito do processo coletivo, segundo o qual o juiz deve
flexibilizar algumas regras prcessuais, viabilizando o julgamento do mérito do
processo levando em conta o caráter social das ações coletivas, de maneira que vícios
sanáveis não impeçam de atingir o fim social do processo coletivo, a exemplo da
subsitituição de legimados para propor as ações. (ZANETI, 2018, P. 25).
De fundamental importância, destaca-se o principio da máxima prioridade
de tutela jurisdicional coletiva, o qual direciona no sentido de se conferir prioridade
aos feitos de interesse coletivo, seja em razão da premissa de supremacia do
interesse público sobre o particular, seja em razão da maximização do processo, pois
uma vez se julgando um processo coletivo, tanto estará efetivando o direito de
milhares de pessoas como também se evitará milhares de ações individuas, ou seja,
evitando a hipertrofia do judiciário.
Nas ações coletivas, vigora o princício da disponibilidade motivada das
ações, impondo aos legitimados que as desistências das ações propostas sejam
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motivadas e, caso não seja acatada a fundamentação, caberá ao Ministério Público
assumir a titularidade.
Em relação à legitimidade para a causa, vigora no sistema processual coletivo
o princício da presunção da legitimidade “ad causam” ativa pela afirmação de
direito coletivo, segundo o qual o judiciário não deve analisar se o legitimado é o
titular dos direitos tuteláveis, haja vista se tratar de uma substituição processual em
favor da coletividade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em razão da especialidade do sistema procesual coletivo, adotou-se
o princípio da não taxatividade da ação coletiva e, por esse motivo, não se pode
limitar o cabimento das ações coletivas, ou seja, as espécies de ações desse tipo não
estão preestabelecidas. Esse princípio está insculpido no art. 129, III da CF/88, “outros
interesses difusos e coletivos”, assim como nos arts. 5ª, XXXV da CF/88 quando
declara que “a lei não excluirá da apreciação do poder judicário lesão ou ameaça a
direito” e art. 1º, IV da LACP “qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. Assim,
qualquer direito coletivo pode ser discutido processualmente (ZANETI, 2018, p. 28).
Seguindo a perspectiva da maximização do processo coletivo, deve ser
aplicado o princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva, de
modo que deve se imprimir esforços para o aproveitamento do julgamento de um
processo coletivo em favor dos demais titulares (coletividade), evitando, assim, a
proliferação de ações individuais. É o exemplo clásico do transporte in utilibus, onde
se permite a execução da sentença coletiva em um processo individual.
Já quanto ao princípio da máxima efetividade do processo coletivo, se
permite ao juiz ampliar seus poderes instrutórios na prática de atos processsuais,
independentemente de provocação das partes na busca da verdade processual e da
efetividade do processo coletivo.
Por fim, vigora o princípio da obrigatoriedade da execução coletiva,
segundo o qual uma vez verificada desídia dos demais legitimados em promover a
execução coletiva, caberá ao Estado, através do Ministério Público, efetivar a
execução do julgado.

4. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO
Em que pese a importância do processo coletivo frente as relações de massa,
verdade é que não se tem uma codificação específica no processo coletivo como se
verifica em outros ramos do Direito.
Assim, para suprir essa ausência de um código específico, várias leis que
tratam dos direitos difusos e coletivos se integram formando o microssistema
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processual coletivo, tendo como seus núcleos o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) e a Lei de Ação Cívil Pública (LACP), sendo aplicados reciprocamente conforme
art. 90 do CDC e 121 da LACP.
Tendo em vista a existência do microssistema processual coletivo, o Título III
do CDC deve ser aplicado no que for compatível à Lei de Ação Popular, Lei de
Improbidade Administrativa, Lei de Ação Civil Pública, mandado de segurança
coletivo, ou seja, trata-se de uma espécie de Código Geral a ser aplicado aos
processos, nos quais se verificam conflitos de interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.
Nesse horizonte, há um verdadeiro “diálogo das fontes”, haja vista que todo
ordenamento jurídico processual coletivo se comunica através das normas previstas
nas leis que tratam da matéria. É um sistema processual pulverizado.
Pode-se afirmar que uma das últimas evoluções do processo coletivo se deu
com relação ao Código de Processo Civil de 2015, pois antes da nova codificação, era
dominante na doutrina o entendimento que o CPC era residual, ou seja, uma vez não
encontrada uma solução na lei especial, deveria se buscar o diálogo com as demais
normas de direito coletivo, para só depois de frustrada essa comunicação, se socorrer
do diploma de processo individual (CPC).

Assim, o Código de Processo Civil de 2015 abandonou a ideia de processo
estritamente individual e encampou a premissa do diálogo das fontes, passando a
tutelar tanto os processo individuais quanto os de cunho coletivo, como se verifica
nos arts.1º a 12, bem como nos art. 190, 489, §§ e 926,27 e 928 do novel diploma.
Um dos grandes exemplos do tutela dos direitos coletivos no Código de
Processo Civil é o procedimento de causas repetitivas (art.928) através dos incidentes
de resolução de demandas repetitivas (art.976 a 9870) e nos casos de recursos
especias repetitivos e extraordinários repetitivos (erts. 1036 a 1041).
5. CONCLUSÃO
Como se percebe, os direitos coletivos em sentido lato nasceram e evoluíram
de maneira meteórica no sistema globalizado e, por consequência, também os
litígios envolvendo as pretensões resistidas da coletividade entre si e em face do
Estado.
Por se tratar de uma gama de direitos pautados na especialidade
(interpessoais), também se fez necessário a especialização do processo para
instrumentalmente tutelar os conflitos de interesses coletivos.
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Assim, surgiu um microssistema de leis especiais que se comunicam em um
verdadeiro diálogo de fontes com uma forte incidência de princípios sensíveis às
peculiaridades e valores coletivos, que indiscutivelmente pontencializam e efetivam
a maximização da tutela dos direitos da coletividade, podendo-se dizer que teve
como grande novidade a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, que
passou a compor não mais de maneira residual o microssitema coletivo, mas sim de
forma complementar.
REFERÊNCIAS
Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

ANDRADE, Adriano. Interesses difusos e coletivos. 7. ed. São Paulo: Forense
BAROSO, Luiz Roberto. Curso de direito constitucional contemporãneo. 7. ed. São
Paulo: Saraiva 2017.
GONÇALVES, Marcus vinicios. Direito processsual civil esquematizado. 11. Ed. São
Paulo: Saraiva 2020.
GARCIA, Leonardo Medeiros. Direito do consumidor. 12. ed. Salvador: Jus Podivm.
2018.
ZANETI, hermes Jr. Direitos difusoso e cletivos. 9. Ed. Salvador. Jus Podivm. 2018.

95

www.conteudojuridico.com.br

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PRAZOS PROCESSUAIS: INOVAÇÕES DA
LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
JOSIELE SOUZA SANTOS: Bacharel

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

em Direito pela Universidade Paulista,
2018.

RESUMO: O Novo Código de Processo Civil apresenta inúmeras inovações de
extrema importância em relação aos prazos processuais, por tanto, sua maior
inaudita é quanto ao compute que em regra, deve ser em dias úteis. O alvo desta
diligência é identificar as principais novidades, prerrogativas e peculiaridades
consequenciais relativas aos prazos na lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 com o
intuito de melhor alcançar o resultado. A pesquisa realizada é de caráter qualitativo
com a implementação de quesitos práticos do dia-a-dia, tanto no meio social entre
pessoas, quanto na seara jurídica acerca do período disponível para prática de atos
na versão da nova legislação, todas respondidas ao longo do trabalho. Ao aprofundar
o tema, verifica-se que a vigente sistemática processual condicionou efetiva
comodidade aos operadores do direito em relação a dilação temporal para exercício
de suas atribuições. Todavia, é importante lembrar que o renovado Código de
Processo Civil, ainda precisa melhorar muito quanto à ponderação na fixação de
prazos, devido a duração periódica de espera das partes envolvidas em um litígio, já
que os finais de semanas não são contados, tornando assim, degradável a celeridade
processual, e assevera-se, ainda, que muitas dúvidas pairam no tocante a
identificação e diferenciação de prazos em dias corridos, frente aos dias úteis.
Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Prazos. Compute e inovações.
ABSTRACT: The New Code of Civil Procedure presents innumerable innovations of
extreme importance in relation to the procedural deadlines, therefore, its greatest
unprecedented is as to the compute that, as a rule, must be in working days. The aim
of this diligence is to identify the main novelties, prerogatives and consequential
peculiarities related to the deadlines in Law No. 13.105, of March 16, 2015, in order
to better achieve the result. This is a qualitative research, with the implementation of
practical day-to-day issues, both in the social environment between people, and in
the legal area about the period available for practicing acts in the version of the new
legislation, all answered throughout the period. job. By deepening the theme, it is
verified that the current procedural systematic conditioned effective comfort to the
legal operators in relation to the time delay for the exercise of their duties. However,
it is important to remember that the renewed Code of Civil Procedure still needs to
improve a lot when considering deadlines due to the periodic waiting period of the
parties involved in a dispute as the weekends are not counted, thus making it , the
procedural speed is degradable, and it is also asserted that many doubts remain
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regarding the identification and differentiation of deadlines in working days,
compared to working days.
Keywords: New Code of Civil Procedure. Deadlines. Compute and innovations.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PRAZOS
PROCESSUAIS. 2.1. Conceito, histórico, princípios constitucionais do direito
processual civil. 2.1.1. Cumprimento de prazos por advogado e prazos processuais
específicos. 2.1.2. Da perda de prazos por advogado e da perda de uma chance. 2.1.3.
Unificação dos prazos recursais, exceto embargos de declaração. 3. CLASSIFICAÇÃO
DE PRAZOS PROCESSUAIS. 3.1. Comuns e simples ou particulares. 3.1.1. Próprios e
impróprios. 3.1.2. Dilatórios e peremptórios. 3.1.3. Judicial, legal e convencional. 4.
CONTAGEM DE PRAZOS. 4.1. No novo Código de Processo Civil em dias úteis. 4.1.1.
Na lei de Execuções Fiscais e nos Juizados Especiais. 4.1.2. Na Justiça do Trabalho, no
Direito Penal e Processual Penal. 4.1.3. Na lei de Falência e Recuperação Judicial. 5.
PRECLUSÃO, CARAC/TERÍSTICAS E ASPECTOS GERAIS. 5.1. Lógica, pro-judicato,
temporal e consumativa. 5.1.1. Da suspensão, interrupção, prescrição e perempção.
5.1.2. Negócios processuais e a conveniências na prática de atos. 5.1.3. A necessária
comprovação do feriado local e alteração de prazos por acordo. 6. CONSIDERAÇÕES
FINAIS. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa desenvolver o tema “novo Código de Processo Civil:
prazos processuais”, com previsão no capítulo III, artigos 218 a 235, introduzidos pela
lei nº 13.105/2015, conforme já descrito no resumo acima, o preponderante desígnio
é mencionar quais as novidades, prerrogativas e peculiaridades consequenciais
perante a prazível reforma.
A pesquisa busca elucidar os indispensáveis aspectos relevantes em termo de
quesitos substanciais da recente mudança do código. Destarte, que o
remodelamento do novo Código de Processo Civil é de grande prestígio no âmbito
jurídico e social quando da sua inovação, posto que o CPC/73 atingia
significativamente a vida profissional de determinada classe de profissionais do
direito, sobre o qual os advogados tinham que dispor de seus finais de semanas e
feriados para dedica-se ao trabalho, com o intuito de não perder prazos processuais
em decorrência da contagem em dias corridos. Com a reestruturação da lei, somente
os prazos materiais são exteriorizados em minutos, horas, dias, meses e anos,
devendo ser aferido em dias corridos, a exemplo deste são os prazos prescricionais,
e em especial, os decadenciais. Já os prazos em dias úteis apuram-se de segunda a
sexta-feira, devendo ser suspenso os finais de semana, feriados e férias de final de
ano, o que deixa a rotina profissional jurídica mais leve.
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A elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso tem por finalidade
demonstrar quais as modificações apresentadas pelo dispositivo em comento,
levando em consideração o “dies a quo e dies ad quem”, os benefícios e efeitos
diante do atual comando. Para atingir os fins deste estudo, a contemporânea
pesquisa promoverá uma análise conceitual, tendo como ponto de partida, as
referências doutrinárias; aferindo-se as inovações, cumprimento e perda do prazo
pelo advogado, a perda de uma chance e os prazos processuais específicos
invocados no novo CPC, até chegar as classificações.
Abordará também, o compute de prazos nas execuções fiscais, juizados
especiais, na lei de falência e recuperação e outros; adentrando-se, nas espécies de
preclusão, bem como lógica, temporal, pro-judicato e consumativa; fomentando
assim as características dos prazos, tais como: interrupção, suspensão, prescrição e
perempção com enfoque destes institutos no Código Civil de 1973 e na nova lei nº
13.105/2015, haverá ainda, dois tópicos finais dedicados, tão somente a aspectos
gerais sobre o tema.
2. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PRAZOS PROCESSUAIS
2.1. Conceito, histórico, princípios constitucionais do direito processual civil
O Código de Processo Civil de 1973, possuía como finalidade dar a efetividade
e celeridade aos processos, através do princípio da segurança jurídica. O antigo
sistema se dividia em cinco partes, sendo: livro I do processo de conhecimento; livro
II do processo de execução; III do processo cautelar; IV dos procedimentos especiais;
livro V das disposições finais e transitórias.
Por oportuno, pode ser afirmado que o CPC/73 foi reformado pela lei nº
13.105/15 com intuito de melhor atender os principais objetivos do código anterior
com o advento do novo diploma, os princípios da efetividade, celeridade, da
segurança jurídica ganharam forças, atendendo melhor as necessidades das partes e
dos profissionais do direito ao implantar inúmeras inovações. Uma das maiores e
principais mudanças que se estampou no novo diploma, foi quanto ao compute de
prazos processuais, além de outras inovações de suma importância, tais como: o
título dos princípios constitucionais fundamentais do processo civil, das tutelas
provisórias de urgência e evidencias, cumprimento de sentença, espécies de
execução, intervenções de terceiros, etc. Ao contrário do CPC/73, o novo sistema
processual dividiu-se apenas em duas partes, a primeira intitulados como parte geral
com seus respectivos livros, títulos, capítulos, seções e a segunda batizada de parte
especial seguindo as mesmas perspectivas do da parte geral.
Conceituam-se prazo processual como um lapso temporal para que as partes
e entes públicos possam exercer o direito de ação, contestação, recurso e entre
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outros atos inerentes ao processo garantidos pela Constituição Federal de 1988,
complementado pela lei nº 13.105/2015 com a finalidade de efetivar a execução de
suas atribuições, podendo ser firmado pela lei, pelo juiz ou por convenção entre as
partes.
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Concluídas as premissas conceituais, é importante pontuar sobre o histórico
que deu origem aos prazos processuais, bem como ao princípio da duração razoável
do processo e da celeridade processual, inclusive sobre o fenômeno da morosidade
jurídica que nada mais é do que a demora na efetivação de atos processuais
interligado ao acúmulo de processos que aguardam julgamento pelo poder
judiciário, resultado do número de demandas e do longo espaço de tempo
procedimental que leva do termo inicial ao termo final.
A lentidão do poder judiciário no processamento de causas tem gerado
imensos questionamentos sobre este déficit histórico que por consequência deu aso
a inúmeras ideias extravagantes, tal qual é a disposição capitular 775 do Imperador
Carlos Magno e tendo em vista os muitos acontecimentos em razão da mora
judiciaria, surgiu-se definitivamente o Código de Processo Civil de 1973 com a
finalidade de concretiza a aplicabilidade do princípio da celeridade processual que
inicialmente não houve o êxito esperado de imediato, mas que corroborou com a
implementação do princípio do acesso à justiça no texto constitucional, os princípios
que disciplinam os prazos e procedimentos processuais.
Por oportuno, vale ressaltar, que assim como o novo diploma processual é
norteado por princípios, em tal grau também os prazos processuais o são dotados.
Em vista disto, existem os princípios constitucionais e infraconstitucionais da lei nº
13.105/2015 e neste sentido, cita-se como exemplo os seguintes princípios: devido
processo legal, igualdade de tratamento, contraditório e da ampla defesa,
publicidade, direito de ação, inadmissão da prova ilícita, duplo grau de jurisdição, juiz
natural, fundamentação das decisões judiciais, segurança jurídica, celeridade,
efetividade do processo, infraconstitucionais, verdade formal, disponibilidade,
impulso oficial, livre convencimento motivado, instrumentalidade.
Diante o exposto, são fundamentos que aprimora o tema em estudo o
princípio da continuidade que está voltado a regra dos prazos ininterruptos, ou seja,
são prazos materiais contados de forma contínua e sem cessação. Convém lembrar
ainda, que a atual forma de contagem de prazos em dias úteis em nada interfere em
relação a este princípio.
Como é de conhecimento geral, o princípio da duração razoável está descrito
no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal que expressa o seguinte: “a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
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os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,” estabelecendo a duração
ponderada e equilibrada, objetivando o intento de dá o efetivo e justo resultado,
visando estabilizar o processo como um todo, e por este motivo o novo sistema
processual consolidou o capítulo dos princípios fundamentais, demostrando a sua
tamanha importância.
Ao passo em que o princípio da preclusão estabelece a perda do direito de
praticar atos, quando transcorrido o decurso de tempo pré-estabelecido. O próprio
nome “preclusão” por si só é autoexplicativo e ocorrerá quando a parte deixa de
praticar determinado ato dentro do prazo.
Outrossim, o princípio da utilidade, bem como o próprio nome revela, traduz
que os prazos descritos na lei ou pelo juiz, obrigatoriamente devem ser contados em
dias úteis ao contentamento das partes frente aos atos processuais, mais que isto
deve ser apto e suficiente a realização da prática de atos dentro do processo,
enfatizando-se assim a paridade. Neste diapasão, o princípio da inalterabilidade
traduz a impossibilidade de modificação nos prazos peremptórios, com a ressalva
das exceções prevista em lei, trata-se aqui das restrições descritas no art. 222 do
Código de Processo Civil que dita o seguinte:
Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for
difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2
(dois) meses.
§ 1º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem
anuência das partes.
§ 2º Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput
para prorrogação de prazos poderá ser excedido. (CPC,
2016). [1]
Além da minuciosa condição expressa na lei quanto as prováveis situações, é
necessário que se faça presente a anuência das partes para aumentar ou diminuir os
prazos do artigo em comento.

O princípio da peremptoriedade guarda com causalidade com o princípio
acima exposto, somente podendo os prazos ser alterados em circunstâncias alheias,
a exemplo do caso fortuito, força maior, morte das partes ou de seus procuradores.
Com tudo, a perda de prazos podem ser justificados os motivos que deu causa a
intempestividade, cabendo assim, a probabilidade de reestabelecimento ou dilação
de prazos.
2.1.1. Cumprimento de prazos por advogado e prazos processuais específicos
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Com o advento da reforma da lei nº 13.105/2015 suas normas e princípios,
vantajosos se tornou a forma de cumprimento dos prazos processuais, este é
visivelmente facilitador da ética, competência e sucesso primordial.
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O Prazo processual é uma regra que disciplina a profissão jurídica, uma
conduta ética que se cumprida garante o sucesso e reconhecimento profissional,
porém o cumprimento de prazos processuais é uma grande dificuldade enfrentada
no dia-a-dia que precisa ser superado, exigindo regramentos e planejamentos para
que seja alcançado o mérito sem prejuízos para os clientes. Deste modo, o art. 224
do novo Código de Processo Civil adverte aos profissionais da área jurídica o dever
de atentar-se as regras de contagem de prazos com a finalidade de evitar a preclusão
do direito de exercer os atos processuais, após intimação ou juntada de autos.
Tendo em vista os argumentos apresentados, é preciso avaliar a partir de
então os procedimentos processuais para a melhor compreensão sobre o
cumprimento de prazos pelos advogados, e preliminarmente incumbe ao procurador
judicial o deve de auxiliar seus clientes quanto ao andamento de uma ação em juízo,
mais precisamente sobre a resposta à acusação, acrescenta-se ainda, que o nome
desta ação é batizado pela jurisdição como contestação, ao qual inicia-se após a
audiência obrigatória de conciliação ou mediação, cabendo às partes manifestarem
suas vontades contrária ou favorável, logo o autor apresenta em juízo via petição
inicial e o réu através do instrumento de contestação ou via reconvenção, conforme
o expresso nos artigos 335 e 437 do Código de Processo Civil.
Desta feita, resta plenamente cabível aos profissionais do direito cumprir um
viés de prazos processuais específicos das mais variadas ações. Por ora, existem os
prazos mais utilizados, tais como: o prazo de 15 dias para contestação, reconvenção,
recursos, apresentação de quesitos, rol de testemunhas, parecer e entre outros atos,
ademais subsiste o prazo de 05 dias para a prática de atos processuais em geral,
onde as partes devem manifestar-se em juízo, caso a lei seja omissa ou o juiz não
disponha a respeito, conforme emana os artigos 218, §3º; 465, §1º, III; 469; 477, §3º;
357, §4º, ambos da lei nº 13.105/2015.
2.1.2. Da perda de prazos por advogado e da perda de uma chance
A perda de prazos por advogados em matéria processual é diferenciada das
demais áreas devido à natureza da obrigação. Dessa forma, pode-se dizer que
quando o advogado perde um prazo de grande prestígio que possa resultar em
prejuízos ao cliente ou que venha a gerar a preclusão processual, ele responderá
civilmente nos termos do Código de Defesa do Consumidor e subsidiariamente com
o Código de Processo Civil, pode resulta em sansões disciplinares, conforme
determina o Estatuto da Advocacia e da OAB.
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Com relação ao tema que alude a perda de prazos processuais, os advogados
também responderão pela a inobservância do prazo quando se tratar da propositura
de ações, sejam por decadência ou prescrição e como se sabe a preclusão do prazo
resulta na perda do direito de ação. Porém, quando a perda do prazo cuidar da
efetivação de pagamento, a parte poderá realizar atos, mas em contrapartida sofrerá
as sansões devidas, veja que na ação de consignação em pagamento por exemplo, o
prazo para o ajuizamento é de 30 dias, e se havendo a perda deste prazo a parte
autora não poderá ajuizar a ação, do contrário se a parte ré perder o prazo para a
efetivação do pagamento, ainda assim poderá realiza-lo, contudo pagará multas,
juros e correção monetária.
Dito isto, não pode também o advogado deixar transcorrer o prazo, muito
menos deixar de apresentar resposta à acusação, pois ocorrendo qualquer das
hipóteses restará à revelia, e por tais razões surtirá os efeitos materiais da presunção
de veracidade dos fatos alegados pelo autor, julgamento antecipado da lide, ou
ainda o efeito processual da dispensa de intimação do réu para a prática de atos
processuais. Sobretudo, os prazos correrão independentemente de intimação do réu
revel, ou seja, a intimação do réu revel não é obrigatória, mas o réu poderá ser
intimado de todos os atos, inclusive podendo praticá-los, tais como: produzir provas,
consoante artigos 334 ao 342 do CPC e súmula nº 231 do Supremo Tribunal Federal.
Muito brevemente, há de se acrescer que na hipótese de perda de prazo de
restituição de autos, o advogado será intimado para restitui-lo em 03 dias, se
decorrido este lapso temporal incorrerá nos efeitos de abuso de confiança cumulada
com a multa de um salário mínimo conforme adverte, o art. 34, XXII do Estatuto da
OAB, determinando a proibição de vista de autos fora do cartório, como efeito de
sansão pelo descumprimento de prazos. É necessário lembrar que, havendo a
ocorrência de causas excepcionais, poderá ser justificado o motivo da perda de prazo,
nos termos do art. 223, §1º do CPC.
Todavia, existe na atualidade a chamada teoria da responsabilização civil pela
perda de uma chance, espécie de indenização autônoma que sofreu bastante
inovações. Portanto, considera-se como perda de uma chance, a probabilidade
existente da certeza de que determinado fato poderá vim a ocorrer, mas que não
ocorrerá por força de vontade alheias, momento em que nasce o instrumento da
responsabilidade civil e assim extrair-se a indenização por danos moral, patrimonial,
estético ou qualquer outra espécie. Embora, a discursão sobre a teoria da perda de
uma chance, ainda não esteja solidamente prevista em lei, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilização civil tem sido relevante para
a solução de alguns casos, assim como, deu aso ao enunciado nº 444 da V Jornada
de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.
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Esta teoria teve seu progresso inicial em França na década de 60, sobre o
termo “perte d´une chance” que também se encontra presente em vários outros
países, como por exemplo no sistema Americano, o “commom law”. No Brasil foi
adotado em meados de 2005 pelo STJ da Bahia no caso em que envolveu um
programa de televisão da época, o chamado: “show do Milhão.” Em virtude do
ocorrido, sua aplicabilidade passou a ser admitida pelos tribunais, o tema vem sendo
discutido com maior intensidade, resultando na criação do Projeto de lei nº
10.360/2018 que não vigorou e encontra-se arquivado com base no artigo 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O caso em comento, “show do Milhão” ocorrido no país, relata a causa de
dano consumado na vida de uma participante do programa que teve sua chance
obstruída na última partida, onde foi elaborada uma pergunta com base no art. 231
da Constituição que expressa:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.
§1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes.
§3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados
da lavra, na forma da lei.
§4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
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§5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou
no interesse da soberania do País, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o
retorno imediato logo que cesse o risco.
§6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse
das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a
extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo,
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação
de boa-fé.
§7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §
3º e § 4º. (CF, 1988).[2]
A pergunta realizada era relativa as terras indígenas, sobre a qual não havia
resposta correta dentre as alternativas, restando em prejuízo ao participante que se
valeu da via judicial, afim de buscar a solução para aquele caso que resultou na
origem da teoria na perda de uma chance, e para a melhor compreensão dos fatos
ocorridos neste episódio, expõe-se, o inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE
PERGUNTA FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO.
PERDA DA OPORTUNIDADE.
O questionamento, em programa de perguntas e respostas,
pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a
constituição federal não indica percentual relativo às terras
reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias
ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do
devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que
razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da
oportunidade. Recurso conhecido e, em parte, provido. (REsp
nº 788459 Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça BA,
Relator: Ministro Fernando Gonçalves, Julgado em
08/09/2005). (STJ- BA - REsp nº 788459 BA, Relator: Ministro
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Fernando Gonçalves, Data de julgamento: 08/09/2005, Quarta
Turma, Data de Publicação: 13/03/2006, Diário da Justiça). [3]
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Este entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça da Bahia,
trata-se da teoria da perda de uma chance na relação entre pessoas físicas e pessoa
jurídicas, mas que se equivale a toda e qualquer relação de consumo que tenha
comprovadamente o efetivo prejuízo, logo, para que seja caracterizado este
fenômeno, é necessária à presença de danos morais, estéticos e existenciais, os
chamados danos extrapatrimoniais. De todo modo, os tribunais vêm firmando seus
entendimentos em diversas áreas de relações jurídica, inclusive nas relações de
consumo, trabalhista e no âmbito do poder público, em conformidade com os
ditames do novo diploma processual normativo.
Mas afinal, indeniza-se o quanto se perdeu, o quantum se espera obter ou a
perspectiva de êxito frustrada por forças alheia? esta é uma questão bastante
relevante, pois o estudo deste caso esclarece muito sobre a complexidade no
momento de fixação do valor final indenizatório. Em suma, repara-se a perda da
oportunidade que se tem direto o individual de alcançar o mérito pretendido e não
a vantagem perdida ou o que esperava-se ganhar. Por tais razões, o enunciado 550
da VI Jornada de Direito Civil proíbe a fixação de indenização com valor fixo ou
tabelado, assim é possível afirmar que uma vez perdida a chance sobre determinado
objetivo, configurado estará o dano.
O fundamento que viabiliza a aplicabilidade da teoria em estudo é de origem
doutrinária que compõe a quarta espécie na classificação de danos, mas a concessão
de indenização em razão de prejuízos fundados, tem como parâmetro os artigos 183,
40 do Código Civil e art. 5º, V da Constituição. O bem jurídico protegido pela teoria
é a oportunidade perdida ou ainda a possibilidade de livrar-se de eventual prejuízo
real e sério, eis aqui os elementos essenciais da teoria, além de exigir a presença dos
três requisitos, sendo: o efetivo dano, conduta do agente e o nexo causal.
Pode-se concluir que, a mera expectativa não constitui o direito ao
ressarcimento nos casos em for possível o enquadramento da teoria da perda de
uma chance. Outra importante informação com relação a este instituto é a distinção
do dano moral que visa o ressarcimento de prejuízos, em razão de malfeitorias que
venha causar sofrimento, dor física, psíquica, ou lesão aos direitos da personalidade,
enquanto que a perda de uma chance objetiva ressarcir aquilo que se deixou de
ganha em virtude da privação de oportunidades.
2.1.3. Unificação dos prazos recursais, exceto embargos de declaração
O Código de Processo Civil de 1973 previa prazos recursais de cinco, dez e
quinze dias de forma bem variável e para cada ato um período diferenciado. Os
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prazos eram materiais, contados em dias corridos, incluindo-se no compute os finais
de semana, feriados e férias de final de ano.
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Pelos motivos citados acima, o novo sistema processual civil privilegiou a
unificação ou uniformização dos prazos recursais em 15 dias úteis, ressalvado os
embargos de declaração que permanece com o prazo de 5 dias, nos termos do art.
1.003, §5º, tais recursos possui expressa previsibilidade no art. 994 ambos os
dispositivo da lei nº 13.105/15.
Frisa-se, que não só os embargos de declaração seja a única exceção à
unificação de prazos recursais em 15 dias, há além deste os embargos infringentes
de alçada com prazo de 10 dias, previsto no art.34, §2º da lei de Execuções Fiscais; a
apelação do Estatuto da Criança e do Adolescente com prazo de 10 dias, expresso
no art. 198, II da lei nº 8.069/90 e o recurso inominado com prazo de 10 dias, descrito
no art. 42 da lei dos Juizados Especiais.
Os prazos recursais unificados em 15 dias com ressalva das exceções, são
contados a partir da publicação dos atos, bem como, o seu compute se dar em dias
úteis, conforme os ditames do art. 219 do CPC, não abrangendo assim os finais de
semanas, feriados e férias de final de ano, objetivando a celeridade e segurança
jurídica do processo, assim como, permitir os descansos dos profissionais da área
jurídica.
3. CLASSIFICAÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS
3.1. Comuns e simples ou particulares
Inicialmente, convém lembrar que existe na doutrina um grau muito elevado
de divergência quanto à classificação de prazos processuais e neste aspecto subsiste
a posição mais prevalecente, resumindo-se naquela que mais adere ao Código de
Processo Civil.
Em razão disso, os prazos processuais na sua totalidade são divididos em legal,
judicial, convencional, dilatório, peremptório, próprio, impróprio, comum, simples ou
particular com peculiaridades e funções direcionadas para cada indivíduo específico
envolvido na relação processual, sendo: o juiz, as partes, o Ministério Público e os
auxiliares de justiça. Nesta mesma linha de raciocínio, há ainda algumas subdivisões
classificatórias, que em sínteses quanto aos destinatários, os prazos podem ser:
comuns, simples ou particulares.
Os prazos comuns são inerentes às partes, conta-se de forma
concomitantemente, ou seja, o compute é dado conjuntamente para ambas as partes
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de modo proporcional e equivalente, nesta perspectiva, segue como exemplo o
prazo para recorrer exposto no art. 1003, §5º do Código de Processo Civil:
Artigo 1.003 o prazo para interposição de recurso conta-se da
data em que os advogados, a sociedade de advogados, a
Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.
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§5º excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. (CPC,
2015). [4]
Antes do encerramento deste assunto, cumpre destacar que os prazos simples
ou particular se refere exclusivamente as partes, além de ser individual, é específico
para determinada parte atuante no processo, logo são modelos de prazos simples
ou particulares, o prazo para apresentar contrarrazões, impugnação e contestação.
3.1.1. Próprios e impróprios
Os prazos processuais próprios estão descritos no novo Código de Processo
Civil, são específicos das partes, não podem ser modificados ou descumpridos, caso
ocorra o descumprimento haverá sansões. Por oportuno, pode ser citar como
exemplo de prazos processuais próprios, o disposto no art. 1.003, §5º do CPC que
estabelece o prazo unificado de 15 dias para recorrer, com exceção aos embargos de
declaração que são de 05 dias, prazo de 15 dias para juntada de documentos aos
autos e entre outras hipóteses.
Por outro lado, os prazos processuais impróprios são destinados aos juízes no
exercício de suas atribuições, ao Ministério Público quando atua em prol da
sociedade como fiscal da lei; a Defensoria Pública quando atuar em favor dos
cidadãos, bem como aos auxiliares da justiça para deliberação de atos processuais
objetivando dar impulso ao processo. Não obstante, os prazos impróprios não geram
sansões processuais por descumprimento, mas tão somente sansões disciplinares e
ainda sobre este contexto, pode ser mencionado como exemplos de prazos
impróprios a execução de atos processuais com prazos de 05 dias, conforme expressa
o art. 228 do novo Código de Processo Civil que expõe o seguinte:
Art. 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos
no prazo de 1 (um) dia e executar os atos processuais no prazo
de 5 (cinco) dias, contado da data em que:
I - Houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi
imposto pela lei;
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II - Tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.
§ 1º Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a
hora em que teve ciência da ordem referida no inciso II.
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§ 2º Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições
ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática,
independentemente de ato de serventuário da justiça. (CPC,
2015). [5]

Em conclusão, também é possível citar como exemplos, os despachos de
expedientes com prazo de 05 dias, as decisões interlocutórias com prazo de 10 dias,
a remessa de autos conclusos com prazos de 01 dia e a sentenças com prazos de 30
dias.
3.1.2. Dilatórios e peremptórios
Consideram-se prazos processuais dilatórios aqueles estabelecidos na lei, mas
sobre a prerrogativa da possibilidade de modificação pelo juiz, ou ainda de
ampliação ou redução por acordo entre as partes, desde que seja por motivos
justiçado.
Por outro lado, os prazos processuais peremptórios são aqueles que não
podem ser alterados ou modificados, tanto pelas partes, quanto pelo juiz, mas
excepcionalmente poderá o juiz com a anuência das partes alterar ou modificar o
prazo em casos de extrema necessidade, como por exemplo na hipótese de
calamidade pública; quando o judiciário, seção ou subseção judiciaria for de difícil
acesso, conforme a determinação do art. 222 do Código de Processo Civil. A mais
das vezes, apesar das duas classes de prazos serem legais, não é facilmente
identificável a distinção dos institutos no Código de Processo Civil, que segundo o
autor Humberto Theodoro ensina:
É bom notar que o código não determina um critério especial
para identificar, dentre os prazos legais, quais são os
peremptórios e quais os dilatórios. Caberá, pois, como sempre
se fez, à jurisprudência a seleção casuística dos prazos de uma
e outra espécie. (THEODORO JÚNIOR, pag. 668, 2017).[6]
Registra-se ainda, que no ano de 1.975 na cidade de Curitiba houve a
realização de um evento, mais conhecido como “Simpósio Nacional de Direito
Processual Civil” que aprovou os regramentos dispostos no art. 181 do antigo Código
de Processo Civil de 1973, ao qual resultou na definição conceitual dos dois tipos de
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prazos processuais da seguinte forma: “prazo dilatório é aquele fixado por norma
dispositiva, enquanto que prazo peremptório é aquele fixado por norma cogente”.
Por fim, a norma dispositiva expressa no Simpósio Nacional de 1.975, referese às normas que faculta a possibilidade de modificação ou alteração. Ao contrário,
as normas cogentes são aquelas que não podem ser modificadas ou alteradas.
3.1.3. Judicial, legal e convencional
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A primeira informação importante a ser observada é quanto a classe de prazo
judicial, que se refere aqueles ajustados pelo juiz, ou melhor, o juiz pode estipular
alguns prazos por autorização legal, prerrogativa expressa no art. 218, §1º do Código
de Processo Civil. Sob o mesmo ponto de vista (CORREIA, p. 313, 2009), descreve
que: “os prazos judiciais são aqueles que, não indicados em lei, são estabelecidos
pelo juiz, segundo critérios de razoabilidade”.
Por este ângulo, pode-se ter como exemplo, o prazo para a justificativa da
perda de prazos expresso no art. 223, §2º do novo diploma processual que permite
a fixação de prazos à critério do juiz. Sobretudo, o prazo legal é pré-definido em lei,
somente contados em dias úteis e não se condiciona a vontade das partes, nem do
juiz, apenas é determinado pela norma, nos termos dos artigos 218, 219 da lei nº
13.105/15. Neste mesmo sentido, o autor (CORREIA, p. 313, 2009) conceitua que os
prazos processuais legais são: “aqueles que, como o próprio nome indica, vêm
estabelecidos em lei, assim, por exemplo, é legal o prazo para apresentar contestação
no rito ordinário, que, segundo o art. 297 do Código de Processo Civil de 1973, é de
quinze dias”, hoje o referido artigo encontra-se disciplinada no art. 335 do novo
diploma e estabelece o termo inicial do prazo de contestação.
Todavia, são exemplos de prazos processuais legais pré-estabelecidos, o prazo
de 15 dias para emenda à petição; prazos de 20 minutos prorrogável por mais 10
minutos para as alegações orais; prazo mínimo de 15 e máximo 30 dias para citação
da ação rescisória, consoante os artigos 321, 364, 970 ambos do CPC. Porém a regra
geral, nas hipóteses de ausência de calendarização dos prazos de diretrizes legais ou
judiciais, é a fixação do prazo genérico de 5 dias para a prática de atos processuais,
como advoga o art. 218, §3º do CPC.
Não obstante, concernente ao prazo convencional que está intimamente
direcionado as partes, é destinado ao consenso entre os litigantes para que de
comum acordo convencionem sobre prazos, caso haja omissão da lei ou do juiz, nos
moldes do art. 218, §2º do novo código, e por fim, resta como exemplos de prazo
convencional o prazo para as partes pactuarem o lapso temporal de suspensão e
solicitação de suspensão da execução ao juízo por convenção, art. 922 e 313, II da lei
nº 13.105/15.
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4. CONTAGEM DE PRAZOS
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4.1. No novo Código de Processo Civil em dias úteis
O antigo Código de Processo Civil de 1973, regia que tanto os prazos
processuais, como os prazos materiais de um modo geral, seriam contados em dias
corridos. Porém, este regramento apresentava uma sobrecarga no exercício da
profissão, e consequentemente, o trabalho dos advogados estendiam-se aos finais
de semanas, feriados e férias de final de ano, mas com o advento da nova lei nº
13.105/15, os prazos passaram a ser contados em dias úteis.
Em outras palavras, as alterações Código de Processo Civil apresenta de forma
inédita e em destaque os prazos processuais contados em dias úteis, aos quais não
se computam os finais de semanas, feriados e férias de final de ano na data de 20 de
dezembro à 20 de janeiro do ano seguinte, consoante o art. 216 e a Súmula 310 do
Supremo Tribunal Federal. Também não se realiza neste período, audiências ou
seções de julgamentos, todos os prazos ficam suspensos, somente em caso de
urgência é que as partes podem praticar atos, tais como: peticionar tutelas e
liminares. Entretanto, existe uma exceção manifesta no art. 58, I da lei nº 8. 245/91
estabelecendo que os prazos processuais descritos na lei de locação, não serão
suspensos no período de férias forense, com exclusão das ações locatícias de
propriedade da administração pública direta, autarquias, fundações públicas,
garagens ou estabelecimentos autônomos de veículo automotor, espaço de
publicidade, hotéis residências e arrendamento mercantil.
A princípio, contam-se os prazos processuais a partir do termo inicial com
exclusão do dia do começo que se desenvolve rumo ao termo final incluindo-se o
dia do vencimento, mas de toda sorte é imprescindível salientar que o termo inicial
se difere do dia do começo.
A partir de então, pode ser verificado que na contagem de prazos no âmbito
jurídico é muito usual através do termo “dies a quo” que significando termo inicial,
ou seja, determina o prazo como início do exercício de um direito e o termo “dies ad
quem” na tradução expressa o termo final da prática de determinado ato. Sob o
mesmo ponto de vista conceitual, existem vários doutrinadores que enfatizam suas
acepções de modo diferente, mas que tem o mesmo sentido, somente expressandose com palavras distintas.
Assim, para iniciar os estudos sobre a contagem de prazos, é interessante que
se tenha em mente que os dias de começo descritos no art. 231 devem ser excluídos
na contagem de prazos em dias úteis, art. 224, ambos os artigos do CPC. Além da
combinação dos artigos acima, existe também o art. 219 que estabelece a contagem
de prazos em dias úteis e o art. 216 que consolida os dias considerados como dias
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não úteis. Para a melhor compreensão sobre a contagem de prazos no novo diploma
processual em dias úteis do termo inicial ao termo final, segue abaixo calendário
como paradigma:
Calendário para contagem de prazos em dias úteis:

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Calendário mensal - Ano 2019 - Março

31
Cores indicativas para cada data específica no calendário:
Dia da disponibilização
Dia da publicação - dia do começo (exclui-se o dia
do começo)
Final de semana (suspensão)
Termo inicial - início do prazo (1º dia útil
subsequente)
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Termo Final - última 24 horas (inclui-se o dia do
vencimento)
Já nos métodos de aplicação para contagem de prazos que envolva
litisconsortes, existindo vários autores ou réus com advogados diferentes e situados
em escritórios distintos, presume-se a prerrogativa da contagem de prazo em dobro,
nos termos do art. 229 do dispositivo em comento. É importante frisar que, nas
hipóteses de litisconsortes, ocorrendo a perda do prazo de contestação por um
deles, não acarreta prejuízos aos demais, somente ao réu revel, mas havendo apenas
dois litisconsortes e um deles se torna revel, conta-se o prazo normalmente, também
não será contado o prazo em dobro quando houver interposição de recursos por
litisconsorte e apenas um deles sucumbir, consoante a súmula 641 do Superior
Tribunal Federal.
No que diz respeito às prerrogativas inerentes as entidades públicas, houve
alteração quanto ao compute de prazos em quádruplo do CPC/73 para o Ministério
Público, ao qual é destisnado a defesa da ordem social, do regime democrático de
direito, dos interesses sociais, individuais e indisponíveis, assim como, para a Fazenda
Pública e a Defensoria Pública, passando a ser contados em dobro, com ressalva das
expressas disposições diferidas em lei. Inclusive foi reconhecido o compute de prazos
igual ao das entidades públicas para os Núcleos de Práticas Jurídicas das
universidades e entidades que prestam assistência às pessoas hipossuficientes,
fundamentos do art. 186, §3° da lei nº 13.105/2015.
Outra notável evolução é quanto aos prazos recusais, aos quais passaram a
ser uniformizado em 15 dias, com ressalvas dos embargos de declaração que
permanece o mesmo prazo de 05 dias, porém o novo dispositivo processual
remodelou a questão da tempestividade dos recursos e atos interpostos com
antecedência ao termo inicial do prazo, invalidando a súmula 418 do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitia a interposição de recurso especial antes da
publicação de acórdão, e neste sentido segue o julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL.
RECURSO INTERPOSTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO APÓS O
ENCERRAMENTO DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE FORENSE EM
COMARCA
DO
INTERIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
REGULAMENTAÇÃO PELA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
LOCAL (CPC/73, ART. 172, § 3º; CPC/2015, ART. 212, § 3º).
INTEMPESTIVIDADE DO APELO AFASTADA (CPC/73, ART. 184,
§1º, II; CPC/2015, ART. 224, § 1º). AGRAVO INTERNO PROVIDO
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PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
1. A decisão que não conheceu do recurso especial mostra-se
equivocada, ante a contagem dos prazos somente nos dias
úteis no novo Código de Processo Civil (art. 219).
Reconsideração.
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2. Quanto à apelação, também é tempestiva. O horário normal
para realização dos atos processuais é aquele estabelecido no
art. 172 do CPC/73, ou seja, das seis às vinte horas, nos dias
úteis (CPC/2015, art. 212).
3. Conforme o art. 172, § 3º, do CPC/1973, somente a lei de
organização judiciária local pode estabelecer horário de
expediente diverso daquele previsto no caput do mesmo
artigo. Tratando-se de norma de exceção, não comporta
interpretação extensiva.
4. Então, na hipótese de fixação de horário reduzido de
expediente forense, por norma diversa da expressamente
indicada no CPC, tem-se que não poderá acarretar prejuízo
para a parte, reduzindo o termo final de seu prazo processual
que fica prorrogado (CPC/73, art. 184, § 1º, II; CPC/2015, art.
224, § 1º).
5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao eg.
Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da
apelação. (STJ- AL - AgInt no REsp 1727186 - AL, Relator:
Ministro Raul Araújo, Data de julgamento: 20/08/2019, Quarta
Turma, Data de Publicação: 30/09/2019, Diário da Justiça). [7]
Segundo o art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal será
comprovado no mesmo ato de interposição do recurso, ou seja, instante em que se
deve efetuar o pagamento de custas. Soma-se a isto, o prazo de 05 dias para
complementar o preparo na hipótese de insuficiência do valor do deposito de custas,
sobre pena de deserção. No entanto, o novo regramento, também aponta o prazo
de 05 dia para manifestação sobre vício ou irregularidade do recurso, conforme o art.
932, parágrafo único do CPC.
Outros fatores existentes e fundamentais são as regras contidas nos moldes
dos artigos 350 e 351 do diploma processual que disciplina o prazo de 15 dias para
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a oitiva das partes, bem como, art. 437, §1º c/c 436 que consolida o prazo de 15 dias
para a oitiva das partes em juízo, com fins de impugnar a admissibilidade e
autenticidade de documentos, suscitar sua falsidade ou manifestar-se sobre seu
conteúdo. É cabível ainda, o prazo de 15 dias para impugnação do cumprimento de
sentença, art. 523 do Código de Processo Civil.
O novo diploma inovou também os artigos 338 e 339, trazendo uma mudança
proporcional quanto a antiga nomeação a autoria descrita no CPC/73 que
atualmente determina a indicação de réu legitimado para a causa no prazo de 15
dias. Neste sentido, segue os principais prazos unificados de acordo com o
novo Código de Processo Civil: ação de prestação de contas, com previsão no art.
550; embargos à monitória, art. 702, §5º c/c 701; contestação na ação rescisória, art.
970; ação de demarcação, art. 577; ação de divisão, art. 598 c/c 577; embargos de
terceiro, art. 679; ação de dissolução parcial de sociedade, art. 601; indicação do réu
legitimado para a causa, art. 338; impugnação de cumprimento de sentença, art. 339;
impugnação de embargos do devedor, art. 523; impugnação de valor da causa, art.
293; pedido de assistência, art. 120; procedimentos de jurisdição voluntária, art. 721;
embargos à execução, art. 806, 915, 920, I; oposição, art. 683, parágrafo único;
juntadas de documentos e arguição de falsidade, art. 430, 437, §1º; apresentação de
quesitos, art. 465, §1º, III; apresentação de rol de testemunhas, art. 450, 357, §4º;
exceção de impedimento e de suspeição, art. 146, §1º; contestação, art. 335; defesa
e reconvenção, art. 343, §1º, 350, 351 do CPC.
O art. 191 condicionou ao juiz e as partes, a possibilidade de criar calendário
para a prática de atos processuais quando assim achar conveniente, esta é uma
grande novidade introduzido no Código de Processo Civil. Por isso, havendo acordo
entre as partes e juízes, momentaneamente ocorrerá o fenômeno da cooperação
entre os sujeitos do processo, consoante o art. 6º, caput do CPC, objetivando assim,
a celeridade processual e razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
da Constituição Federal.
Todavia, deve-se observar que em regra, após o juiz homologar este
calendário, não poderão mais ser modificados os prazos ali fixados, mas é permitido
excepcionalmente em caso de extrema precisão e com justificativa válida, nos moldes
do §1º do art. 191 do Código de Processo Civil. Ademais, quando a data estiver fixada
no calendário, as partes não mais precisarão ser intimadas para a realização de atos
meramente instrutório ou audiência, acorde o art. 191, §2º do mesmo dispositivo.
Quanto à carga rápida de autos, esta é uma das vantagens concedidas aos
advogados pelo artigo 7º, XV da lei 8.906/94 que dispõe: “são direitos do advogado:
ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório
ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”. Hipóteses em que,
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quando o prazo for da parte contraria ou quando o processo não puder ser retirado
do cartório devido ao compute de prazo comum, esta prerrogativa não permitia a
carga rápida de autos em todos os Estados brasileiros pelo CPC/73. Além do mais, o
prazo para vistas de processos em cartórios eram de uma hora apenas, por este
motivo o novo sistema processual evoluiu permitindo a carga rápida de autos para
todos os Estados brasileiros e com uma contagem diferente do antigo sistema, qual
seja, de duas à seis horas, segundo a descrição do art. 107, §3º. Por fim, as partes
podem expressamente renunciar os prazos que o beneficie, em conformidade com
o art. 225, ambos do CPC

Frisa-se, que os prazos em dias corridos passou a ser em dias uteis não só no
processo comum, mas também nos Juizados Especiais Cíveis, Estaduais e Federais,
com o implemento da lei nova nº 13.728/2018, alterando a lei nº 9.099/1995 que veio
a acrescentar o art. 12-A para estabelecer que na contagem de prazo para a prática
de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos que serão
computados somente os dias úteis, ditando a regra da seguinte maneira:
Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive
para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os
dias úteis. (JEC, 1995). [8]

Com efeito, conclui-se que o prazo para interposição de recursos e
contrarrazões passou a ser de 15 dias, nos termos dos artigos 1.002, 1.003, §5º, com
exclusão dos embargos de declaração que tem prazo fixo de 5 dias nos termos do
art. 1.023, ambos do novo CPC.
A título de esclarecimentos, importante definir que nos processos eletrônicos
as partes têm até às 24 horas do último dia do prazo para a prática de atos
processuais, conforme redação do art. 213, e aos advogados cabe observa que a
realização de atos ou cumprimento de prazos, somente valerá para o fuso horário da
localidade do processo, com fulcro no parágrafo único do mesmo dispositivo. Estes
prazos são regidos pela lei nº 11.419/06, instituídos via sistemas de Intimação
Eletrônica e Diário da Justiça Eletrônica e além disto, existe uma grande distinção
entre os dois sistemas, pois na intimação via Dje, as publicações no jornal eletrônico
do tribunal são disponibilizadas diariamente no final do expediente, motivo pelo qual
o início do prazo ocorre no próximo dia útil seguinte ao da publicação, no presente
caso aplica-se o art. 224, §3º do CPC de forma subsidiaria. A disponibilização ocorre
quando o prazo fica disponível no sistema pelo período de 30 dias para consulta de
informações, consoante o art. 4º da lei em comento e artigos 224, §2º; 231, VII; 230
do novo Código de Processo Civil.

115

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Já o sistema de Intimação Eletrônica, refere-se à comunicação pessoal através
do sistema informatizado, criado para o acompanhamento de publicações em espaço
específico para advogados credenciados. Aqui a intimação pode ser com consulta,
neste hipóteses o procurador será considerado citado, intimado ou notificado no
prazo material de 10 dias corridos, bem como, considerado como dia do começo a
data da efetivação da consulta, e logo após no dia seguinte, começa a correr o prazo
processual de 15 dias úteis para a prática de atos, ou ainda, pode ser sem consulta,
que se dará automaticamente no primeiro dia útil seguinte, com fundamento no art.
5º e parágrafos da lei nº 11.419/06.

Os artigos 246, V e 270, parágrafo único do CPC estabelece que, assim como,
as citações devem ser realizadas por meio eletrônico, as intimações, cartas rogatórias,
precatórias e de ordem, também poderão, na forma dos artigos 5º, 6º e 7º da lei de
informalização do processo judicial. Até este determinado momento, observa-se que
os estudos trataram das citações e intimações nos processos eletrônicos, inclusive
sobre as citações e intimações por outros meios de comunicações, como sistema via
correios, oficial de justiça, ato do escrivão ou do chefe de secretaria, edital ou
cumprimento de cartas, nos termos dos artigos 231, 232 do CPC. Examine que na
citação via correios ou cartas, os prazos são contados conjuntamente, começando a
correr quando o prazo estiver se esgotado para todos os réus.
Por oportuno, compete arrazoar brevemente sobre os prazos materiais, mas é
relevante analisar que algumas das posições sobre a distinção das espécies de prazos
materiais e processuais não estão muito claras, e divergem entre os doutrinadores,
como por exemplo o prazo para a impetração de Mandado de Segurança, nos
moldes do 23 da lei nº 12.019/2009. A posição prevalecente, é o entendimento de
que o Mandado de Segurança é de natureza decadencial, portanto o prazo de 120
dias para impetrá-lo, é de cunho material, contados em dias corrido.
Já nos processos eletrônicos referentes a regra de prazo contido na lei nº
12.019/2009, a contagem ocorrerá quando finalizado o prazo material de 10 dias
corridos para o acesso de informações no sistema de intimação eletrônico, que logo
após, dar início ao prazo material de 120 dias corridos para a impetração do
Mandado de Segurança. Veja que tanto o prazo de 10 dias no processo eletrônico,
quanto ao prazo de 120 dias na ação mandamental, ambos são de índole material.
Desta feita, pode ser afirmado que há uma necessidade de entender o novo
regramento acerca da natureza jurídica dos prazos, ou seja, definir quando o prazo
será de cunho processual ou material. Conforme anotações articuladas até esta
passagem, os prazos materiais são consagrados como de natureza decadencial ou
prescricional, e momentaneamente, deve ser levado em consideração que o prazo
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material de 120 corridos para a impetração do Mandado de Segurança é
perfeitamente decadencial pelo simples fato de se trata da propositura de ação.
4.1.1. Na lei de Execuções Fiscais e nos Juizados Especiais
A lei de Execuções Fiscais de nº 6.830/80, regulamenta a execução judicial para
cobrança de dívida ativa da administração pública direta e indireta, nos termos do
art. 1º, sendo assim, cabe presumir que toda cobrança de cunho judicial é tratada
por esta lei.
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Cumpre observar, preliminarmente, que a existência de uma dívida é o que de
fato dá aso ao direito do credor de exigir do devedor sua monta com juros, multa e
atualizações monetárias, tal dívida existente deve ser feita em juízo, quando
proveniente de litígio por não cumprimento do contrato firmado, ou quando
fundado em ordem legal. Se exequível a dívida, é evidente que há a necessidade de
uma série de procedimentos, tais como a análise do fato levada em juízo, produção
de provas, oitiva de testemunhas, entre outros, a depender da complexidade de caso.
Mas para que sejam efetivados os procedimentos executórios, deve-se examinar os
princípios fundamentais, a exemplo o princípio da igualdade, do contraditório e da
ampla defesa, porque são estes princípios que dita as normas de condutas tanto do
juiz, como das partes, objetivando a celeridade processual e a obediência a regra de
contagem de prazos na lei em comento.
O objeto de estudo desta pesquisa é a contagem de prazos na lei de Execução
Fiscal, contudo, o prazo descrito no art. 8º deste dispositivo, disciplina as diversas
formas de realização da citação do devedor. Portanto, em razão da omissão sobre a
forma de contagem de prazos na lei nº 6.830/80, aplica-se subsidiariamente o novo
Código de Processo Civil, conforme indica o art. 1º da própria lei de Execução Fiscal,
bem como, o art. 15 do novo CPC.
Em suma, pode-se concluir que o prazo de 05 dias para a realização de
pagamento da dívida, após a devida citação, expresso no art. 8° da lei nº
6.830/80 conta-se, em dias úteis nos termos do art. 219 do CPC. Por este motivo,
é viável que haja uma grande vantagem prática para os devedores, pois o tempo
para efetuar o pagamento, inclusive, para se defender em juízo, passa a ser mais
longo, assim como, a contagem de prazos se dará com exclusão do dia do
começo e incluir o dia do vencimento, nos moldes do art. 224 da CPC.
Lembrando ainda, que o dia do começo a ser aplicado aqui não são aqueles
regidos pelo artigo 231 do novo sistema processual, mas sim os que então
expressos nos incisos do art. 8º da lei de execução fiscal.
Tendo em vista, o dia do começo de prazos para citações previstos no art. 8º
da lei nº 6.830/80, é importante expor o método de interpretação quanto aos
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embargos à execução, descrito no art. 16 da lei de execução fiscal. No entanto, pode
ser afirmado que o dia do começo dos prazos para opor embargos à execução, é um
tanto diferente da citação, pois o próprio art. 16 revela a forma de contagem dos
prazos para os embargos.
Desta maneira, se o devedor embargar via deposito não haverá intimação,
o dia do começo do prazo, se dará a partir do dia em que ocorreu o deposito; mas
se o devedor embargar por meio de penhora, o dia do começo, será a partir da
intimação de penhora; e se por ventura, o devedor embargar por meio de fiança
bancária ou seguro garantia, o dia do começo do prazo, será a partir da juntada de
provas dessas garantias aos autos.
Até este exato momento, a pesquisa abordou sobre a lei de Execuções Ficais,
nestes termos, cumpre salientar que a lei dos Juizados Especiais de nº 9.099/95, até
meados de 2018 não tratava sobre a contagem de prazos. Portanto, a norma era
omissa, e quando a lei se omite, a regra é que deve-se aplicar o CPC vigente de modo
subsidiaria nos termos do art. 15 do CPC, este é o método de interpretação adotado
pelo sistema jurídico brasileiro, é o famoso critério da especialidade “lex specialis
derrogat lex generalis”, ou seja, lei especial derroga lei geral.
O tema quanto à contagem de prazos nos Juizados Especiais, foi muito
debatido por especialistas, resultando na edição do enunciado de nº 165 (FONAJE,
2016) que dispõe: “nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de
forma contínua”. Contrariando, assim, o novo CPC e divergindo com o enunciado
de nº 4º (TUDF, 2016) que dita: “nos Juizados Especiais Cíveis e de Fazenda Pública,
na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis, nos termos do art. 219, da lei nº 13.105/15”. o enunciado nº
4º da Turma de Uniformização do Distrito Federal, está em conformidade com a
redação do art. 12-A da lei dos Juizados Especiais, que foi introduzido pela lei nº
13.728/18.
Diante do conflito existente entre o enunciado nº 165 da FONAJE e as
disposições do JEC e o CPC, é necessário que se faça uma analises quanto a sua
validade normativa, de acordo com a construção doutrinaria da pirâmide de Kelsen
e a teoria da escada ponteana de Pontes de Miranda, pois o CPC e a lei do Juizados
Especiais possuem natureza de lei Ordinária Federal, conforme art. 59, III
da Constituição. Portanto, o enunciado nº 165 em tese é plenamente nulo, em razão
da hierarquia das normas, por confrontar com normas infraconstitucionais.
4.1.2. Na Justiça do Trabalho, no Direito Penal e Processual Penal
A Consolidação das Leis do Trabalho é disciplinada pelo decreto-lei nº
5.452/43 que foi reformada pela reforma trabalhista, lei nº 13.467/17 e
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regulamentada pela Medida Provisória nº 808 de 2017. Mas quando o assunto é as
inovações expressas no novo Código de Processo Civil, surge-se de imediato, o préquestionamento quanto à contagem de prazos na CLT, a qual deixou de ser contados
em dias corridos, passando a ser em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e
incluindo o do vencimento, art. 775 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem
como, possui aplicação subsidiaria do CPC, nos termos do art. 15 do Código de
Processo Civil.
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Antes da reforma trabalhista em 2017, os prazos celetistas não se contavam
em dias úteis, como emana o Código de Processo Civil de 2015, mas sim em dias
corridos. Por esta razão, o Tribunal Superior do Trabalho, instituiu a Instrução
Normativa nº 39 determinando em seu art. 2º, III, que a contagem de prazos em dias
úteis intitulada no art. 219 do novo CPC, não se aplicava à justiça do trabalho.
Entretanto, a reforma trabalhista alterou a aplicabilidade do art. 775 da CLT,
estabelecendo a contagem de prazos em dias úteis, contrariando a redação da
Instrução Normativa nº 39.
Por oportuno, no que tange aos prazos recursais mas comuns na justiça do
trabalho, possuem previsibilidade no art. 893 da Consolidação das Leis do Trabalho,
sendo o agravo de petição; agravo de instrumento, art. 897-B; embargos no Tribunal
Superior do Trabalho, art. 894; recurso de revista, art. 896 e recurso ordinário, art.
895, I. Todos disciplinados no próprio processo do trabalho, que em regra são
unificados em 8 dias, ressalvados os embargos de declaração com prazo de 5 dias,
conforme art. 897-A da CLT; pedido de revisão do valor da causa com prazo de 48
horas, art. 2º, §2º da lei nº 5.548/70; agravo regimental com prazo prescrito no
regimento interno de cada um dos tribunais da justiça do trabalho, art. 709, §1º da
CLT; recurso extraordinário com prazo de 15 dias, art. 102 da Constituição e art. 1.029
do Código de Processo Civil; embargos à execução com prazo de 5 dias, conforme
art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Na contagem de prazos no Direito Penal, a primeiras análises importante a ser
feito, é quanto ao dia do começo do prazo, pois o dispositivo do art. 224 do CPC
estabelece que o dia do começo deve ser excluído e inclui-se o dia do vencimento,
ao contrário do disposto no art. 10 do Código Penal que determina a inclusão do dia
do começo. Então, é possível atestar que no direito penal, o dia do começo do prazo
é considerado como válido para a prática de atos, pouco importando se o prazo
começou a correr faltando 10 ou 05 minutos para às 24:00 horas, mas a contrário
sensu, o último dia deve ser desprezado, isto é, o dia do vencimento cessa um dia
anterior ao dia estipulado para o término do prazo.
Outra distinção importante, é quanto a natureza dos prazos que no Código de
Processo Civil equivale aos prazos processuais, está relacionado aos procedimentos
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processuais, contados em dias úteis, não obstante no direito penal consiste nos
prazos materiais, contados em dias corridos, tais como: prescrição, decadência, sursis,
livramento condicional, entre outras hipóteses.
A contagem de prazos no direito processual penal, assim como, no direito
penal se dá em dias corridos, mas o dia do começo é totalmente diferente, pois
exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, conforme art. 798, §1º
do Código de Processo Penal, esta regra se equivale as disposições do art. 224 do
CPC. Convém pontuar ainda, sobre o dia do começo no Código de Processo Penal,
que de acordo com os ditames da súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, a qual
expressa que: “no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não
da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”. Nesta mesma
linha de raciocínio, o CPP reafirma o contexto da súmula da seguinte maneira:
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
domingo ou dia feriado.
§ 5º salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;
b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a
ela estiver presente a parte;
c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência
inequívoca da sentença ou despacho. (CPP, 1941). [9]
Conclui-se, que há regra diferenciada para o termo final em dias considerados
não úteis, que segundo o art. 798, §3º do Código de Processo Penal, os prazos que
finalizar em finais de semanas ou feriados, serão estendidos o dia do vencimento
para o primeiro dia útil seguinte.
4.1.3. Na lei de Falência e Recuperação Judicial
A lei nº 11.101/2005 regulamenta as normas sobre recuperação judicial,
extrajudicial, falência do empresário e da sociedade empresária. Porém, a contagem
de prazos nesta lei tem gerado bastante divergência, após a entrada em vigor o
novo Código de Processo Civil.
A lei de falência e recuperação não estabelece a forma de contagem de prazos,
se em dias uteis ou corridos, bem como, não fixa se a natureza é de cunho material
ou processual, dando a entender sobre a possibilidade de aplicação do CPC73
subsidiariamente, mas com a entrada do Código de Processo Civil de 2015 que impôs
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a contagem dos prazos em dias úteis, conforme art. 219, dúvidas surgiram sobre a
aplicabilidade da nova regra. A questão para este momento de conflito entre as
normas é saber qual a regra de contagem de prazo deve ser aplicada à lei nº
11.101/2005, seria o prazo processual contados em dias uteis do novo diploma
processual? ou o prazo material contados em dias corridos? logicamente, o novo
sistema processual, somente deve ser aplicado de forma subsidiaria quando na lei
em comento contiver omissões.
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As jurisprudências nos tribunais tem decidido de forma antagônica, algumas
decisões são conformes as regras da lei de falência e recuperação, adotando a
posição de contagem de prazos em dias corridos por considerar ser a lei de falência
e recuperação uma lei especial, aplicando o critério da especialidade “lex specialis
derrogat lex generalis”, que significa lei especial derroga lei geral, outros tribunais
firmaram seu posicionamento sobre a contagem de prazos em dias úteis, com
fundamento na aplicabilidade da subsidiariedade do CPC/15, em razão a omissão da
lei quanto ao tema. Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça com o intuito
de pacificar o conflito, deu provimento ao Recurso Especial nº 1698283/GO, firmando
o entendimento que a contagem de prazos na lei de falência e recuperação, deve ser
em dias corridos e possui natureza de prazo material.
Diante o exposto, é importante mencionar, que está em tramite na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto de lei nº 239/2018 de iniciativa do
Senado. O referido projeto encontra-se, aguardando a designação do relator até a
data de 11/09/2019 e tem por objetivo tornar a contagem de prazos da lei nº
11.101/2005, definitivamente em dias uteis, nos termos do CPC/15.
5. PRECLUSÃO, CARAC/TERÍSTICAS E ASPECTOS GERAIS
5.1. Lógica, pro-judicato, temporal e consumativa
O tema da preclusão está previsto no art. 223 do Código de Processo Civil e
será tratado neste capítulo de forma bem restrita, onde serão relatadas apenas sobre
as espécies, tais como: preclusão logica, temporal, “pro-judicato”, consumativa e
brevemente sobre a preclusão-sanção ou punitiva. Com intuito de melhor
compreensão sobre o tema da preclusão, segue o conceito do mestre Humberto
Theodoro:
Preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil.
Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão
temporal. Mas, há, em doutrina, outras espécies de preclusão,
como a consumativa e a lógica, todas elas ligadas à perda de
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capacidade processual para a prática ou renovação de
determinado ato. (THEODORO, p. 679, 2017). [10]
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A preclusão lógica, ocorre quando a parte deveria praticar determinado ato e
não o realizou, mas ao contrário, praticou outro ato incompatível com o ato que
deveria ter praticado. Pode-se pontuar como exemplo, a renúncia ao direito de
recorrer, ou seja, a parte renúncia seu direito de recorrer, mas interpõe recurso após
a renúncia expressa, e como se sabe logicamente, não pode a parte recorrer diante
de uma renúncia expressa.

Já a preclusão “pro-judicato” possui a definição de preclusão para o juiz e está
prevista no art. 505 do Código de Processo Civil, mas é bastante controvertida e
discutida na doutrina acerca do seu conceito, inclusive sobre seu significado que
segundo alguns dos estudiosos, a ideia de preclusão para o juiz não é verídica por
entender que a acepção de preclusão “pro judicato", é a inexistência de decisões
judiciais. Em outro horizonte, doutrinadores afirmam que o seu real significado é o
trânsito em julgado de uma decisão, julgamento implícito ou presumido. Por
oportuno, vale apontar que há aqueles que defendem que a preclusão “pro judicato",
é de fato aquela preclusão voltada para o magistrado, ao qual fica adstrito as suas
decisões finais, não podendo revertê-las, com exceção das hipóteses de recursos,
quanto ao instituto da retratação.
A preclusão temporal ocorre quando a parte se matem inerte, deixando
transcorrer o prazo estabelecido em lei, extinguindo assim, o direito de realizar o ato.
Assinala-se como exemplo desta espécie de preclusão, o prazo recursal e ainda sobre
este contexto, segue o Recurso Especial nº 1767406 do Superior Tribunal de Justiça
que delibera sobre a preclusão de prazo para recorrer:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL
DAS ARAUCÁRIAS. DESAPROPRIAÇÃO "EX VILEGE". OMISSÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO A NORMATI
VO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE
"AD CAUSAM" DA UNIÃO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA.
ATRIBUIÇÃO DE ENTE FEDERAL DISTINTO. RECURSO ESPECIAL
DO ICMBIO. PRECLUSÃO. TEMPORAL DO DIREITO DE
RECORRER.
INEXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
UNITÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. (STJ- SC - REsp nº 1767406 SC, Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques, Data de julgamento: 19/03/2019,
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Segunda Turma, Data de Publicação: 22/03/2019, Diário da
Justiça). [11]
Porquanto que a preclusão-sanção, ou mais conhecida como preclusão
punitiva, ocorre quando a parte deixa de praticar determinado ato no prazo e por
este motivo sofrer sansão pré-estabelecido, em razão da inobservância do prazo, um
grande exemplo para esta espécie de preclusão é a aplicabilidade da sansão da pena
de confissão, quando o intimado se recusa a presta depoimento em juízo, conforme
art. 379 do Código de Processo Civil.
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Por fim existe ainda, a preclusão consumativa que ocorre quando um ato já
realizado vem a ser praticado novamente, hipóteses em que o juiz não poderá
verificar pela segunda vez, em razão da efetividade do primeiro ato. A título de
exemplo, tem-se a petição inicial proposta na primeira vez, que quando efetivada,
não pode o juiz analisa a segunda petição inicial protocolada com as mesmas causas
de pedir e mesmo pedido.
5.1.1. Da suspensão, interrupção, prescrição e perempção
Inicialmente, é válido compreender que a suspenção é conceituada como a
paralisação de atos processuais por um período determinado, um bom exemplo é a
suspensão dos finais de semanas, feriados e férias forenses, cuja data volta a ser
contados do ponto que parou. Porquanto que no instituto da interrupção, os prazos
são reiniciados, contados cordialmente do começo, um grande exemplo são os
embargos de declaração que interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso.
Em virtude do que foi mencionado, é possível reafirma que na contagem de
prazos em dias úteis estruturado no novo diploma processual civil, subsiste os
fenômenos da suspensão e da interrupção. Mas apriori, o que são estes institutos? e
quais são as diferenças entre eles? a primeira diferença mais notável entre os dois
instrumentos está no procedimento de contagem.
Cumpre ressaltar que o prazo de suspensão nas hipóteses de férias de finais
de ano, entre vinte de dezembro a vinte de janeiro do ano seguinte tem previsão no
art. 220, bem como, o art. 221 que determina como causa de suspensão de prazos, a
ocorrência de qualquer obstáculo em favor da parte no curso do processo; existe
também como hipóteses de suspensão as situações enumeradas no art. 313; registrase ainda, o disposto no art. 1.004 estabelecendo que no prazo para a interposição de
recurso poderá ser suspenso quando ocorrer a morte de qualquer das partes ou por
motivos de força maior, ambos os artigos do novo Código de Processo Civil.
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Mas e a prescrição como conceituá-la? mimosamente em poucas palavras,
segundo (CÂMARA LEAL, p. 26, 1959) advogando que: “a prescrição é a extinção de
uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular num certo lapso de tempo,
na ausência de causas preclusivas de seu curso”. Em resumo, se perdido o prazo para
ingressar com uma ação ocorrerá o fenômeno da prescrição, extinguindo o direito
de ação. O prazo de prescrição é de cunho material, contados em dias corridos,
conforme emana o novo CPC. São passiveis de interrupção e suspensão, tanto o
prazo de prescrição, quanto o prazo decadencial e a diferença entre os dois
instrumentos são: na decadência perde-se o direito em si, enquanto na prescrição
perde-se o direito de ação.
A hipótese de prescrição abordada neste tópico, esta voltada para o novo
Código de Processo Civil, mas abrange também o Direito Civil, em razão do
tratamento especial e extenso que foi conferido aos institutos previstos no Título IV,
Capítulo I, II, descritos nos artigos 189 ao 211 do Código Civil que conceituam e
disciplinam tanto o instituto da suspenção, como da interrupção, ou ainda, as causas
que interrompem e suspendem a prescrição. Por oportuno, os artigos do 197 ao 200
do Código Civil estabelece um rol causas que impedem ou que suspendem o instituo
da prescrição, assim, pode se afirmar que o impedimento da prescrição ocorre
quando o prazo ainda não começou a correr, justamente porque o direito ainda não
foi violado, pois a prescrição só começa quando houver a violado de um direito. Mas
ao contrário, a suspensão da prescrição ocorre quando o prazo já começou a correr.
Importante pontuar, a prescrição decenal descrita no art. 205 do Código Civil,
que possui aplicabilidade de forma subsidiaria, neste caso, o prazo prescricional será
de 10 anos em casos de omissão da lei, e outra regra de cunho bastante elevado, é
quanto aos demais prazos do Código Civil que não estiverem previstos nos artigos
205 e 206 que são considerados como prazos decadenciais.
A perempção é atribuída ao novo CPC, e está consolidada no art. 485, II que
designa a extinção do processo, sem resolução do mérito, caso haja negligência das
partes por não movimentar o processo, deixando-o paralisado por mais de um ano,
assim como, o inciso III que confirma a ocorrência da perempção quando houver
abandono de causa no prazo de 30 dias, nestas situações as partes fica impedida de
praticar o ato durante um determinado período, em razão da configuração da
perempção, conforme art. 486, §3º do CPC.
A Perempção e a litispendência são pressupostos processuais negativo, ou
seja, quando presentes, causa um desequilíbrio prejudicial no julgamento do mérito.
A perempção ocorre quando se configura o abandono de causa por três vezes,
extinguindo o processo e dando aso ao arquivamento, além disto, possui três
requisitos, quais sejam: a interposição de uma ação pelas mesmas partes, mesma
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causa de pedir próxima e remota, mesmo pedido mediato e imediato. Já a
litispendência tem os mesmos requisitos da perempção, porém, a grande distinção
está no aperfeiçoamento, a litispendência configura-se com a ação ainda em curso,
ao contrário da perempção que se configura após a extinção e arquivamento do
processo.
5.1.2. Negócios processuais e a conveniências na prática de atos
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Os negócios processuais são espécies das mais variáveis hipotese de acordo
ou convenção que as partes podem realizar de livre convenção, antes ou durante o
curso do processo, podendo realizar quaisquer alterações e sem intervenção de
outrem.
A previsão dos negócios processuais está novo Código de Processo Civil, mas
especificamente nos artigos 190 e 191 que permite as partes, o poder de negociação
sobre os procedimentos processuais por convenção, e neste sentido, a autora
(WAMBIER, p. 397, 2016) reafirma: “a autorregulação entre as partes mediante
celebração de negócios jurídicos processuais acerca de aspectos procedimentais da
ação judicial que porventura mantenham entre si vê-se prestigiada nestes artigos.
190 e 191”. Com tudo, como toda regra tem sua exceção, os negócios processuais,
apesar de ser autônomo também possuem suas limitações, devendo ser observado
os pressupostos do art. 166 do Código Civil.
O instrumento dos negócios processuais, por ser uma grande inovação, alguns
enunciados foram editados pelo Fórum Permanente dos Processualistas Civis,
objetivando o esclarecimento e a confirmação da efetividade deste instituto.
Portanto, são exemplos de negócios processuais pré-estabelecidos em alguns
enunciados e firmados em jurisprudências dos tribunais: o pacto de mediação ou
conciliação extrajudicial prévia obrigatória; o pacto de exclusão contratual da
audiência de conciliação ou de mediação; o acordo de produção antecipada de
prova; o acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza e entre
outros acordos ou convenções.
A conveniência na prática de atos decorre das inovações no novo Código de
Processo Civil, mais especificamente em seu art. 213 que pré-dispõe sobre a
conveniência das partes para a prática de atos no sistema eletrônico, estabelecendo
o prazo de vinte e quatro horas para a realização de atos processuais, podendo
realizá-los a qualquer tempo dentro deste período. Tanto é que o art. 214 caput,
restringe a prática de atos em período de férias forenses e nos feriados, mas o inciso
I ressalva as hipóteses de citações, intimações e penhoras, prescritos no art. 212, §2;
o inciso II resguarda a tutela de urgência para a prática de atos no período de férias
forenses e nos feriados.
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5.1.3. A necessária comprovação do feriado local e alteração de prazos por
acordo
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A necessária comprovação do feriado local, está descrita no art. 1.003, §6º do
novo Código de Processo Civil que aduz ser necessário a comprovação de feriado
local no ato de interposição do recurso. Contudo, está comprovação prévia abrange
todo o percurso do prazo, que seja no primeiro dia, no decorrer do prazo ou no
último dia, é dever da parte comprovar que houve feriado local.
Porém, o tema ainda é muito controvertido e discutido nos tribunais, a
doutrina vem adotando sua posição a respeito, seguindo a linha de raciocínio dos
tribunais ao entender que a comprovação dos feriados locais pode ser realizada
posteriormente, contrariando também o disposto no referido artigo citado acima, ao
afirmar que não necessariamente deve ser o feriado comprovado na interposição do
recurso.
Diante o exposto, o processualista (NEVES, p. 1.654, 2016) consolida o seu
entendimento, afirmando o seguinte: “nunca concordei com o fundamento de que
por ser feriado local (e instituído por lei local) o recorrente tem o dever de produzir
a prova de sua existência no momento da interposição do recurso: primeiro, porque
o art. 376 do novo CPC só exige a prova do direito local ‘se o juiz assim determinar’;
segundo porque, mesmo que assim não seja, não há qualquer razão plausível para o
tribunal deixar de intimar a parte para produzir tal prova, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas”. A busca por uma decisão favorável a respeito do
tema deu aso a vários recursos sem êxito, por este motivo, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou a divergência sobre a necessidade de comprovação do feriado da
segunda-feira de carnaval e corpus christi, por não serem feriados de cunho nacional,
ambos discutido no recurso especial nº 1.813.684/SP.
A alteração de prazos por acordo, tem sua previsão a partir do art. 191, §1º
que permite ao juiz e as partes a convenção sobre prazos processuais, ou melhor, a
calendarização de prazos, contrariando o disposto no art. 12 que estabelece a ordem
cronológica. Mas somente é permitido a alteração de prazos por acordo entre as
partes, nos casos excepcionais e devidamente justificado, a exemplo do art. 222 do
Código de Processo Civil que permite ao juiz a possibilidade de prorrogação de prazo
com a anuência das partes nas hipóteses de difícil acesso a comarca, seção ou
subseção judiciária.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Código de Processo Civil de 2015 apresentou grandes inovações em todo
o seu texto jurídico, a começar pelo Capítulo I, com a implementação dos princípios
constitucionais do direito processual civil, previstos na parte geral intitulados como
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normas fundamentais do processo civil. Porém, o tema específico a ser tratado é
quanto aos prazos processuais.
Durante a pesquisa deste trabalho, foi possível notar que os prazos
processuais é um tema bastante abrangente e de suma importância para os
profissionais da área jurídica, bem como, o seu objetivo é dá celeridade ao processo
e segurança jurídica. Por este motivo, é importante mencionar a relevância dos
princípios, pois deles decorre todas as regras que norteia o processo, inclusive os
prazos. Está bem claro que os prazos processuais, em regra são contados em dias
uteis, com exceção dos prazos materiais contidos no próprio CPC e em leis esparsas,
mas alguns dos prazos materiais, estão em processo de transmissão, por esta razão,
pode apresentar mudanças na contagem, em razão de entendimentos firmados pelas
jurisprudências, doutrinas, reformas, ou projetos de lei regulamentares.
É importante pontuar também, que o tema percorreu sobre o cumprimento e
perda de prazos por advogado; a perda de uma chance; unificação dos prazos
processuais, exceto embargos de declaração. Não obstante, os prazos processuais
possuem termo inicial e termo final; são classificados em prazos comuns, simples ou
particulares, próprios, impróprios, dilatórios, peremptórios, judicial, legal e
convencional; assim como, as espécies de preclusões são lógica, pro-judicato,
temporal e consumativa, e suas características gerais é a suspensão, interrupção,
prescrição e perempção.
O estudo de prazos e suas respectivas inovações contemplam a contagem de
prazos no novo CPC em dia úteis; na lei de execuções fiscais; nos juizados especiais;
na justiça do trabalho; no direito penal; na lei de falência e recuperação judicial. Em
suma, a questão do prazo para litisconsórcios com advogados distintos em escritório
diferente sofreu modificações, passando a ser contado com prazos em dobro, pois o
antigo CPC/73 deixou dúvidas a pairar sobre este tema. Conclui-se que as inovações
evidenciam a segurança jurídica e a efetividade dos objetivos definidos pelo novo
diploma processual para garantir a celeridade através das mudanças, em especial a
contagem de prazos em dias úteis.
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RESUMO: O presente trabalho objetiva o estudo da união estável e o direito
sucessório dos companheiros. Com passar dos anos, a família, dentro do conceito
jurídico, foi um dos organismos que mais sofreu alterações, justamente em virtude
da mutabilidade natural do homem, que vigorou até a promulgação da Constituição
Federal de 1988, demonstrando a evolução da união estável no campo legislativo e
suas posições doutrinárias. Com o intuito de demonstrar a evolução do direito
sucessório do cônjuge e do companheiro ao longo da legislação civil brasileira sobre
o enfoque da Constituição Federal de 1988, demonstrando como o direito do
cônjuge afetou positivamente o do companheiro em caráter sucessório. Com o
advento da Constituição Federal de 1.988, a união estável foi elevada como categoria
de entidade familiar, sendo equiparada ao instituto do casamento. A união estável é
um importante instituto familiar. Os cônjuges devem, conjuntamente, exercer, o
direito e o dever relativos à sociedade conjugal, no podendo um cercear o direito do
outro. Dessa forma, buscou-se, assim, humanizar as relações de família, suprimindo
a prevalência da vontade marital, diante da preocupação com a igualdade entre
cônjuges.
Palavras-chave: Família; União Estável; Partilha de Bens; Direito das Sucessões.
ABSTRACT: The present work aims the study of the stable union and the succession
right of the companions. Over the years, the family, within the legal concept, was one
of the bodies that suffered the most changes, precisely due to the natural mutability
of man, which was in force until the promulgation of the Federal Constitution of 1988,
demonstrating the evolution of stable union in the countryside. and their doctrinal
positions. In order to demonstrate the evolution of the succession law of the spouse
and partner along the Brazilian civil law on the approach of the Federal Constitution
of 1988, demonstrating how the law of the spouse positively affected that of the
partner in succession. With the advent of the Federal Constitution of 1988, the stable
union was elevated as a category of family entity, being equivalent to the institute of
marriage. Stable union is an important family institute. The spouses must jointly
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exercise the right and duty relating to the marital society, neither of which may curtail
the right of the other. Thus, we sought to humanize family relationships, suppressing
the prevalence of marital will, given the concern with equality between spouses.
Keywords: Family; Stable union; Asset Sharing; Succession Law.
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1. INTRODUÇÃO
A união estável pode ser dissolvida por vontade das partes e por
resolução, que decorre de culpa pelo inadimplemento de obrigação legal contratual.
Conforme Paulo Lôbo (2014), a união estável, inserida na Constituição de
1988, é o epílogo de lenta e tormentosa trajetória de discriminação e
desconsideração legal, com as situações existenciais enquadradas sob o conceito
depreciativo de concubinato, definido como relações imorais e ilícitas, que
desafiavam a sacralidade atribuída ao casamento.
De acordo com Silvio Rodrigues (2018), os bens resultantes do esforço
comum de ambos, ou ganhos com a colaboração da mulher, foram adquiridos em
nome do varão, e em caso de separação dos concubinos, ficava aquela sem recurso
algum; não raro, em caso de morte do homem, os herdeiros legítimos deste pediam
a herança, isto é, tudo o que o casal possuía à época da abertura da sucessão; ainda
neste caso, ficava a mulher sem nada.
Em tempos remotos, os tribunais eram mais rigorosos na exigência da
prova do concurso de concubina no ganho do patrimônio adquirido, sendo raras as
decisões que lhe reconheciam o direito da concubina de participar daquele acervo
sem demonstrar o concurso de trabalho e da pecúnia. Mas a partir de 1988 tornouse mais frequente a ideia de serem comuns os bens adquiridos na vigência da união
estável, pois a concubina ao gerir a vida caseira, cuidar do lar e filhos, representava
o concurso do esforço comum e com isso lhe deferia a partilha do patrimônio
adquirido durante a união estável.
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Na união estável aplicam-se as mesmas regras da partilha, previstas no
Código Civil, para o casamento no regime da comunhão parcial de bens. Porém, os
companheiros precisam do reconhecimento oficial da união, sobretudo do período
de convivência, para definição do patrimônio comum a ser partilhado. A maior parte
dos conflitos entre casais concentram-se na definição do período de convivência e
na comprovação do esforço comum para aquisição do patrimônio.
A medida judicial cabível para a discussão dessas questões é a ação de
reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. Durante o seu
trâmite, as partes devem comprovar por meio de testemunhas e documentos qual o
período da união estável e quais os bens devem constar da partilha. Se não existir
divergências entre o casal, a dissolução e a partilha dos bens podem ser feitas por
meio de escritura pública lavrada em cartório, desde que o casal não possua filhos
menores. Em ambos os casos um advogado deve ser acionado para orientar e
formalizar o acordo firmado pelo casal.
O presente trabalho pretende discorrer sobre esse tema, qual seja: a
partilha de bens na dissolução da união estável.
2. NOÇÕES DE FAMÍLIA
De acordo com Orlando Gomes (2012), atualmente, emprega-se o termo
“família” com diversos significados:
Em acepção lata, compreende todas as pessoas descendentes
de ancestral comum, unidas pelos laços do parentesco, às quais
se ajuntam os afins. Neste sentido, abrange, além dos cônjuges
e da prole, os parentes colaterais até certo grau, como tio,
sobrinho, primo, e os parentes por afinidade, sogro, genro,
nora, cunhado. Stricto sensu, limita-se aos cônjuges e seus
descendentes, englobando, também, os cônjuges dos filhos.
Designa a palavra família mais estritamente ainda o grupo
composto pelos cônjuges e filhos menores.
Neste mesmo sentido, Sílvio Venosa (2019) conceitua família num
conceito amplo como conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza
familiar, onde compreende os ascendentes, descendentes e colaterais de uma
linhagem, incluindo-se os ascendentes, descendentes e colaterais do cônjuge, ou
seja, parentes por afinidade ou afins. Inclui-se o cônjuge, que não é considerado
parente. Num conceito mais restrito, a família compreende somente pelo núcleo
formado por pais e filhos que vivem sobre o pátrio poder.
3. PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA
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Com a evolução social obteve-se mudanças legislativas, com ampla
atualização e regulamentação dos aspectos essenciais do direito de família, as quais
visam a coesão familiar e valores culturais, assim o direito de família segue pelos
seguintes princípios.
3.1. Princípio Jurídico da Afetividade
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Conforme Orlando Gomes (2012), o primeiro e o mais importante
princípio do novo Direito de Família, é o que põe a ratio, o fundamento básico, do
matrimônio e da vida conjugal na afeição entre os cônjuges e “a necessidade de que
perdure completa comunhão de vida”.
Para Carlos Roberto Gonçalves (2018), o Princípio da comunhão plena de
vida baseada na afeição entre os cônjuges ou conviventes tem relação com o aspecto
espiritual do casamento e com o companheirismo que nele deve existir.
Maria Berenice Dias (2017) salienta que o afeto não é fruto da biologia e
sim de laços de afeto e solidariedade que derivam da convivência familiar. Tem-se
que “o princípio da afetividade na relação entre cônjuges e companheiros incide
enquanto houver afetividade real, pois esta é o pressuposto da convivência”
3.2 Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana

O Princípio da dignidade humana é o maior, fundante do Estado
Democrático de Direito, é o mais universal de todos os princípios, um
“macroprincípio” do qual irradiam os demais.
Para Maria Helena Diniz (2018) o princípio do respeito à dignidade da
pessoa humana “constitui base da comunidade familiar, garantindo o pleno
desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da criança
e do adolescente”.
3.3 Princípio da solidariedade familiar
De acordo com Maria Berenice Dias (2017), o princípio da solidariedade
familiar se deve primeiramente a solidariedade que é o que cada um deve ao outro.
Bem como significa um vínculo de sentimento racionalmente guiado, limitado e
autodeterminado que compele à oferta de ajuda.
Para Paulo Lobo (2014), é importante lembrar que “a solidariedade do
núcleo familiar se deve entender como solidariedade recíproca dos cônjuges e
companheiros, principalmente quanto à assistência moral e material”.
3.4 Princípio da igualdade entre os cônjuges
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No que tange ao princípio da igualdade entre os cônjuges, Orlando
Gomes (2012) faz a seguinte explanação:
Abolida, do ponto de vista jurídico, toda distinção com
fundamento na diferenciação dos sexos, resta saber, contudo,
em que medida repercute na sociedade conjugal a igualdade.
Consequência lógica e inevitável da paridade é a eliminação do
poder marital, não se compreendendo subsista a submissão
legal da mulher. Juridicamente o poder do marido deve ser
substituído pela autoridade conjunta e indivisa. Nenhuma
concepção das relações conjugais “reflete mais fielmente o
caráter orgânico do casamento que funde os cônjuges em uma
só personalidade”.
3.5 Princípio da igualdade dos filhos
O princípio da igualdade dos filhos, conforme Carlos Roberto Gonçalves
(2018), diz respeito à filiação e se traduz na igualdade entre os filhos de toda espécie.
Estabelecendo “absoluta igualdade entre todos os filhos, não admitindo mais
retrógrada distinção entre filiação legítima ou ilegítima”
Maria Helena Diniz (2018), apresenta o entendimento “de modo que a
única diferença entre as categorias de filiação seria o ingresso, ou não, no mundo
jurídico, por meio do reconhecimento; logo só se poderia falar em filho
didaticamente, matrimonial ou não-matrimonial reconhecido e não reconhecido”.
3.6 Princípio do pluralismo familiar
Para Maria Berenice Dias (2017), o princípio do pluralismo familiar,
conforme norma constitucional abrange a família matrimonial e as entidades
familiares como união estável e família monoparental.
Desse modo vale ressaltar que as uniões extramatrimoniais sendo tratadas
como sociedade de fato, não eram consideradas de natureza familiar, e encontravam
abrigo somente no direito obrigacional.
3.7 Princípio da liberdade às relações de família
Paulo Lobo (2014) entende que “as transformações desse paradigma
familiar ampliaram radicalmente o exercício da liberdade para todos os atores,
substituindo o autoritarismo da família tradicional por um modelo que realiza com
mais intensidade a democracia familiar”.
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Já para Maria Berenice Dias (2017), este princípio assegura o direito de
extinguir ou dissolver o casamento e a união estável, bem como o direito de
recompor novas estruturas de convívio.
4.DA UNIÃO ESTÁVEL NO DIREITO DE FAMÍLIA
De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2018), o Supremo Tribunal
Federal adotou uma jurisprudência formulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
que se estendeu aos demais tribunais do País.
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A posição humana e construtiva do Tribunal de Justiça de São
Paulo acabou estendendo-se aos demais tribunais do País,
formando uma jurisprudência que acabou sendo adotada pelo
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ruptura de uma
ligação more uxório duradoura gerava consequências de
ordem patrimonial. Essa Corte cristalizou a orientação
jurisprudencial na Súmula 380, nestes termos: “Comprovada à

existência da sociedade de fato entre concubinos, é cabível a
sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido
pelo esforço comum”.

A jurisprudência, utilizando-se da Súmula 380 do Supremo Tribunal
Federal, considerava que o fundamento da pretensão dos concubinos que se
separavam era baseado numa sociedade de fato estabelecida entre eles e a
dissolução permitia a divisão do patrimônio pelo esforço comum.
Com a evolução da jurisprudência, Silvio Rodrigues (2019) destaca duas
soluções em benefício da concubina tendentes a reparar a injustiça:
A primeira foi de atribuir-se à companheira, que por longo
período prestou serviços domésticos ao concubino, o direito a
salários por aqueles; segunda foi a de dar-lhe participação no
patrimônio haurido pelo esforço comum, entendendo-se haver
existido, entre os concubinários, uma sociedade de fato que, ao
ser dissolvida, implicava o mister de dividir o patrimônio social.
Conforme Silvio Rodrigues (2019), a partir de 1988 tornou-se mais
frequente a ideia de serem comuns os bens adquiridos na vigência da união estável,
pois a concubina ao gerir a vida caseira, cuidar do lar e filhos, representava o
concurso do esforço comum e com isso lhe deferia a partilha do patrimônio
adquirido durante a união estável.
4.1 Conceito de união estável
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 para efeito da
proteção do Estado em seu artigo 226 traz o reconhecimento da união estável entre
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão
em casamento.
A conceituação da união estável consta no artigo 1.723 do Código Civil de
2002, verbis: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem
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e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família”.

Maria Berenice Dias (2017) esclarece que nasce a união estável da
convivência, simples fato jurídico que evoluiu para a constituição de ato jurídico, em
face dos direitos que brotam dessa relação. Por mais que a união estável seja o
espaço do não instituído, à medida que é regulamentada vai ganhando contornos
de casamento.
Sílvio de Salvo Venosa (2019) aponta que: “na união estável existe a
convivência do homem e da mulher sob o mesmo teto ou não, mas more uxório, isto
é, convívio como se marido e esposa fossem”.
Marco Aurélio S. Viana (1999) diz que a união estável é a convivência entre
o homem e a mulher, alicerçada na vontade dos conviventes, de caráter notório e
estável, visando a constituição de família.
4.2. Código Civil e a União estável
Conforme Silvio Rodrigues (2019), o legislador apresentou um avanço ao
estabelecer expressamente a possibilidade de caracterização de união estável se um
ou ambos os conviventes forem casados, mas separados de fato, “e deixou
consignada a impossibilidade de configuração dessa entidade familiar se verificada
a existência de qualquer dos demais impedimentos matrimoniais”.
É importante ressaltar que na mesma linha do artigo 1º da Lei n. 9.278/96,
não foi estabelecido um período mínimo de convivência pelo artigo 1.732 do Código
Civil de 2002, diante isto Carlos Roberto Gonçalves (2018) menciona:
Não é, pois, o tempo com determinação de número de anos
que deverá caracterizar uma relação como união estável, mas
outros elementos expressamente mencionados: “convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família.
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Também cabe ressaltar que no campo pessoal, o Código Civil de 2002
reitera “os deveres de “lealdade, respeito, e assistência, e de guarda, sustento e
educação dos filhos”, como obrigação recíproca entre os conviventes”.
Aproxima e identifica a união estável do casamento tudo o que diz
respeito à responsabilidade dos companheiros com relação a prole e a si próprios.
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Embora o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 não se refira
expressamente à coabitação ou vida em comum sob o mesmo teto, tal elemento
constitui uma das mais marcantes características da união estável, como bem acentua
Zeno Veloso apud Carlos Roberto Gonçalves (2018):
Essa entidade familiar decorre desse fato, da aparência de
casamento, e essa aparência é o elemento objetivo da relação,
a mostra, o sinal exterior, a fachada, o fator de demonstração
inequívoca da constituição de uma família.
De acordo com o Código Civil de 2002, pode-se observar que determina
a aplicação, no que couber, do regime de comunhão parcial de bens, quanto aos
efeitos patrimoniais, dessa forma, os companheiros passam a partilhar todo o
patrimônio adquirido na constância da união, como se casados fossem.
5. REGIME DE BENS E CONTRATO DE CONVIVÊNCIA
A partir do início da união estável, o regime de bens para os companheiros
é o da comunhão parcial de bens. Regime legal supletivo incidente sobre a união
estável quando os companheiros não tiverem adotado regime diferente. Com o início
da união estável, o bem adquirido por qualquer um dos companheiros ingressa
automaticamente na comunhão, pouco importando em que cuja titularidade esteja.
O regime condominial dos bens na união estável decorre da convivência,
a qual gera a presunção da comunhão de esforços à sua constituição.
De acordo com Maria Berenice Dias (2017), não importa o fato de os bens
estarem registrados apenas no nome de um dos companheiros, pois a partilha
ocorrerá de forma igualitária. No entanto, há a possibilidade de os conviventes, a
qualquer tempo (antes, durante, ou mesmo depois de solvida a união), regularem da
forma que lhes aprouver as questões patrimoniais, agregando, inclusive, efeito
retroativo às deliberações.
O Código Civil de 2002 manteve a possibilidade de os companheiros
celebrarem contrato escrito prevista anteriormente na Lei n. 9.278/96, que dispunha

139

www.conteudojuridico.com.br

de forma contrária, afastando o regime de comunhão de bens. Dispõe o artigo 1.725
do Código Civil de 2002:
“Art. 1725 - Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
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Com base no artigo acima citado, Paulo Lôbo (2014) explica:
Aplicam-se à união estável, pois, todas as regras estabelecidas
pelo Código Civil ao regime legal de comunhão parcial,
atribuído ao casamento. Entram na comunhão todos os bens
adquiridos após o início até à dissolução (separação de fato) da
união estável, exceto os considerados particulares de cada
companheiro. Os bens móveis presumem-se adquiridos
durante a união, salvo prova em contrário. Ingressam na
comunhão as dívidas inadimplidas contraídas em proveito da
entidade familiar. Também ingressam na comunhão os valores
correspondentes ao pagamento de parcelas de contratos de
aquisição de bens mediante crédito ou financiamento, após o
início da união estável.
Importante ressaltar que não cabe na comunhão o passivo patrimonial de
cada companheiro, ou seja, as dívidas anteriores à união e as dívidas posteriores
provenientes de responsabilidade por danos causados a terceiros.
5.1 Ação de reconhecimento
Conforme Maria Berenice Dias (2017), a união estável é um fato jurídico
que nasce, perdura por um tempo e por muitas vezes acaba. Constitui-se e extinguese sem a chancela estatal, caso os conviventes retornam à vida em comum, o
arrependimento dispõe dos mesmos efeitos da reconciliação.
De acordo Com Carlos Roberto Gonçalves (2018), a união estável nasce da
informalidade, ou seja, da simples convivência, e não precisa de nenhuma
formalidade para se extinguir, ocorre que quando não há entendimento entre os
companheiros para uma extinção amigável, pode qualquer deles recorrer à via
judicial com pedido de declaração de sua existência e consequente dissolução, com
partilha dos bens comuns e decisões de outras questões.
Maria Berenice Dias (2017) explica que na união estável, os companheiros,
de forma consensual, podem solver as questões patrimoniais, sendo despicienda a
interferência da justiça. A divisão dos bens não necessita de homologação judicial.
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Todavia havendo litígio, é acionado o judiciário, normalmente por aquele que não
está na posse do acervo comum.
Desse modo, o objeto da ação é a identificação do período de convívio e
a divisão do patrimônio amealhado nesse ínterim assim, é mister que decline o autor
os bens alvo de partição e já formule sua proposta de partilha. A sentença, além de
extremar o período de vigência da união estável, deve definir e dividir os bens
comuns. De todo viciosa a prática que vem se consolidando de delegar à fase de
liquidação da sentença a identificação dos bens.
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Ainda de acordo com Maria Berenice Dias (2017), em caso de litígio entre
os companheiros, será necessário o pedido judicial de dissolução, cumulado com a
declaração incidental da existência da relação jurídica de união estável, se houver
negativa por um deles.
6. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
Paulo Lôbo (2014) comenta acerca da extinção da união estável que
termina como se inicia, sem qualquer ato jurídico dos companheiros ou decisão
judicial. A causa é objetiva, fundada exclusivamente na separação de fato. Portanto,
dispensa-se a imputação ou investigação de culpa. Não se dissolve qualquer ato
jurídico, como no casamento, mas a convivência more uxório.
Como no casamento, a dissolução da união estável pode ser de forma
amigável ou litigiosa, a dissolução amigável pode ser exteriorizada por instrumento
particular, onde os companheiros, para prevenir um litígio, definem acerca do
eventual pagamento de alimentos, da guarda dos filhos e de outros respectivos
direitos de convivência como também da partilha de bens comuns.
No caso dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união
estável pertencem a ambos os companheiros, devendo dessa forma serem
partilhados em caso de dissolução conforme as normas que regem o regime de
comunhão parcial de bens.
A presunção de propriedade do titular aparente no registro não é mais
absoluta, e o companheiro é patrimonialmente equiparado ao cônjuge. Adquirido o
bem por um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado por
metade na hipótese de dissolução do vínculo.
Assim, conforme Maria Berenice Dias (2017), quem vive em união estável
e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, não é o seu titular exclusivo, e
ainda o fato de o patrimônio figurar como de propriedade de um não afasta a co-
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titularidade do outro, pois trata-se de presunção júris et de jure, ou seja, não admite
prova em contrário.
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Salvo as exceções legais de incomunicabilidade previstas nos artigos 1.659
e 1.661 do Código Civil de 2002, quais sejam: bens recebidos por herança, por doação
ou mediante sub-rogação legal. Assim ao convivente que quiser livrar da divisão
determinado bem adquirido durante o período de convívio cabe a prova de alguma
das exceções legais.
Diante a presunção de comunicabilidade, incumbe a quem alega
comprovar a situação que exclui o patrimônio da partilha. Pois os bens adquiridos a
prestação ou através de financiamento durante a vigência da união, devem ser
partilhadas, presumem-se adquiridos, durante a vida em comum, os bens móveis
existentes à época da dissolução da união, salvo prova em sentido contrário.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Teve o presente trabalho o intuito de investigar, à luz da legislação e da
doutrina, conceituar e mostrar os novos paradigmas do Direito de Família.
O meio social é dinâmico, assim, não foi possível manter as poucas
previsões do Código Civil de 1916 em relação à união estável. A adoção cada vez
mais comum dessa forma de relacionamento exigiu adaptações e melhores garantias.
Dos avanços importantes pode-se citar a união entre um homem e uma
mulher não casados, o reconhecimento da união estável como entidade familiar,
merecendo proteção do Estado; a presunção relativa de serem comuns os bens
adquiridos a título oneroso durante a união estável; o tratamento da matéria pela
Vara de Família e a imposição da obrigação de prestar alimentos ao convivente que
dele necessitar.
A lei estabelece à união estável o regime de comunhão parcial de bens, só
estando isentos de divisão os bens adquiridos por meio de herança ou de doação.
O Código Civil, em seu artigo 1723, deixou de definir tempo necessário
para que haja o seu reconhecimento, desse modo, uma relação curta, de meses, pode
ser reconhecida como união estável, desde que atenda aos requisitos necessários:
configurar-se em convivência pública, contínua e duradoura e ser estabelecida com
o intuito de constituição de família. Assim, o tempo não mais impera para o
reconhecimento do direito.
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RESUMO[3]: A efetividade, como um direito fundamental claramente disposto em
alguns dispositivos da Constituição Federal de 1988, faz-se imprescindível nos
processos executivos, e para essa garantia, o ordenamento jurídico prevê, como
possível meio apto, a cláusula geral executiva do art. 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Intenta-se verificar a necessidade de utilização de medidas executivas
atípicas por parte do poder público e apresentar contraposições à decisão do
Superior Tribunal de Justiça no HC 453.870-PR. Assim, com o emprego do método
indutivo, esboçou-se sobre o conjunto fático analisado no julgado. Compreende-se
que não há óbices à aplicação da atipicidade executiva nos processos de execução
fiscal, pois a Fazenda Pública, além da sua condição de desigualdade em relação ao
particular, os privilégios que lhe são concedidos são necessários para se fazer cumprir
o interesse da coletividade. Nota-se que tais medidas são passíveis de se firmar na
cobrança judicial de créditos públicos para resguardar os direitos dos cidadãos
contribuintes, desde que não haja excessos e nem a violação aos princípios do Estado
Democrático de Direito. Para alcançar o objetivo exposto, far-se-á uma abordagem
doutrinária, jurisprudencial, e de artigos científicos que dispõem sobre o tema.
Palavras-chave: Execução Fiscal, Efetividade, Medidas Atípicas
Abstract: Effectiveness, as a fundamental right clearly stated in some provisions of
the 1988 Federal Constitution, is essential in executive processes, and for this
guarantee, the legal system provides, as a possible suitable means, the general
executive clause of art. 139, item IV, of the Civil Procedure Code. It is intended to
verify the need for the use of atypical executive measures by the government and to
present oppositions to the decision of the Superior Court of Justice in HC 453.870PR. Thus, with the use of the inductive method, the factual set analyzed in the court
was outlined. It is understood that there are no obstacles to the application of
executive atypicality in tax enforcement processes, since the Public Treasury, in
addition to its condition of inequality in relation to the private, the privileges that are
granted to it are necessary to enforce the interest of the collectivity. It is noted that
such measures are likely to be established in the judicial collection of public credits
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to safeguard the rights of taxpaying citizens, as long as there are no excesses and no
violation of the principles of the Democratic Rule of Law. In order to achieve the
above objective, a doctrinal, jurisprudential approach and scientific articles on the
topic will be used.
Keywords: Tax Enforcement, Effectiveness, Atypical Measures
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Efetividade do processo. 3. Atipicidade executiva. 3.1
Diretrizes para a concretização da cláusula geral executiva 3.2 Critérios limitadores.
4. Aplicação das medidas atípicas nas execuções fiscais. 4.1 O processo de Execução
Fiscal. 4.2 Medidas atípicas aplicáveis. 4.3 Contraposições à decisão do STJ no HC
453.870-PR. Conclusão. Referências
1 INTRODUÇÃO
O processo de execução fiscal, regulamentado pela Lei n° 8.630 de 1980, foi
instituído para a cobrança judicial de quantia certa, por dívidas tanto tributárias
quanto não tributárias pela Fazenda Pública. Assim, o Estado, ao tributar, o faz em
busca do seu desígnio maior: o bem comum, em obediência ao princípio da
supremacia do interesse público sobre o interesse privado, pressuposto lógico de
qualquer ordem social estável. O executivo fiscal, possuindo natureza nacional, pode
ser considerado um dos processos de maior relevância, seja no âmbito Federal,
Estadual, Municipal ou Distrital, mas apesar disso, apresenta um grau de eficácia
muito baixo.
O Novo CPC inovou significativamente com o objetivo de conferir maior
efetividade, celeridade e segurança jurídica na prestação da tutela jurisdicional. A
atipicidade executiva prevista no seu art. 139, inciso IV, não foi uma novidade, pois
já era consagrada no art. 461, §5°, do CPC de 1973, quanto às obrigações de fazer,
não fazer e entregar coisa. A inovação foi no sentido de, expressamente, munir o
magistrado de mecanismos para a obtenção da tutela satisfativa também nas ações
que tenham como objeto prestações pecuniárias.
Os demorados processos de execução fiscal que pendem na praxe forense
exigem a utilização de meios alternativos para melhora do trâmite e
consequentemente da efetividade. Um dos meios potencialmente aptos a contribuir
para tal fim seria a adoção do poder geral de execução concedido ao juiz, a exemplo
do que dispõe o artigo 139, inciso IV, do Novo CPC.
Com o presente artigo, busca-se compreender que pela importância da
efetividade dos processos de modo geral, mas especialmente da tutela executiva, a
utilização das medidas constritivas nos processos de execução fiscal não encontra
óbice nas especificidades que regem a atuação da Fazenda Pública, visto que
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necessita de procedimento próprio e diferenciado para o seu exercício, por não estar
nas mesmas condições dos particulares.
O Capítulo I abordará sobre a efetividade e a sua importância para os processos
executivos. O Capítulo II discorrerá sobre a atipicidade, especificamente, sobre as
diretrizes para a concretização da cláusula geral executiva, bem como os limites que
devem ser obedecidos quando da sua aplicação. No Capítulo III, discutir-se-á sobre
a atipicidade nos processos de execução fiscal; as medidas aplicáveis; e uma análise
das justificativas utilizadas pelo STJ no HC 453.870-PR. Por fim, no Capítulo IV, a
conclusão.
2 EFETIVIDADE DO PROCESSO
O Processo Civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e
as normas fundamentais[4], e o CPC disciplina expressamente a noção de efetividade
quando dispõe em seu art. 4º que as partes têm direito de obter em tempo razoável
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa[5]. Além disso, que todos
os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha uma decisão de mérito
justa e efetiva[6].
O processo efetivo como um direito fundamental está claramente disposto em
alguns dispositivos da Constituição Federal de 1988, quais sejam o que disciplina o
princípio da eficiência (art. 37); o princípio da duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII); as garantias inerentes ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV); o processo
adequado, preciso e técnico; e o amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV).
A efetividade do processo faz-se imprescindível, especialmente, nos processos
de execução. Conforme Fredie Didier Júnior (2017, p.128), o princípio da efetividade
assegura um direito fundamental à tutela executiva, pois explica que podem ser
extraídos diversos princípios do devido processo legal, e que dele se extrai o da
efetividade, pois para ele, “processo devido é processo efetivo”.
Desse entendimento retira-se que o interesse de ter um processo executivo
com resultado, decorre da forma como as normas são interpretadas, já que a
interpretação deve tirar o maior proveito possível a fim de promover a
efetividade. Nesse ponto, observa-se o poder-dever do juiz, no qual deverá adotar
as medidas executivas necessárias para a ocorrência da prestação da tutela executiva,
podendo também deixar de aplicar alguma norma que impõe restrição a uma
determinada medida.
O CPC de 1973 pautava-se pelo princípio da tipicidade das formas executivas e
o juiz limitava-se apenas em seguir o procedimento fixado pelo legislador. No
entanto, “a evolução da sociedade fez com que novas necessidades de tutela dos
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direitos fossem postas a nu, evidenciando a falta de sensibilidade e de efetividade do
modelo executivo do Código de Processo Civil de 1973, na sua versão original.”
(MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2019, p. 396).
O Novo CPC oferece a separação entre os mecanismos para a efetivação das
sentenças judiciais e para a concretização de prestações impostas por documentos
privados (títulos executivos extrajudiciais), havendo a distinção dos regimes de
“cumprimento de sentença” e de “processo de execução”, mas essa divisão é mais
aparente do que efetiva.
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José do Santos Carvalho Filho (2019, p. 33-34), ao ensinar sobre os princípios
fundamentais que regem a Administração Pública, preleciona que a efetividade não
se confunde com eficiência e nem com eficácia. Enquanto a eficiência está
relacionada “ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade
administrativa”; a eficácia relaciona-se “com os meios e instrumentos utilizados pelos
agentes”; a efetividade, por sua vez, “é voltada para os resultados obtidos com as
ações administrativas.”.
Nesse sentido, de acordo com Geisa de Assis Rodrigues (et tal, 2016), a noção
de efetividade processual está presente nos conceitos ligados ao princípio da
eficiência, por isso, pode ser dito que cabe ao Poder Judiciário se organizar de forma
adequada para garantir que a tutela jurisdicional possa ser conferida ao titular do
direito material de maneira oportuna, célere e em prazo razoável.
Assim, importa dizer que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito”, afirma a existência de direito fundamental a um processo
adequado e efetivo. Então, uma vez que o Estado chama para si a responsabilidade
da prestação jurisdicional, é importante que se comprometa com a efetividade da
tutela satisfativa.
Nesta seara, consoante Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero (2018), a tutela jurisdicional é exercida mediante a propositura de uma ação
que se perfaz como direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva mediante um
processo justo, e para que assim seja alcançado, é preciso adequar-se ao caso
concreto através de procedimentos diferenciados conforme as necessidades e
particularidades do direito material.
Esses autores defendem que, por essa razão, o Novo CPC, além de prever
procedimentos diferenciados, paralelos ao procedimento comum, também introduz
várias técnicas processuais capazes de adequar concretamente o processo às
necessidades do direito material afirmado em juízo, como por exemplo, as técnicas
executivas atípicas previstas nos seus artigos 139, inciso IV, e 536 a 538.
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Dado o exposto, observa-se que a tutela jurisdicional tem que ser efetiva, seja
ela de um particular ou da própria Fazenda Pública, pois se trata de uma imposição
que respeita aos fundamentos do Estado Constitucional. No âmbito da tutela
executiva, a efetividade tem o intuito de utilizar todas as medidas executivas
coercitivas necessárias para convencer o devedor a cumprir as obrigações, para que
se alcance o máximo possível o direito material.
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3 ATIPICIDADE EXECUTIVA
O CPC de 2015 inovou significativamente com o objetivo de conferir maior
efetividade, celeridade e segurança jurídica na prestação da tutela
jurisdicional. Sendo assim, com o intuito de contribuir ao debate, pretende-se
explorar sobre as principais diretrizes de aplicação e de limitação das medidas
atípicas elencados pela doutrina até o momento.
3.1 Diretrizes para a concretização da cláusula geral executiva
Dentre as inúmeras alterações no ordenamento jurídico pátrio, trazidas pelo
Novo CPC, importante consignar que a atipicidade executiva não foi uma delas, pois
já era consagrada no CPC de 1973, no seu art. 461, §5°, no tocante às obrigações de
fazer, não fazer e entregar coisa.
A inovação ocorreu no art. 139, inciso IV, no sentido de, expressamente, munir
o magistrado de mecanismos para a obtenção da tutela satisfativa também no que
se refere às obrigações pecuniárias, a qual preconiza que:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe: (...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária.
Tal dispositivo aduz que o juiz poderá dirigir o processo utilizando-se dessas
medidas, “inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. À vista
disso, enquanto antes eram aplicáveis apenas às obrigações de fazer, não fazer e
entregar coisa, hoje é possível a aplicação também às obrigações de pagar quantia
certa.
Para Daniel Assumpção Amorim Neves (2018), é cabível a aplicação ampla e
irrestrita do princípio da atipicidade a qualquer espécie de execução, independente
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da natureza da obrigação, sendo possível, até mesmo, a aplicação de astreintes nas
execuções de pagar quantia certa.
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É certo que a busca pela satisfação do direito do exequente dá-se pelo juiz, no
caso concreto, por meios executivos, e são variados os meios previstos em lei:
expropriação, penhora, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de
pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Contudo, “apesar
de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de que trata-se
de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos
que não estejam expressamente consagrados em lei.” (NEVES, 2018, p. 1074).
Depreende-se do entendimento de Fredie Didier Júnior (et tal, 2017) que esse
dispositivo, ao estabelecer que cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial, consiste em espécie normativa composta de termos
vagos e por conta dessa indeterminação legislativa, há várias concepções sobre
cláusulas gerais, dentre elas, a de reforçar o poder criativo da atividade jurisdicional.
Nesse sentido, cláusula geral pode ser conceituada como uma espécie de texto
normativo, cuja hipótese fática é composta por termos vagos e o efeito jurídico é
indeterminado, o que reforça o poder criativo da atividade jurisdicional, no qual o
julgador é chamado para interferir mais ativamente na construção do ordenamento
jurídico, servindo para a realização do caso concreto.
Em réplica, Araken de Assis (2018, p. 129) pondera que “a fértil imaginação das
pessoas investidas na função judicante, exasperadas por execuções que não
progridem, amontoadas nos cartórios de espaço exíguo e embaladas pela cultura do
autoritarismo, disseminada na literatura processual, concedeu as maiores
arbitrariedades, visando compelir o executado a cumprir a obrigação ou o direito
exequendo.”.
Além disso, esse autor leciona que a tipicidade dos meios executórios é
recomendada por razões políticas de relevo, e que é necessária a sua previsão em lei,
não podendo ser dado ao judiciário o poder de criar novos meios executórios. Em
sua concepção, a legalidade estrita é o que basta para pré-excluir a criação e o
emprego heterodoxo de meios executórios.
Por outro lado, Marcelo Miranda Caetano (2018, p. 225) afirma:
A dicção do art. 139, IV, CPC é avanço louvável na
processualística pátria, a permitir a utilização de meios
executivos atípicos à superação de expedientes voltados ao
retardo e desarrazoado inadimplemento executório, e sua
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correta utilização processual servirá ao incremento do poder
diretivo do juiz fazer cumprir suas decisões, inclusive de ofício,
dentro da desejada finitude e do senso de celeridade,
economia e eficácia que o processo judicial precisa ter.
Assim, é possível afirmar que a ampliação do poder geral de adoção de medidas
executivas consiste num grande avanço. Apesar disso, quanto ao tema, percebe-se
que ainda há muitas controvérsias, e estas gravitam sobre os questionamentos de
ser ou não possível a utilização desses mecanismos; sobre existir ou não limite para
a imaginação do aplicador do Direito, intérprete da lei; e ainda, se tudo é possível
com base nessa cláusula geral.
Ressalta-se, portanto, que a ideia trazida pelo art. 139 do Novo CPC, é um
contraponto à figura tradicional do magistrado, que, sob esse prisma, deve ser
alterada para postura “participativa”, que representa aquela forma de atuação do juiz
que dialoga, tanto extra-autos quanto para além do âmbito da unidade judiciária,
com a sociedade e demais instituições (LARANJAL; SIMÕES, 2016).
Há no âmbito processual cível, três enunciados normativos que sinalizam tratarse de cláusulas gerais, o art. 297, o §1° do art. 536 e o art. 139, IV. O art. 297 disciplina
sobre a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas necessárias no caso da
tutela provisória; e o art. 536, §1° dispõe sobre a possibilidade de o juiz impor, por
exemplo, multa, busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, trazendo a
expressão “determinar todas as medidas necessárias à satisfação do exequente.”.
Quanto ao art. 139, inciso IV, ao dispor que “cabe ao juiz determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária.”, também constitui-se numa cláusula geral executiva.
Diante disso, pela conclusão de Eduardo Talamini (2018), percebe-se que o
poder geral de medidas executivas atípicas nas diferentes modalidades executivas
sempre terá vez quando se está diante de verdadeira ordem do juiz, com conteúdo
mandamental, não podendo ser artifício para desrespeitar os pressupostos e limites
das medidas típicas.
Nesse contexto, esse é o entendimento abaixo colacionado:
O poder geral de adoção de medidas atípicas é instrumento de
efetivação das decisões (“... assegurar o cumprimento...”, diz o
art. 139, IV). Sua função é essencialmente executiva: propiciar a
tutela a que o jurisdicionado tem direito, nos limites do devido
processo legal formal e material. Não se trata de puro
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instrumento de afirmação da autoridade judicial nem de meio
de punição à afronta a essa autoridade. Para isso, existem
sanções específicas (p. ex. CPC, arts. 77, §2°, 81 e 774, par. ún.).
(TALAMINI, 2018, p. 56-57).
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Desse modo, as cláusulas gerais existem para se fazer cumprir uma decisão
judicial, e em todo e qualquer caso, é indispensável a observância no seu exercício,
da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da medida. É o que se verá a seguir,
quanto aos critérios limitadores da atuação do juiz quando da aplicação das medidas
inominadas.
3.2 Critérios Limitadores
Depois de esclarecida as diretrizes para a fixação de medidas atípicas, inclusive
nas obrigações de pagar, outro problema surge, que é a necessidade de se fixar
limites na utilização da atipicidade executiva. A doutrina atua no sentido de
estabelecer critérios mínimos de orientação, principalmente do magistrado, na sua
decisão.
De modo geral, nas palavras de Marco Aurélio Ventura Peixoto (et tal, 2018), os
critérios propostos para balizar a incidência do instituto em análise são, entre outros:
a observância dos postulados da proporcionalidade; da utilização do dispositivo de
modo subsidiário relativamente às medidas atípicas; a exigência de fundamentação
adequada; e de observância ao contraditório.
Segundo Humberto Ávila (2015), o postulado da proporcionalidade deve ser
respeitado nas situações de causalidade entre dois elementos empiricamente
discerníveis, um meio e um fim, de forma que possa proceder à adequação. Em outras
palavras, deve-se analisar se o meio realmente promoverá o fim; se não há outros
meios menos restritivos dos direitos fundamentais; e se as vantagens trazidas pela
promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio.
Pelo princípio da tipicidade dos meios executivos, a escolha da medida
executiva é definida pela lei, ou seja, o juiz só pode aplicar uma das medidas previstas
pela própria lei. Quando o assunto é a atipicidade executiva é preciso investigar os
limites de sua aplicação, ou seja, é preciso investigar qual o parâmetro de controle
da escolha realizada pelo juiz.
Dessa forma, no que diz respeito à aplicação de medidas atípicas para a
execução nas obrigações de pagar quantia, o princípio da subsidiariedade é de suma
importância, sendo preciso examinar, especialmente, cada uma das hipóteses que
podem ser utilizadas para tal execução, devendo atentar-se sempre pela chamada
“tipicidade prima facie”.
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Não é cediço encontrar decisões significativas de consenso na doutrina quanto
os limites de incidência do poder geral de execução e as possibilidades de sua
aplicação nas obrigações de pagar quantia certa, mas é possível depreender que,
majoritariamente, entende-se possível e que é mais conveniente a sua aplicação de
forma excepcional, ou seja, de forma subsidiária.
Nessa acepção, o Fórum de Processualistas Civis–FPPC aprovou dois
Enunciados interpretativos: Enunciado 12/FPPC [7] e Enunciado 396/FPPC[8]. Um
fazendo alusão à necessidade de serem esgotadas todas as medidas típicas para que
se proceda à utilização das técnicas inominadas de execução e outro sobre a
possibilidade da sua determinação, de ofício pelo juiz, desde que observadas a
dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.
À vista disso, pelo entendimento de Marco Aurélio Ventura Peixoto, Patrícia de
Almeida Montalvão Soares e Renata Cortez Vieira Peixoto (2018), é cabível a
aplicação de medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas, desde que observado o
princípio do contraditório e para a sua determinação de ofício, que sejam observados
os princípios fundamentais do processo civil, estampados no art. 8° do NCPC[9].
Além dos postulados que norteiam o conteúdo da decisão, revela-se de grande
importância que o pronunciamento judicial seja devidamente fundamentado. Esse
dever de fundamentação que a doutrina chamou de “exaustiva” ou “analítica”
funciona como um mecanismo de controle para as partes, em que o juiz deve
discorrer o porquê uma medida é mais adequada e não outra (FREITAS; LIGERO,
2019).
Faz-se necessário que as decisões, quando decretadas, sejam devidamente
fundamentadas, conforme preceituam os ditames do art. 489, §1°, incisos I e II do
NCPC, os quais declaram que não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos
indeterminados ou sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.
O art. 93, inciso IX também disciplina o postulado da fundamentação ao dispor
que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as
decisões serão fundamentadas. Para Fredie Didier Jr. (2018), é inegável que todo
pronunciamento judicial de cunho decisório precisa ser fundamentado, e o papel da
fundamentação ganha ainda mais relevância quando o órgão julgador exercita o
poder geral de efetivação.
O princípio do contraditório, de acordo com Fernanda Duarte, Gilson Bonfim e
Janssen Murayama (2016), fundamenta-se num modelo cooperativo, percebendo-o
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como um princípio realmente capaz de permitir que os sujeitos do processo
influenciem efetivamente a tomada de decisão, pois o magistrado, mesmo nos casos
que poderia decidir de ofício, está obrigado a dar oportunidade às partes para se
manifestarem.
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Em virtude disso, já que a escolha da medida executiva atípica pressupõe a
análise de enunciados normativos de conteúdo aberto, é imprescindível a
observância do contraditório (arts. 7°[10] e 9°, CPC[11]), ainda que prorrogado para
momento posterior, ou seja, a defesa na fase de conhecimento, o recurso cabível ou
possível pedido de reconsideração.
Por fim, Alexandre Câmara (2018) conclui que os limites existem e não devem
ser ultrapassados, para que não importe na violação de preceitos do Estado
Democrático de Direito, como o respeito à dignidade humana e ao devido processo
constitucional, pois a liberdade concedida ao juiz naturalmente aumenta sua
responsabilidade, mas é inadmissível a sua utilização para contrariar leis ou
princípios.
4 APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS
Como dito, o CPC de 2015 inovou em seu artigo 139, IV, quando concedeu
poderes ao magistrado para decidir amplamente com base no princípio da
atipicidade na ordem judicial, inclusive nas prestações pecuniárias, faz-se necessário
debater sobre a correlação da atipicidade nos processos de Execução Fiscal e
entendimento jurisprudencial.
4.1 Processo de Execução Fiscal
Inicialmente, ressalta-se que a prestação jurisdicional executiva se presta a
atuar impondo medidas práticas necessárias para fazer cumprir o disposto em
sentença ou em título executivo extrajudicial, já que este, por sua vez, atesta a certeza
do dever de cumprimento da prestação, consistindo num conjunto de atos
eminentemente práticos e materiais.
No Brasil, no que concerne ao processo de execução fiscal, foi instituído pela
Lei de Execuções Fiscais (LEF) ou Lei n° 6.830, datada de 22 de setembro do ano de
1980[12]. Essa lei disciplina a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública,
por meio de título executivo extrajudicial, aplicando subsidiariamente, as normas do
CPC, naquilo que é compatível.
É por meio da Execução Fiscal que a Fazenda Pública, através do Poder
Judiciário, busca no patrimônio do executado, bens suficientes para saldar o crédito
cobrado. Trata-se da cobrança de Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
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Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, vide caput do artigo 1º da referida
lei.
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Conforme art. 2° e parágrafos da lei supracitada[13], qualquer valor, cuja
cobrança seja atribuída por lei à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito
Federal, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública, no qual o órgão
competente poderá proceder à inscrição do executado, como ato de controle
administrativo da legalidade e fará a apuração da certeza e liquidez do crédito
tributário ou não tributário.

Outrossim, a Certidão de Dívida Ativa será estabelecida pelos mesmos
elementos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, e será autenticada pela autoridade
competente, constituindo título executivo extrajudicial. Seus requisitos são
indispensáveis na utilização da ampla defesa do executado, que se dará, em regra,
através de embargos à execução fiscal.
A petição inicial deve ser instruída com a certidão da dívida ativa, que indicará,
nos termos do artigo 6º da Lei 6.830/80 (LEF), apenas o juiz a quem é dirigida, o
pedido e o requerimento para a citação do executado. A produção de provas pela
Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial, e o valor da causa
será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

O despacho judicial é que defere ou indefere a inicial. Em caso de deferimento,
interrompe o prazo prescricional, e importa em ordem para a citação; já a penhora,
ocorrerá caso não haja pagamento da dívida ativa nem o oferecimento da garantia à
execução; e o arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar.
O sistema tributário, então, outorgou ao próprio Fisco o poder de formar
diretamente um título para fins executivos, dotado de presunção de certeza e
liquidez. Neste procedimento, o Estado promove as medidas práticas necessárias,
invadindo o patrimônio do executado e dele retirando o produto para a satisfação
do interesse do credor. Sendo assim, a execução fiscal busca fazer cumprir a
obrigação de pagar uma quantia certa, vinculada à certidão de dívida ativa, aos
interesses do devedor fazendário (SCHERER, 2015).

Com isso, frisa-se o entendimento de José Denilson Branco (2016), de que a
cobrança da dívida ativa serve como instrumento de expropriação patrimonial,
compelindo forçosamente aquele que se recusa a cumprir voluntariamente com a
obrigação surgida a partir do fato gerador. O que força a afirmar que o poder estatal
utiliza essa via para satisfazer as demandas dos serviços públicos e os anseios da
sociedade.
4.2 Medidas Atípicas aplicáveis
154

www.conteudojuridico.com.br

Além de entender sobre o processo de Execução Fiscal, também é necessário
abordar sobre as medidas atípicas a ele aplicáveis. Estas podem ser, por exemplo, a
suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do passaporte, o
impedimento das empresas em participarem de licitações, a aplicação de multa, e a
inscrição em cadastro de inadimplentes.
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De acordo com Minatto (2017), os juízes em suas decisões inovaram quando
passaram a determinar a apreensão da CNH e do passaporte, pois não deixa de ser
uma forma do devedor ser compelido a pagar a dívida. Então, tais medidas podem
ser solicitadas pelo credor, qual seja, no caso da Execução Fiscal, a própria Fazenda
Pública na busca dos seus créditos.
Contrário a esse entendimento, Lenza (2015) ressalta que quando há a aplicação
dessas medidas, é atingido o direito constitucional disposto no artigo 5º, inciso XV,
da Constituição Federal, o direito de ir e vir, com o argumento de que no território
nacional em tempo de paz, a locomoção é livre, podendo qualquer pessoa entrar,
permanecer ou sair com seus bens, desde que os faça nos termos da lei.
No mesmo sentido, para Daniel Amorim Assumpção Neves (2017) a doutrina
ainda não é pacífica na resolução do conflito sobre a possibilidade ou não da
aplicação e ao requerimento de tais medidas, mas defende, assim como a doutrina
majoritária, que a adoção de medidas executivas atípicas de natureza coercitiva tem
que respeitar os limites impostos pela Constituição Federal de 1988.
Quanto à multa, Fredie Didier (et tal, 2018, p.331), esclarece que “na execução
das obrigações pecuniárias, a multa pode ter caráter punitivo-ou também punitivo”,
e destaca a possibilidade de “estar prevista em outros dispositivos (p. ex, multa por
inadimplemento de tributos)”. Dá ênfase, ainda, que na execução de título
extrajudicial, a multa por inadimplemento advém do próprio negócio jurídico
conteúdo do título, ou decorrerá da lei, como no caso da execução fiscal.
Para ele, é possível a fixação de multa coercitiva como medida atípica, para
forçar o executado a cumprir os deveres processuais, por exemplo, quando o juiz
determina ao executado, a indicação de bens passíveis à penhora, entretanto, não é
favorável à imposição de multa como medida atípica, com base no art. 139, IV, NCPC,
na execução pecuniária, pois isso violaria o princípio da proibição do excesso,
constituindo em bis in idem.
Nesse mesmo sentido, Eduardo Talamini (2018) entende que não é cabível a
aplicação de medida coercitiva no cumprimento de sentença condenatória
pecuniária contra o devedor, por conta do não pagamento, mas que poderão ser
aplicadas para a apresentação do rol de bens que são passíveis de penhora, para que
se proceda à busca e apreensão.
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Nesse âmbito, há também o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (CADIN) no qual a Administração Pública Federal pode
padronizar os métodos de concessão dos créditos, de garantia e de incentivo tanto
fiscal como financeiro. Caso tenha o emprego de recursos públicos para tais
interesses jurídicos, os órgãos da Administração Pública poderão consultar o
cadastro.
Nesse diapasão, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Larissa Clare Pochman
da Silva (2015), explicam que a execução do Novo CPC diz que o nome do executado
que constar no Cadastro de Inadimplentes, se dará por meio do requerimento do
exequente e o devedor será orientado sobre o método do pagamento do crédito
tributário.
Como se trata de mecanismos que devem ser utilizados como ultima ratio,
acaso esgotados ou frustrados os meios típicos, essa situação permite ao juiz incluir
o nome do executado em cadastros de inadimplentes, inclusive em execução fiscal,
em função dos artigos 782, §3° e art. 139, IV, CPC (I FNPP – Enunciado 19). [14]
Pessoas jurídicas também estão sujeitas ao pagamento de tributos, sendo
assim, uma medida a ser utilizada é o impedimento de participarem de licitações,
ficando impedidas de fazer parte das competições seletivas do Poder Público. A
justificativa de tal impedimento dá-se através de normas específicas que contenham
algum tipo de vedação ou até mesmo algum dos princípios que norteiam a
Administração Pública.
Por isso tudo, existem discussões diferenciadas sobre o tema. De acordo com
certos autores algumas dessas medidas violam os direitos fundamentais do
executado; para outros, não há violação, já que a utilização não está indo contra a
lei, sendo, portanto, utilizadas de forma lícita.
4.3 Contraposições à decisão do STJ no HC 453.870-PR
A execução fiscal possui características específicas e há quem as enxerguem
como privilégios da Fazenda Pública, conquanto, não é obstáculo para a incidência
de medidas atípicas, pois tais prerrogativas são essenciais no resguardo do interesse
público. É o que se verá sob a análise da decisão do STJ proferida no Habeas Corpus
(HC) 453.870-PR[15].
No caso, foi determinada a penhora de 30% do salário recebido pelo executado,
com a retenção do valor em folha de pagamento. Em sede de segundo grau, foi
deferido o pedido do exequente para inscrever o devedor em cadastro de
inadimplentes, bem como a suspensão de seu passaporte e a CNH como forma de
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coagi-lo a pagar a dívida. Por isso, aduzindo a desproporcionalidade da medida, foi
impetrado Habeas Corpus perante o STJ.
O acórdão foi proferido com o argumento de que o Poder Público já possui
“altíssimos privilégios”, como a existência de varas comumente especializadas para a
condução dos seus feitos; de um corpo especializado de procuradores; de lei própria
regedora do procedimento (Lei 6.830/1980); e de prévia garantia do juízo para o
conhecimento dos embargos.
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Cabe razão à suprema corte de justiça ao dizer que o Estado, na execução fiscal,
busca saldar créditos titularizados pela coletividade. Isso traz ao lume um ponto
essencial, o interesse da coletividade, ou interesse público, por assim dizer. Tal ponto
remete ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e
este por si só, já é razão suficiente para o Estado, por meio de todos os meios
possíveis, fazer cumprir tal princípio.
Nesse raciocínio é o que entende Maria Sylvia Zanella de Pietro (2018, p. 92),
quando declara que “substituiu-se a ideia do homem como fim único do direito
(própria do individualismo) pelo princípio que hoje serve de fundamento para todo
o direito público que vincula a Administração em todas as suas decisões: o de que
os interesses públicos têm supremacia sobre os individuais”.

A ideia de interesse público inclui o resguardo de direitos, e estes são definidos
por Stephen Holmes e Cass R. Sunstein (2019) como serviços públicos que o Estado
deve fornecer e pelos quais deve prestar contas, em troca de tributos pagos pelos
cidadãos, devendo uma quantia de dinheiro público ser entregue a tempo às
autoridades, para que assim, sejam garantidos.
Para Marco Aurélio Ventura Peixoto (et tal, 2018), as prerrogativas conferidas
por lei à Fazenda Pública não devem ser encaradas como privilégios, pois o
tratamento diferenciado tem a proteção do interesse público como uma razão de
ser, e atende à ideia de isonomia processual, visto que, se há desigualdade entre os
polos, devem ser desigualmente tratados pelo legislador.
Quanto a essa desigualdade, Marco Antônio Rodrigues (2016) ressalta que a
Fazenda Pública para se defender não possui as mesmas condições dos particulares,
pois exige procedimentos próprios para seu exercício, por isso é difícil ter contato
com os fatos, fundamentos e informações do processo. Por esse mesmo motivo, é
preciso estabelecer limites à aplicabilidade de medidas atípicas por parte do Poder
Público.
Dessa maneira, os supostos privilégios citados pela Primeira Turma não devem
ser encarados como prerrogativas, mas como essenciais de apoio ao Estado, devido
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à necessidade de preservação do interesse público primário, o da coletividade, o que
justifica a existência no texto constitucional ou em leis esparsas, dede um regime
diferenciado para a atuação da Fazenda Pública em juízo.
Sendo o Poder Público privilegiado na sua condição de credor, deveria garantir
a celeridade e eficiência da cobrança tributária, todavia, a instabilidade, lentidão e
ineficiência dos processos de execução fiscal, força o reconhecimento de que a
cobrança geral anda mais rápida que a tributária, não sendo o crédito fiscal
“altamente blindado” dos riscos de inadimplemento, como dito pelo STJ na decisão
ora em análise.
Em outras palavras: “as fazendas públicas se desaparelharam, já que as
prerrogativas processuais e materiais permitiram que se mantivessem órgãos de
representação judicial deficientes, humana e materialmente e, ainda assim,
continuaram as execuções fiscais a se prestar a papel de símbolo da ineficiência
diante da disciplina legislativa cerrada.” (DUARTE; BONFIM; MURAYAMA, 2016, p.
151).
Quanto à efetividade do trâmite dos processos de execução fiscal no contexto
prático, Paulo Caliendo (et tal, 2016), traz que:
Conforme estudos do IPEA, realizados em 2011, somente em
15,7% dos casos há penhora de bens, mas em apenas um terço
dessas há apresentação voluntária de bens pelo devedor.
Somente em 3,8% dos processos existe a oposição de exceção
de pré-executividade, e apenas 6,5% dos devedores opõem
embargos a execução. Não existem dados atualizados após a
grande recessão de 2016, mas, certamente, os números devem
ser ainda piores.
Ante o volume de execuções fiscais e os dados apresentados como provas
cabais da péssima qualidade do sistema tributário, ofensivo aos direitos
fundamentais do contribuinte, é necessário garantir a eficiência da execução fiscal,
pois conforme o mesmo autor, dentre os principais objetivos almejados com a
criação de uma lei especial para a execução do crédito público, estava o de garantir
à Fazenda Pública melhores mecanismos para a satisfação dos seus créditos, bem
como, na racionalização da cobrança da Dívida Ativa.
A expressa previsão legal da atipicidade das técnicas executivas das obrigações
de pagar quantia certa, prevista no art. 139, IV, do Novo CPC, seria uma possível
solução. Quanto a isso, Juliana Claro de Freitas e Gilberto Notário Ligero (2019)
afirmam ser uma das mais significativas alterações no sentido de conferir maior
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efetividade e de dispor ao magistrado mecanismos para a obtenção da tutela
satisfativa.
Imperiosa é a transcrição do Enunciado 48/ENFAM[16], nele aduz-se que o
poder geral de efetivação permite a aplicação de medidas atípicas para fazer cumprir
a obrigação, tanto no âmbito do cumprimento de sentença, como no processo de
execução baseado em título extrajudicial, ou seja, devidamente cabível nos processos
de execução fiscal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A existência de varas comumente especializadas e um corpo especializado de
procuradores também não alteram a situação de escassez de efetividade do rito em
questão, visto que, mesmo sendo concedidos prazos diferenciados à Fazenda
Pública, nas execuções, os juízes é que mandam os processos aos advogados do
fisco, e esses excessos provocam a inoperância da execução.
O ínclito tribunal também exemplificou como privilégio do Estado, o fato da
execução somente ser embargável mediante a plena garantia em juízo, porém, essa
previsão na lei não mais constitui verdade absoluta, visto que a regra prevista do art.
16, §1° da LEF, é excepcionada nos casos em que o executado pode alegar
determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública com a chamada “exceção
de pré-executividade”.

Da mesma maneira, Marllon Antony Silva Martins (2018) assevera que pela LEF,
é preciso que seja garantida a execução antes da apresentação de embargos, mas
por outro lado, é possível, na execução fiscal, o executado se defender por meio de
uma figura processual de construção doutrinário-jurisprudencial, denominada
exceção de pré-executividade, independentemente de assegurar o juízo da execução.
Pelo exposto, compreende-se que os privilégios mencionados são o que
justifica o fato da Fazenda Pública nunca se encontrar em posição idêntica à do
particular, pois é protetora do interesse de todos, não podendo ser óbice para a
incidência de medidas executivas atípicas quando da cobrança nos processos de
execução fiscal.
6 CONCLUSÃO
O processo efetivo, entendido como aquele no qual o Poder Judiciário garante
a tutela jurisdicional de maneira oportuna, célere e em prazo razoável, é considerado
direito fundamental e está claramente disposto na Constituição Federal de 1988. Por
isso, a efetividade faz-se imprescindível, especialmente, nos processos de execução,
e o interesse de ter um processo executivo com resultado, decorre da forma como
as normas são interpretadas, para obter o maior proveito possível.
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Uma das mais significativas alterações do CPC para garantir maior efetividade,
foi no seu art. 139, inciso IV, ao dispor que o magistrado pode determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive quando se trata de prestações
pecuniárias.
Conforme se procurou demonstrar, conclui-se que a atipicidade executiva está
sujeita a limites, como o da proporcionalidade; subsidiariedade; fundamentação
adequada, e a observância do contraditório, pois a liberdade concedida ao juiz
aumenta sua responsabilidade, mas é inadmissível a sua utilização para contrariar leis
ou princípios.
Entre as medidas atípicas que estão sendo aplicadas por diversos magistrados,
está a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, o impedimento das empresas
em participarem de licitações, a aplicação de multa e a inscrição em cadastro de
inadimplentes. Com base no estudo, essas medidas são aplicáveis ao processo de
execução fiscal.
Pelas contraposições às justificativas dadas pelo STJ no HC 453.870-PR,
depreende-se que as características específicas do processo de execução fiscal não
devem ser encaradas como privilégios concedidos à Fazenda Pública, vez que são
necessários para se fazer cumprir o seu desígnio maior, o interesse público ou
interesse da coletividade.
Por fim, acredita-se que as medidas aflitivas pessoais são passíveis de se firmar
no executivo fiscal para subsidiar o poder público na promoção de processos efetivos
e para resguardar os direitos dos cidadãos contribuintes, desde que não haja
excessos e nem a violação aos princípios norteadores do Estado Democrático de
Direito.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a inconstitucionalidade
do artigo 318- A do Código de Processo Penal, em que o Legislador trás que a mulher
que for mãe ou gestante, terá sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar,
desde que não tenha cometido crime com o emprego de violência, grave ameaça ou
cometido contra seu filho ou dependente. Para explicar e fundamentar a
inconstitucionalidade do artigo foi utilizado como base o Estatuto da Criança e
Adolescente e os requisitos da prisão preventiva, como a garantia da ordem publica,
ordem econômica, periculosidade do agente, fumus commissi delicti e o periculum
libertatis. Assim pode-se perceber que o Magistrado perde o seu poder de decidir
sobre a substituição da prisão, sendo criado um poder-dever para este, que não terá
chance de analisar os requisitos que são necessários para que haja a substituição da
prisão, podendo trazer riscos para a sociedade e muitas vezes para o filho da presa.
Palavras Chaves: Prisão Domiciliar; Prisão Preventiva; Inconstitucionalidade; Mulher.
Abstract: This article aims to demonstrate the unconstitutionality of article 318-A of
the Code of Criminal Procedure, in which the Legislator states that a woman who is
a mother or a pregnant woman will have her custody replaced by house arrest,
provided that she has not committed a crime with the use of violence, serious threat
or committed against your child or dependent. To explain and substantiate the
unconstitutionality of the article, the Statute of the Child and Adolescent and the
requirements of pre-trial detention were used, such as the guarantee of public order,
economic order, dangerousness of the agent, fumus commissi delicti and the
periculum libertatis. Thus it can be seen that the Magistrate loses his power to decide
on the replacement of the prison, being created a power-duty for this, which will have
no chance to analyze the requirements that are necessary for the replacement of the
prison, and may bring risks to society and often to the child of the prey.
Keywords: House Arrest; Preventive detention; Unconstitutionality; Woman.
Sumario: 1. Introdução; 2. Das Prisões; 3. Prisões Cautelares; 3.1. Prisão Temporária;
3.2. Prisão Domiciliar; 4. Requisitos para a decretação da prisão preventiva; 4.1. Fumus
Comissi Delicti e Periculum Libertatis; 4.2. Garantia da Ordem Publica e Ordem
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Econômica; 5. Conversão prisão preventiva em domiciliar; 6. Inconstitucionalidade do
artigo 318-A; 7. Responsabilidade Maternal; 8. Considerações Finais; 9. Referencias.
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1.INTRODUÇÃO
Ao analisar os requisitos da prisão domiciliar, cumpriu-se observar que
muitas mulheres encarceradas, tem o direito a prisão domiciliar, sem que se tenha
uma analise de que a proposta de prisão domiciliar não estará ferindo a Constituição
Federal nos quesitos da: garantia da ordem pública, da ordem econômica, colocando
assim em riscos e duvidas sobre a periculosidade do agente.
O Código de Processo Penal, trás possibilidades em que mulheres poderão
ter a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, que é considerada um
“beneficio” ao preso, onde cumprirá sua pena em sua residência, está regulamentada
nos artigos 317, 318 e 318-A, (que tem sido uma novidade trazida no Código de
Processo Penal), trazendo os pressupostos ideias para a analise do caso concreto.
A problemática surge a partir do momento em que o artigo 318-A cria um
poder-dever para o juiz que analisará o caso, fazendo com que este independente
das analises no caso concreto substitua a prisão preventiva em prisão domiciliar,
apenas com a condição que a mulher seja gestante, mãe ou responsável pela criança
ou pessoas que tenham deficiências, e que o crime não tenha sido de grave ameaça
a pessoa e não seja cometido contra seu filho ou seu dependente.
A fim de contextualizar, este artigo tem como objetivo discutir a
inconstitucionalidade do artigo 318-A, com base na Constituição Federal e seus
princípios básicos e no Estatuto da Criança e Adolescente analisando se a
substituição da prisão preventiva para domiciliar estará beneficiando os filhos ou
responsáveis das encarceradas.
2.DAS PRISÕES
A prisão é a privação do direito de liberdade de um individuo que pratica
algum delito, privando este o direito fundamental de “ir e vir”, previsto no artigo 5°
da Constituição Federal.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
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XV - e livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens;
Segundo Fernando Capez “prisão é a privação de liberdade de locomoção
determinado por ordem escrita da autoridade competente ou em caso de flagrante
delito”.
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Para NUCCI (2005) trás que “é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito
de ir e vir, através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere”. Já para
Tourinho “a supressão da liberdade individual, mediante a clausura. É a privação da
liberdade individual de ir e vir, e, tendo em vista a prisão em regime aberto e a
domiciliar, podemos definir a prisão como a privação, mais ou menos intensa, da
liberdade ambulatória”.
Em nosso ordenamento Jurídico as prisões são aplicadas de duas formas, a
prisão-pena que necessita de uma decisão transitada em julgado com a finalidade
de aplicar a pena privativa de liberdade após decisão judicial e a prisão sem pena
que são as medidas cautelares com a finalidade de garantir a eficácia do processo
preservando a ordem pública, ordem econômica e a conveniência de instrução
criminal, assim, não necessita de uma sentença condenatória ou uma pena a cumprir,
basta preencher os pressupostos.
3.PRISÕES CAUTELARES
A prisão cautelar se baseia em várias modalidades de prisão, que pode ser
aplicada de acordo com a situação em que se encontra o individuo.
Segundo o artigo publicado na revista âmbito jurídico “ a prisão cautelar é
decretada antes do transito em julgado da sentença penal condenatória e visa
assegurar a eficácia da investigação ou do processo garantindo a sua
instrumentalidade. É medida excepcional, onde não é analisado a culpabilidade do
agente, mas, um, a sua periculosidade”.
As prisões cautelares são divididas em três, a preventiva, temporária e a
domiciliar.
3.1 Prisão Temporária
A Prisão temporária será decretada pelo juiz somente através de
requerimento do Ministério Publico ou representante da autoridade policial, devera
este fundamentar a prisão é uma medida aplicada por tempo determinado, sendo,
cinco dias, prorrogável por mais cinco se necessário, nos crimes hediondos será 30
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dias, prorrogável por igual período, durante o Inquérito Policial e nunca durante a
Ação Penal. A lei 7.960\89 trás as hipóteses de cabimento:
Art. 1° Caberá prisão temporária:
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I - quando imprescindível para as investigações do inquérito
policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação
do indiciado nos seguintes crimes:
I-Homicídio Doloso
II- Sequestro e Cárcere Privado.
Em completo ao artigo 1° o Superior Tribunal de justiça entende que:
STJ: “Cabe prisão temporária quando esta for imprescindível
para as investigações do inquérito policial, ou quando o
indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando
houver fundadas razões de autoria ou participação do
indiciado nos crimes que a lei lista, dentre eles o de estupro.”
(RHC 42.106-SP, 6.ª T., rel. Maria Thereza de Assis Moura,
12.12.2013, v.u.).
3.2 Prisão Preventiva
A prisão preventiva é um instrumento processual que será decretada pelo
juiz, de oficio ou a requerimento do Ministério Publico, querelante ou assistente, ou
autoridade policial, só será determinado quando estiver presentes os requisitos
previsto nos artigos:
Artigo 312 do Código de Processo Penal trás as hipóteses e pressupostos
em que poderá ser decretada a prisão preventiva:
Artigo 312 Código de Processo Penal - A prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
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para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
O artigo 313 do Código de Processo Penal trás as condições de
admissibilidade da prisão preventiva:
Artigo 313 Código de Processo Penal nos termos do art. 312
deste Código será admitida a decretação da prisão preventiva:
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I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso
I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva
quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou
quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecêla, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade
após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a
manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
3.3 Prisão Domiciliar
A prisão domiciliar é uma novidade trazida na lei 12.403\2011 e no Código
de Processo Penal no artigo 317 que está previsto: “a prisão domiciliar consiste no
recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência”. O sujeito continuara
preso, porem, em sua própria residência, não precisando ficar em estabelecimento
prisional. “A prisão domiciliar advém da decretação da prisão preventiva, em lugar
de se manter o preso em presídio comum, diante de suas particulares condições
especiais, pode-se transferi-lo para o recolhimento domiciliar. (NUCCI, 2013, p.
112)”.
A Lei de Execuções Penais também regulamenta em casos em que o preso
já foi condenado e esta cumprindo a pena, quando justificadas as razoes de
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condições pessoais do preso, poderá esse ser colocado em regime aberto, o artigo
117 trás as hipóteses em que poderá o sentenciado ser colocado em prisão
domiciliar, assim, somente será admitida em situações excepcionais como mostra
o artigo:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
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I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
4. REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
A decretação deve ser fundamentada em pelo menos uma das hipóteses
legais, justificando e explicando a necessidade desta prisão, levando em
consideração o fato concreto, se houver insuficiência na fundamentação a prisão será
revogada.

Nesse sentido entende-se que:
A fundamentação da prisão preventiva – além da prova da
existência do crime e dos indícios de autoria -, há de indicar a
adequação dos fatos concretos á norma abstrata que a autoriza
como garantia da ordem publica por conveniência da instrução
criminal u para assegurar a aplicação d lei pena (CPP, arts. 312
a 315). A gravidade do crime imputado, um dos malsinados
crimes hediondos (Lei n. 8.072/90), não basta á justificação da
prisão preventiva que tem natureza cautelar, no interesse do
desenvolvimento e do resultado do processo, só se legitima
quando a tanto se mostrar necessária: não serve a prisão
preventiva, e nem a Constituição permitiria que pra isso fosse
utilizada, a punir sem processo, em atenção a gravidade
do crime imputado, do qual, entretanto, miguem será
considerado culpado ate o transito em julgado da sentença
penal condenatória (CF, art, 5°, LVII). (STF- RHC 68.631- 1ª
Turma – Rel.Min. Sepuldeva Pertence – DJ 23. 08.1991 – p.
11.265).
4.1 Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis
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A prisão preventiva exige que se faça presente os indícios de autoria e a
materialidade do crime, que a doutrina trata de fumus commissi delicti que se trata
da exigência de que o fato seja criminoso, assim, trazendo elementos concretos que
comprovam a existência do crime, o indicio de autoria e a prova da materialidade.
Conhecido como a "fumaça do bom direito”, trazendo assim a ideia de indícios
suspeita como se diz no ditado popular “Onde tem fumaça, tem fogo”, sendo assim
nos trás a ideia de onde tem indícios, tem crime.
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O juiz ao decretar a medida deve ter plena convicção de que o investigado
tem autoria no crime.
Assim Renato Brasileiro ensina que:
Quanto à materialidade delitiva, sendo, neste ponto, uma
exceção ao regime normal das medidas cautelares, na medida
em que, para a caracterização do fumus boni iuris (fumaça do
bom direito), há determinados fatos sobre os quais o juiz deve
ter certeza, não bastando a mera probabilidade.
E o periculum libertatis nada mais é do que o perigo de ficar em liberdade,
quando o individuo oferece riscos para a ordem pública, para a ordem econômica,
para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal. Basta
somente um dos requisitos para a decretação, segundo o ensinamento de Lopes Jr.
(2013 p. 92) “tais situações, para decretação da prisão preventiva, são alternativas
e não cumulativas, de modo que basta uma delas para justificar-se a medida
cautelar”.
4.2 Garantia da Ordem Publica e Ordem Econômica
O artigo 312 do Código de Processo Penal trata-se dos critérios como
requisitos que devem estar presentes quando houver necessidade de decretar a
prisão preventiva. E como fundamento para a decretação da prisão a garantia da
ordem publica é um conceito de que se o individuo permanecer em liberdade voltará
a delinquir, assim, trazendo tumulto no meio social, então preza pela prisão de tal
para que haja de certo modo “segurança” publica.
A garantia da ordem publica tem por principal objetivo trazer a “paz e a
tranquilidade”, trazendo a proteção da coletividade.
Baliseu Garcia (2004) trata o tema da seguinte forma:
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a
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cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja
vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal:
contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo.
Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir
novas violações determinaria a providência.
Os requisitos da garantia da ordem publica se apoiam na garantia da
paz/tranquilidade social; credibilidade da justiça; periculosidade do réu; clamor
público, dentre outros, provocando muitas vezes impacto social e trazendo perigo a
sociedade quando o individuo que comete crimes é solto sem que seja notado ou
analisado os requisitos a cima mencionado, assim, a brutalidade do delito provoca
comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela
demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não
convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.
O artigo 317 da Constituição Federal tutela a ordem econômica que são
crimes nocivos a sociedade, ROSA (2016) trata que “se vincula a conduta
imputada/apurada e não em aspectos genéricos sua gravidade e potencialidade
coletiva decorrente da manutenção da liberdade do agente.
5. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR
A prisão domiciliar pode ser aplicada em diversas situações, podendo ser
imposta em substituição de outras penas, medidas, ou prisões, assim, poderá ser
aplicada em situações desde medida cautelar até um regime de cumprimento de
pena.
Substituição do regime semiaberto para a prisão domiciliar será admitida
quando inexistir colônias agrícolas, ou nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que institui:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
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A prisão preventiva também poder ser substituída em domiciliar quando
cumpridos os requisitos do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal que trás:
Artigo 318 do Código de Processo Penal trás as possibilidades em que
poderá ocorrer a substituição:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).
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I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de
6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela
Lei nº 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea
dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).
Em relação ao artigo 318, NUCCI (2013, p. 113) afirma que “o magistrado
pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar. É uma faculdade admissível para
as hipóteses descritas nos novos incisos I a IV do artigo 318”
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou
que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
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II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
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6. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 318-A
No artigo 318-A, não trás se quer uma brecha para que o juiz decida se é
eficaz colocar a presa em liberdade ou não, sem a chance de analisar o crime e as
particularidades o termo utilizado no artigo “será” trás um poder-dever para o juiz,
assim obrigando este a colocar em liberdade, desde que ela não tenha praticado
crime trazido nos incisos I e II.
A substituição que se dará de forma “automática” fere o artigo 5° caput que
trás:
Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
Assim se torna inconstitucional, pois todos tem direito a segurança, segundo
Meirelles (2006) vem tratando a ordem publica como “situação de tranquilidade e
normalidade que o Estado assegura, ou deve assegurar às instituições e a todos os
membros da sociedade, consoante as normas jurídicas legalmente estabelecidas”,
assim, se todas as presas que for gestante, mãe ou responsável de crianças, tiver que
ser colocada em prisão domiciliar, sem uma analise do seu caso se tornará uma falha
a segurança de todos, sendo dever do legislador e do juiz proteger os bens jurídicos
de forma suficiente.

Em decisão do STJ caso julgado (HC 426.526/RJ, j. 12/02/2019), a impetrante
era traficante da Associação ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, esta tinha a
função de líder do trafico na região, assim fazia uso e porte de armas de fogo ilegal
e grande quantidade de drogas sob sua guarda. O ministro Reynaldo Soares da
Fonseca em seu voto deixou claro que o artigo 318-A vem estabelecendo um deverpoder ao juiz, diz:
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De fato – e aqui faço propositadamente uma redução ao
absurdo da novidade legal, de forma a demonstrar a
inevitabilidade da sua interpretação no sentido de que houve
omissão legislativa –, a leitura do disposto em termos literais
forçaria a concessão da prisão domiciliar à mãe que nem sequer
convive ou criou os filhos, unicamente porque o crime não
envolveu violência ou grave ameaça ou dirigiu-se contra a
prole.
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O Ministro ao analisar o caso da traficante de drogas percebe que não há
nenhum beneficio com a saída da presa, pensando este nos malefícios em que ela
traria:
A exceção da concessão do benefício em determinadas
situações excepcionalíssimas deve, portanto, ao meu ver,
subsistir. Como efeito, por meio desse parâmetro adicional era
possível fazer um controle maior de condutas criminosas que,
embora não alcançados pelas duas exceções, se revestiam de
elevada gravidade, evidenciando um risco concreto de violação
dos direitos da criança ou uma ameaça acentuada à ordem
pública.

Conforme trás o Ministro de acordo com o artigo 318-A deve ser analisado
cada caso concreto, trazendo a possibilidade de exceções para o Magistrado que irá
decidir sobre o beneficio aplicado
O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei,
não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o
benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho
que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim
como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte
deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação
restritiva da norma pode representar, em determinados casos,
efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser
integral e prioritária, como determina a Constituição no art.
227, bem como à pessoa deficiente.
O Magistrado ao ser “obrigado” a colocar a presa em liberdade sem analise
dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, tais seja, garantia da ordem
publica, garantia da ordem econômica, a periculosidade do agente, o fumus
commissi delicti, o periculum libertati, estará colocando em liberdade uma mulher
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que poderá ser risco para a sociedade, assim, causando grande impacto social. Se foi
impostos os requisitos devem esses ser seguidos para analise.
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7. RESPONSABILIDADE MATERNAL
A criança e adolescente tem direito a saúde e a proteção a vida, as suas
responsáveis que cometeram crimes principalmente trafico de drogas, ao sair do
sistema prisional e retornar para casa estará expondo a criança a todos esses riscos
novamente, podendo causar trauma psicológico em razão das situações em que a
criança estará exposta e visualizando dia a dia, sendo que todas as crianças e
adolescentes devem viver de forma digna, preservando seus direitos fundamentais
previstos.
A lei 8.069/1990 regulamenta em seu artigo 6° que nenhuma das crianças
ficara expostas a riscos trazidos por seus responsáveis ou pela sociedade, tendo
assim o Estado o dever de protege-las:
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
Todas as crianças e adolescentes tem como direito a proteção a saúde e á
vida, sendo dever que estas tenham dignidade e condições para seu
desenvolvimento, assim, não podendo estas ficar expostas para visualizar os crimes
que as mães comentem em liberdade, exemplo, uma mãe que pratica trafico de
entorpecentes na mesma casa onde reside seu filho, ela se torna totalmente
irresponsável, colocando em risco a saúde, a vida, a segurança e ate a dignidade da
criança, podendo muitas vezes acarretar traumas de infância, o artigo 7° trás a
regulamentação:
Art. 7º 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.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma analise das prisões,
tomando como principal objetivo, a prisão domiciliar, os requisitos para a decretação
da prisão preventiva chegando ao artigo 318-A, onde nota-se a
inconstitucionalidade.
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Os requisitos da decretação da prisão preventiva, fumus commissi deliciti,
periculum libertatis, garantia da ordem publica e econômica, a periculosidade do
agente, fica claro que para que haja a substituição da prisão preventiva para a prisão
domiciliar deve haver analise de todos os requisitos.
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O Estatuto da Criança e Adolescente e decisão julgada pelo Ministro
Reynaldo Soares observa-se que o bem maior é zelar e proteger as crianças,
cuidando da saúde, á vida e á dignidade, uma vez em que antes da conversão da
prisão preventiva para a prisão domiciliar o Magistrado deve ter a autoridade para
julgar o caso concreto.
Assim conclui-se que a inconstitucionalidade se da quando se cria um poderdever para o juiz, assim, obrigando este a colocar a mãe ou gestante em liberdade,
sem antes analisar os requisitos da prisão preventiva, podendo, uma vez solta, causar
riscos e danos aos seus filhos e a sociedade.
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NOTA:
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RESUMO: O presente artigo visa estabelecer um tema muito discutido no século XXI,
em que seria o crucial paradoxo do direito do trabalho na atualidade, o mais afamado
reconhecimento de vinculo empregatício para empresas de aplicativos. Muito se tem
polemizado esse assunto, porquanto, no judiciário brasileiro há divergências
de entendimentos entre as empresas UBER e LOGGI.
Palavras-chave: Paradoxo. Empregado. Empresa. Vínculo Empregatício. UBER. LOGGI.
1. INTRODUÇÃO
Hodiernamente há grande celeuma no Direito do Trabalho brasileiro e de
outros países acerca do reconhecimento ou não do vínculo empregatício entre os
condutores e a empresas de aplicativo de transporte. Dentro do judiciário trabalhista
brasileiro, há um grande paradoxo: não foi reconhecido o vínculo do motorista com
a UBER, enquanto que foi reconhecido o vínculo do condutor com a LOGGI.
Ambas as empresas são de aplicativos, desitnada a intermediar clientes e
prestadores de serviços. Nesse sentido, a empresa UBER é do ramo tecnológico, que
abrange o transporte privado urbano, na qual, o próprio aplicativo busca seus
motoristas baseados na localização.
De outro lado, a empresa LOGGI também é do ramo de tecnologia, que por
intermédio de uma plataforma digital consegue conectar os seus clientes que
necessitam de entregas a um mensageiro disponível, podendo ter como modal as
motos, automovéis ou aviões.
Conquanto o Brasil não tenha reconhecido o vínculo empregatico com a UBER,
no direito comparado a tese do vínculo empregatício se rebustesse, visto que grande
número de países consolidou esse entendimento e reconheceu o vinculo
empregatício entre os condutores e a empresa UBER, tais quais, EUA, França,
Inglaterra, Suíça e Espanha. Assim, o entendimento desses 5 países se convergem no
sentido de compreenderem que ao motorista se conectar à plataforma digital Uber,
fica estabelecida uma relação de subordinação entre o motorista e a empresa.
A partir desse momento fica a grande questão, por que praticamente em todo
o mundo reconhece-se o vínculo empregatício e no Brasil não foi reconhecido? E por
que com a LOGGI o Brasil reconheceu o vínculo de emprego?
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2. ASPECTOS TEÓRICOS
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O critério chave para distinguir a relação de emprego e a prestação de serviço
está na subordinação. Assim, é necessário entender esse critério diferenciador para
ao final concluir pela (in)existência de vinculo empregatício.
Nesse ensejo, Maurício Godinho Delgado leciona que a relação de emprego é
caracterizada pela “a prestação de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer,
com pessoalidade pelo trabalhador, também efetuada com não eventualidade, sob
subordinação ao tomador dos serviços, com onerosidade.”
De igual forma prescreve o art. 3º da CLT dando ênfase ao sujeito da relação
empregatícia, ao dizer que “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário.”
Ainda nesse ponto salienta-se, a explicação de Arnaldo Süssekind, um dos
criadores da CLT, na qual, para este autor, o artigo vem revelar o conceito de
empregado, aludindo à dependência sem esclarecer se possui um caráter econômico
ou técnico. Ainda também de forma hierárquica, resultante da “subordinação jurídica
assumida pelo próprio trabalhador ao ajustar o contrato de trabalho, de modo
reverso da medalha do poder de comando atribuído ao empregador”.
Diante desse contexto,
extrai-se
os
elementos
da
vínculo
empregatício: Pessoalidade, Não eventualidade, Onerosidade, Alteridades e a
Subordinação, sendo este último o mais importante para diferenciar o empregado
do prestador de serviços.
3. ASPÉCTOS JURISPRUDÊNCIAIS
Diante disso, passa-se à analise de dois casos concretos: um da LOGGI e outro
da UBER para notar se encontra o reconhecimento ou não dos vínculos
empregatícios.
3.1 CASO UBER
No dia 05 de fevereiro de 2020 os ministros julgaram improcedente por
unanimidade a reclamação trabalhista, na qual, o motorista MARCIO VIEIRA
JACOB, disse que havia trabalhado por quase um ano com o aplicativo UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA., entre julho de 2015 e junho de 2016. Dessa maneira, o
anseio desse recorrente era o registro do contrato na carteira de trabalho e o
recebimento das parcelas decorrentes da relação de emprego.
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Segundo Bruno Medeiros, Ministro do TST, no Acórdão da 5ª Turma, o
motorista do Uber não possui relação de emprego por faltar um dos elementos que
caracterizam essa relação de emprego, na qual, seria a falta de subordinação.
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Por mais que a empresa Uber possua um sistema de Feedback, uma ferramenta
utilizada para a gestão do recursos humanos cuja finalidade serva para o
desenvolvimento das equipes para o desempenho dos funcionários. Os motoristas
do Uber possui uma maior autonomia e flexibilização na sua rotina, como exemplo,
o sistema do motorista ficar “off-line”, sem uma delimitação de tempo. Outrossim,
possui um horário de trabalho e local de trabalho autônomo, ou seja, onde ele quiser
e no horário que ele quiser. Dessa forma, percebe-se claramente a completa ausência
de Subordinação.
Por conseguinte, os ministros deram improcedente o pedido do reclamante,
não o reconhecendo como empregado por faltar a caracterização de um dos 5
elementos da relação de emprego, o de Subordinação.
3.2 CASO LOGGI
Doravante, no dia 06 de dezembro de 2019, a juíza de primeiro grau julgou o
caso da lide entre a empresa LOGGI TECNOLOGIA LTDA., e o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO TRABALHO, na qual, esse órgão público pedia o reconhecimento do vinculo
empregatício dos motoristas que prestam serviços de transportes de mercadoria
através dessas plataformas digitais. Aliás, a decisão foi proferida em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Púbico do Trabalho (MPT).
De acordo com Lávia Lacerda Menendez, juíza titular da 8ª vara do Trabalho de
São Paulo, os condutores profissionais da LOGGI são considerados empregados pelo
motivo de estar presente todos os requisitos da relação empregatícia. Tendo como
exemplo, a habitualidade na mera expectativa da prestação de serviço por parte do
motorista, sendo que este não pode passar o serviço a outrem, sob pena de fraude
ao sistema. Além do que, persiste a subordinação estrutural, com onerosidade, e a
mercadoria garantida pela LOGGI, frente ao cliente, comprovando a alteridade.
Não obstante, a juíza ainda ousa em dizer um sexto requisito, o da
exclusividade, pois para esta, quando mais exclusivo for a prestação de serviços, mais
notório se deparará na relação jurídica dos contratos de empregos. Ainda
complementa que haverá motoristas que irão trabalhar somente para a LOGGI, e os
que trabalharam para várias empresas de transporte logístico ao mesmo tempo, e
em ambos os casos estarão presente o tal vínculo. Neste sentido, um dos pontos
primordiais que a LOGGI oferece aos seus clientes, é a entrega de documentos,
compras online, comida e além disso, maquininha de cartão e bolsa térmica especial
para que seus clientes possam identificar a marca da empresa em seus entregadores.
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Do mesmo modo, a juíza ainda conclui que o controle da produção, de tarefas,
de horário, itinerário, local de prestação de serviços, modus operandi são fortes
indícios da existência de vínculo. Mesmo a subordinação estrutural, sem o controle
direto, é indicativa de contrato de emprego. Por outro lado, quanto mais tênue o
controle, mais se revela a autonomia. Também o poder hierárquico se mostra um
vetor para a aferição da subordinação, tal qual o poder disciplinar. O recebimento de
ordens e de punições implica no reconhecimento da relação de emprego.
Outrossim, ao analisar o caso, essa juíza inteirou a concorrência desleal, na qual,
pormenorizando, seria reconhecer o vinculo empregatício entre empregado de
pequena empresa de frete e não nas de maiores segmento, com o indevido
favorecimento de mercado. Neste sentido, possui a importância de preservar os
trabalhadores, para não os deixar à margem das garantias e dos direitos individuais.
Logo, a juíza deu procedente o pedido do MPT - Ministério Público do
Trabalho, no quesito de reconhecer o vínculo empregatício dos motoristas que
prestam o serviço de transporte.
4. ANÁLISE CRÍTICA DOS JULGADOS
No que concerne ao caso UBER, entendo que a decisão dos ministros está
claramente correta, porquanto o motorista do UBER é considerado um trabalhador
autônomo, impondo suas próprias regras, dentre elas, o horário e o local onde ele
deseja trabalhar.
Neste sentido, Luciano Martinez, expõe que “a subordinação se dá quando o
tomador de serviços determina o tempo e o modo de execução daquilo que foi
contratado”. Dessa forma, comprova-se ainda mais que não há a presença do
elemento da subordinação nos funcionários da UBER devido o fato deles serem
independentes e possuir suas próprias regras, assim, eles próprios determinam
“como, onde e quando” desejam realizar o seu serviço.
Ainda reitera-se, o fato da possibilidade da aplicação do Método de
Ponderação, proposto por Robert Alexy, na qual, para este doutrinador, deveria
sopesar os elementos de um conflito para que se em uma conclusão mais
humanizada. Dessa forma, para aplicar esse método, deve-se seguir pelos princípios
da proporcionalidade para adequar o caso na necessidade presente. No caso
discutido da UBER, esse método será muito eficaz para ao mesmo tempo que não
venha ser considerado vinculo empregatício, e empresa tenha meios para garantir
todos os direitos desses trabalhadores.
Nesta sequência, aplicando-se o método de ponderação, considero ser de
muita utilidade que o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional (Câmara
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dos Deputados e do Senado Federal), redija leis a fim de transformar o Direito do
Trabalho de modo que este venha a se adequar a novas transformações do mundo
atual, para proteger todos esses motoristas da UBER, garantindo a todos seus direitos
humanos fundamentais, tais como segurança e direitos individuais, conforme bem
enumera o Art. 5 da Magna Carta.
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À vista disso, Alexandre de Morais conceitua os direitos humanos fundamentais
como “O conjunto institucionalizado de diretos e garantias do ser humano, que tem
por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o
arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e
desenvolvimento da personalidade humana”.
Porquanto, a proposta que considero uma solução plausível seria a criação de
leis no sentido da proteção desse condutor de aplicativo estabelecendo suas
condições mínimas de trabalho, como exemplo, responsabilidade da empresa a
pagar o direito a auxílio acidente no caso de uma ocorrência no meio do serviço, pois
se ele não seria empregado, ele não receberia absolutamente nada da empresa, e se
houvesse leis no sentido dessa proteção, seria mais benéfico aos trabalhadores, bem
como, em caso de furto ou roubo desses condutos, porquanto no sistema atual, o
condutor arcaria com seu dinheiro pessoal, mas no caso de ter uma proteção
constitucional firmada em leis, o trabalhador não haveria que ter suas perdas.

Por outro lado, quanto ao caso da LOGGI também compreendo que a decisão
da juíza foi acertada, pois o funcionário está totalmente dependente e sujeito as
regras da LOGGI, pois, caso esse motorista fosse autônomo, ele teria uma
maquininha de cartão própria, cobrando um frete para si, não para a empresa. Bem
como, possui controle de horários e locais de prestação de serviços, evidenciando
que ele não podia fazer seus próprios horários.
Ressalta-se que ambas as empresas possuem como principal foco o transporte
logístico, as próprias se diferenciam no objeto da matéria prima das empresas. Por
quanto, no caso da UBER o primordial elemento é o transporte de pessoas, enquanto
que na LOGGI se enfatiza o transporte de mercadorias.
Destarte, esse seria o ponto de partida para a defesa da tese de que em um se
consideraria empregado e em outro não.
Neste sentido, a UBER não teria relação empregatícia com os seus
condutores, pois este tem muita autonomia e independência, por mais que o
motorista não possa fixar seu preço, ele possui o sistema “off-line”, na qual, ele pode
entrar no aplicativo na hora que ele quiser sem uma delimitação de tempo, muito
menos uma delimitação de espaço, pois ele pode encontrar passageiros onde ele
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quiser, não sendo uma defesa o fato de que ele tenha um percurso delimitado pelo
aplicativo.
Além disso, muitos defensores alegam que o sistema de Feedback seria uma
forma de caracterização da subordinação. Dessa opinião eu discordo, pois considero
que o sistema de Feedback que existe na empresa UBER e nas demais empresas, é
um método para melhorar o desempenho do colaborador seguindo as prioridades
da empresa, assim, será uma ferramenta totalmente elucidativa para que o próprio
funcionário veja e consiga aumentar seu desempenho, cuja finalidade será para o
diferencial em relação a todos os outros condutores, logo, há a evidência de uma
característica de trabalho autônomo, a concorrência.
Em contrapartida, o funcionário da LOGGI teria sim a relação empregatícia, pois
o transportador não possuir nenhuma autonomia em relação a empresa. Como uma
das razões, é a de que não é o motofretista que escolhe a entrega, mas aceita, além
do que no trabalho por aplicativos ou "on demand”, este aplicativo que define o
preço, as condições da oferta do bem, logística, forma de pagamento e entre outros.
Neste diapasão, enquanto que na UBER o funcionário possui o sistema “offline”, na LOGGI isso não existe, pois o próprio aplicativo já delimita tudo o que o
funcionário deve fazer. Sendo assim, pelo fato do condutor de transporte da LOGGI
já possuir tudo extremamente ordenado por um aplicativo, configura ainda mais a
relação de emprego com essa Subordinação Hierárquica.
Outra crucial diferença está no fato de que na UBER o condutor não precisa
andar fazer merchandising da empresa, enquanto que na LOGGI o funcionário é
obrigado andar com a promoções de seu próprio produto, expondo aos seus
consumidores, como exemplo, a bolsa térmica e todos produtos que o funcionário
deve andar com o logo da empresa.
Outrossim, evidencia-se como outras diferencias que a Não Eventualidade na
UBER se nota rarefeita, enquanto na LOGGI está mais nítida, porque na UBER o
motorista pode logar ou desligar o aplicativo quando quiser, e ao pegar um cliente
na parte da manhã, após a entrega desse cliente ele pode não mais querer trabalhar
durante todo o dia, enquanto que na LOGGI ele deve entrar e entregar todos os
objetos pegos na parte da manhã, durante praticamente o dia todo neste serviço.
Por fim, vale ressaltar, que entre os pontos convergentes, estão que em ambos
os casos estiveram presentes, os requisitos da Onerosidade, pois nas duas empresas
não é o funcionário que expõe seu próprio e sim um aplicativo, Pessoalidade, onde
não pode o funcionário mandar um terceiro em seu lugar e a Alteridade, na qual, a
empresa que assume todos os riscos.
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5. CONCLUSÃO
Por todo o exposto e examinado, concluo pela concordância com ambos os
julgados, porquanto por mais que ambas as empresas possuem como principal foco
o transporte logístico, as próprias se diferenciam no objeto da matéria prima das
empresas. Por quanto, no caso da UBER o primordial elemento é o transporte de
pessoas, enquanto que na LOGGI se enfatiza o transporte de mercadorias.
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Ao regressar ao início desse trabalho, entende-se que o entendimento do
judiciário brasileiro em relação ao condutor da UBER não converge com o
posicionamento de diversos países, porquanto, no entendimento brasileiro, não
haveria a relação de emprego por falta da subordinação, pois para esta corte, há
diversos meios que comprovem que o motorista parceiro trabalhe de modo
autônomo, sendo que o simples fato da conexão dentro da plataforma, motivo do
reconhecimento da corte em diversos países, não geraria uma subordinação, pois o
condutor se conecta a hora que ele quiser, evidenciando ainda mais a autonomia
dele.
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RESUMO: Trata-se de artigo jurídico analisando a nova hipótese de prisão preventiva
no tribunal do júri em conformidade com o pacote anticrime.
PALAVRA-CHAVE: Tribunal do Júri, prisão preventiva, pacote anticrime.
INTRODUÇÃO
Trata-se de artigo sobre a nova hipótese de prisão preventiva no caso de
condenação no tribunal do júri, alteração introduzida pela Lei nº13.964/19, pacote
anticrime, que alterou o art. 492 do código de processo penal brasileiro, permitindo
a prisão automática em casos de condenação com pena igual ou superior a 15
(quinze) anos.
DESENVOLVIMENTO
Em 23 de janeiro de 2020, foi aprovado e promulgado o popularmente
conhecido pacote anticrime Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019, entre as várias
modificações, temos uma nova hipótese de prisão preventiva no tribunal do júri,
vejamos:
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(…)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à
prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da
prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena
igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
determinará a execução provisória das penas, com
expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem
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prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser
interpostos;
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Em regra, as hipóteses de prisão preventiva são: garantia da ordem pública,
ordem econômica, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, mas com
o pacote anticrime criou-se uma nova modalidade de prisão.
No caso, quando o acusado for condenado no tribunal do júri, com penal igual
ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória
da pena, com expedição do mandado de prisão.
Trata-se de uma nova modalidade de prisão preventiva com um simples critério
objetivo, qual seja, quantidade de pena, se o réu pegar 15 (quinze) anos, terá sua
prisão preventiva automaticamente decretada.
A inconstitucionalidade é manifesta, restringiu-se o duplo grau de jurisdição,
colocando várias amarras no sistema recursal do tribunal do júri. Não se pode colocar
o princípio da soberania dos veredictos acima de outros princípios constitucionais,
tais como a presunção de inocência e ao direito do duplo grau de jurisdição.
O Supremo Tribunal Federal, já debateu acerca da execução provisória em
segundo grau, mutatis mutandis, onde há a mesma lógica, aplica-se a mesma razão,
se quando em todos os casos independente do crime, tem-se a garantia de um duplo
grau de jurisdição sem execução de pena antecipada, com menos razão deveríamos
ter uma execução provisória em primeiro grau, lembrando que no júri as decisões
são imotivadas.
Além disso, várias questões irão surgir, pois em caso de condenação em
homicídio simples, homicídio privilegiado, privilegiado/qualificado, que não são
hediondos, poderão ter uma pena igual a 15 (quinze) anos, dependendo do juizpresidente.
Temos a total desproporcionalidade e razoabilidade, pois em outros crimes
mesmo se o réu for condenado a pena de 15 (quinze) anos ou superior, terá o direito
de responder o processo em liberdade, mas no júri o réu não terá sonegado esse
direito.
Buscou-se o que chamamos de direito penal simbólico, pois essa regra passa a
valer só no tribunal do júri, medida política com o fim de passar aparente redução
de violência, o que de fato não irá ocorrer.
Um recurso do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) que recorreu de
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou ilegal a prisão de
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um condenado pelo tribunal do júri por feminicídio duplamente qualificado e por
posse ilegal de arma, irá decidir sobe a constitucionalidade da execução imediata das
penas impostas por júri popular, o relator do processo é o ministro Luis Roberto
Barroso, o caso está agendado para ser julgado agora no mês de Abril de 2020.
CONCLUSÃO
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Sem dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal irá decidir sobre a
constitucionalidade desse ponto do pacote anticrime, pondero que não júri o
julgamento é feito por jurados leigos que não fundamentam o voto, sistema de
íntima convicção, por isso não é proporcional ou razoável que um julgamento
singular já se torne definitivo e já inicie a execução provisória da pena, sem dar ao
réu o direito de responder em liberdade e aguardar o resultado do recurso.
Suprimiu de forma política a presunção de inocência e o princípio do duplo
grau de jurisdição, criando um direito penal simbólico, que não irá reduzir qualquer
criminalidade.
Nesse sentido, uma das formas de enfrentamento dessa questão na prática será
a impetração de habeas corpus, remédio constitucional para garantir o direito de ir
e vim de uma pessoa que será submetida a julgamento popular.
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O DIREITO É UM INSTRUMENTO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOCIAIS OU DE
DOMINAÇÃO DE CLASSE? UMA ANÁLISE DE KARL MARX ACERCA DO
FENÔMENO JURÍDICO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

CAIQUE DE OLIVEIRA SOBREIRA CRUZ:
Graduado em Direito pela Universidade Católica
do Salvador, advogado. Pós-graduando em
Sociologia pela Estácio.

RESUMO: O presente trabalho visa compreender o Direito enquanto uma das
“formas” resultantes e engendradas por uma sociedade capitalista que é dividida,
fraturada, centralmente em duas principais classes diametralmente opostas,
organizando-se para a produção e reprodução da sua vida material em “relações
de produção”, consistentes em capital e trabalho, conforme o pensamento de Karl
Marx. Entende-se por “relações de produção” as formas como os homens em
sociedade se reúnem para, através do trabalho, alterar a natureza e produzir e
reproduzir as condições materiais da sua própria existência. A partir da extração da
“forma” jurídica do complexo social, buscar-se-á entender os mecanismos de
dominação de classe exercidos pela classe dominante, a burguesia, e compreender
como o Direito pode se expressar como reflexo e parte integrante desta
dominação, sendo um instrumento de busca de hegemonia contra a classe
subalterna, excluindo-a, com o processo de criminalização da pobreza executado
pelas ferramentas do capital que visam reproduzir tanto a condição de miséria
generalizada da vida do trabalhador, quanto o controle hegemônico da sociedade,
mantendo-a sob um domínio cultural, político, social e, especialmente, econômico,
por meio de um aparelho estatal que detém o monopólio do uso da força e serve
aos interesses dos dominantes.
Palavras-chave: Direito. Dominação. Karl Marx. Capitalismo. Conflitos Sociais.
ABSTRACT: The present work aims at understanding Law as one of the "forms"
resulting and engendered by a capitalista society that is divided, fractured, centrally
into two main diametrically opposed classes, organizing itself for the production and
reproduction of its material life in "relations of production, "consisting of capital and
labor, according to Karl Marx thinking. “Production relations” are understood as the
way in which men in society come together to work, change nature, and produce and
reproduce the material conditions of their own existence. From the extraction of the
juridical "form" of the social complex, one will try to understand the mechanisms of
class domination exerted by the ruling class, the bourgeoisie, and to understand how
law can express itself as a reflex and an integral part of this domination. an instrument
of search for hegemony against the subaltern class, excluding it, with the process of
criminalization of poverty carried out by the tools of capital that aim to reproduce
both the general misery of the worker's life and the hegemonic control of society,
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under a cultural, political, social and, above all, economic domain, through a state
apparatus that monopolizes the use of force and serves the interests of the dominant.
By the bourgeoisie, we understand the class of modern capitalists, owners and
holders of the means of social production and who employ wage labor, the bourgeois
are those who have the surplus of what is produced by humanity in this society
analyzed.
Keywords: Law. Domination. Karl Marx. Capitalism. Social Conflicts.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1 O CONCEITO DE DIREITO EM MARX 2 O DIREITO
COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DE CLASSE 3 ESTADO E DIREITO. 4
CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
A dogmática jurídica majoritária compreende o Direito enquanto fenômeno
predominantemente gnosiológico, ou seja, como expressão das representações
abstratas dos teóricos, retirando, assim, do “conteúdo” do fenômeno a sua base
essencialmente material e ontológica. Apartando-se da totalidade social e das
relações sociais de produção, ocasionando um distanciamento da construção de
uma compreensão crítica ao Direito, emergindo uma análise logicista e formal: “Os
juristas profissionais comparam os sistemas jurídicos de povos diferentes não
como expressões de condições econômicas com efeitos bastante particulares, mas
como sistemas independentes e auto-suficientes” (MORRISON, 2006, p. 314).
O fenômeno da especialização aprofundou essa perspectiva de afastamento
que separou as ciências sociais em departamentos diferenciados e, assim, o direito
ganhou status de ciência autônoma, neste sentido, para que seja possível oferecer
uma antítese ao entendimento dominante, deve-se utilizar categorias que
consigam explicar o Direito enquanto parte constitutiva de um todo social,
contrapondo o instrumental apenas descritivo e de legitimação do fenômeno
jurídico. Para alcançar o renascimento de uma proposição crítica e transformadora,
é necessário o resgate do pensamento crítico acerca do Direito, e nos
debruçaremos na interpretação do pensador alemão Karl Marx (1818–1883) para
este objetivo, seja por meio de seus textos originais ou de interpretes das suas
obras.
Este trabalho ganha dimensões importantes quando se faz uma análise
bibliográfica sistemática e percebe-se que a doutrina majoritária e os autores mais
destacados resumem-se à discussão jurídica e dogmática da temática, afastando
da centralidade as noções sociais, de economia política, ciência política e sociologia
que são imprescindíveis para a compreensão da problemática posta, pois as lentes
jurídicas, embora necessárias nesta análise, mostram-se insuficientes se isoladas do
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objeto real em movimento. Este estudo tem como objetivo analisar o fenômeno
jurídico e as suas interações com as classes sociais; capital e trabalho, visando a
alcançar as relações de dominação que perpassam a sociabilidade capitalista
através da esfera jurídica; identificar quais os segmentos da sociedade civil são mais
abarcados dentro da ação de coerção e repressão estatal que é feita por intermédio
do Direito; e, por fim, apreender a interdependência entre a “forma jurídica”, a
“forma política” e a “forma mercadoria” de acordo com o pensamento de Karl Marx,
para expor que o fenômeno jurídico não existe de modo isolado, como uma
pretensa ciência que detém autonomia absoluta.

A pesquisa terá caráter bibliográfico que tem como interesse a realização de
leitura e análise de textos de Karl Marx e dos comentadores de seus escritos
referentes ao Direito que estão contidos em textos diversos não sistematizados.
Portanto, trata-se de uma pesquisa teórica, realizada por meio de uma abordagem
qualitativa, buscando um extenso esclarecimento acerca do problema, para que
possam ser levantados os elementos críticos. Prezando pelas técnicas de revisão
bibliográfica a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros,
artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet, sistematizações,
análises documentais, as seguintes técnicas: das categorias, dos conceitos, da
pesquisa e do fichamento. As conclusões do trabalho levarão em conta tudo o que
for levantado pela revisão sistemática supracitada, seus conceitos básicos,
ponderações, convergências e divergências, acertos e erros, mas principalmente
suas propostas e reflexões.
No que concerne ao marco teórico, será utilizado o método cientifico de
análise promovido por Karl Marx, o chamado ‘materialismo histórico’, sendo este
fundamentado no método da reprodução ideal do movimento (processo) real, em
conformidade com o entendimento do professor José Paulo Netto (2011): “a teoria
é o movimento real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador - é o real
reproduzido e interpretado no plano ideal (do pensamento)”, já para Lenin: “A
análise concreta da situação concreta é a alma viva, a essência do marxismo”
(NETTO, 2007). Utilizaremos também as categorias fundamentais que são
apreendidas da realidade pelo mesmo, como a dialética, buscando um amparo na
ideia de que os fenômenos sociais estão interligados em interdependência a um
todo social, ou seja, os fenômenos não são partes isoladas do todo que se
“autoproduzem” e “autorreproduzem” de maneira independente. Para Engels
(2008, p. 91), em sua obra, “Do Socialismo utópico ao socialismo cientifico” o
materialismo é conceituado como:
A concepção materialista da História parte da tese de que a
produção, e com ela a troca dos produtos, é a base de toda
a ordem social; de que em todas as sociedades que desfilam
194

www.conteudojuridico.com.br

pela História, a distribuição dos produtos, e juntamente com
ela a divisão social dos Homens em classes ou camadas, é
determinada pelo que a sociedade produz e como produz, e
pelo modo de trocar os seus produtos.
Conectando essa concepção com o direito, a política e a filosofia, Engels
(2012, p. 21) assevera:
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A classe trabalhadora – despojada da propriedade dos meios
de produção [...] não pode exprimir plenamente a própria
condição de vida na ilusão jurídica da burguesia. Só pode
conhecer plenamente essa condição de vida se enxergar a
realidade das coisas, sem as coloridas lentes jurídicas. A
concepção materialista da história de Marx ajuda a classe
trabalhadora a compreender essa condição de vida,
demonstrando que todas as representações dos homens –
jurídicas, políticas, filosóficas, religiosas etc. – derivam, em
última instância, de suas condições econômicas de vida, de
seu modo de produzir e trocar os produtos.
O filósofo Húngaro, Lukács (1965), ao falar sobre a concepção marxista,
elucida que esta interpreta o tecido social como uma totalidade interligada e não
como fragmentos de fenômenos que não encontram relações uns com os outros,
sendo assim, o Direito estaria imbricado com a economia, a política, a cultura etc.
Na frase de abertura do ensaio que escreveu sobre Rosa Luxemburgo, o referido
autor diz: “É o ponto de vista da totalidade e não a predominância das causas
econômicas na explicação da história o que distingue de forma decisiva o marxismo
da ciência burguesa” (LUKÁCS, 1965, p. 47 apud NETTO, 2004).
Já o professor Wayne Morrison (2006, p. 295) argumenta que Marx não tem
um “corpus teórico” específico sobre o direito: “A compreensão que Marx tem do
direito é um subconjunto das abordagens intelectuais gerais da sociedade que ele
adotou em diferentes momentos de sua vida”.
Identifica que não há como estudar em Marx questões apenas
particulares que estejam à parte de todos os outros elementos sociais, mesmo
com cada fenômeno social tendo as suas próprias especificidades, todos eles em
algum grau estão interligados Morrison (2006, p. 294):
A importância de qualquer entidade de estudo particular está
no modo como ela se ajusta ao desenvolvimento do todo e
o influencia. No caso do direito, assim como no de outros
fenômenos sociais, é difícil isolar uma concepção marxista da
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entidade particular e criar um modelo teórico independente,
uma vez que isso isola um aspecto particular do
comportamento humano.
Tendo isto sido posto, analisaremos a questão do Direito entrelaçada com
as questões das classes sociais, por meio do entendimento do teórico Karl Marx de
que a sociedade capitalista é dividida entre classes e que mediante o sistema da
propriedade privada dos meios de produção gera desigualdades sociais, através
da lei da acumulação do capital e da extração exploratória de excedente
econômico, mais-valia. Partindo-se do “material”, da forma em que o Direito se
estabelece concretamente enquanto um instrumento de dominação de classes, e
não do seu arcabouço teórico abstrato e dos seus princípios formais, será dada
primazia, portanto, à realidade como ela é e não como ela deveria ser, para
compreender o fenômeno jurídico em seu “conteúdo”, em sua expressão real e não
apenas em sua idealização formal.
1.O CONCEITO DE DIREITO EM MARX
Para compreender o Direito na visão do autor estudado é preciso retomar o
seu “método”, que consiste em começar a compreender o objeto analisado pelo
“material” que é expresso pelo fenomênico para, logo após, passar ao “ideal” e
retornar, por fim, ao “real” novamente alcançando a sua “concretude”, de acordo
com o pensamento do professor José Chasin (1988), em seu o curso de pósgraduação em Filosofia Política, denominado de “Método Dialético”, que traça
linhas preliminares sobre esta metodologia aqui exposta:
Acontecem várias coisas. Duas mais importantes: uma, eu
concretei; outra, a abstração ontológica inicial agora pode se
converter num perfil ontológico mais abstrato e mais
concreto. Portanto, quando eu faço ciência eu não abandono
a filosofia. E a retomada, no plano ontológico, permite
engordar esse ontológico, significa torná-lo mais complexo,
mais rico, mais concreto, e ele passa servir para uma segunda
investigação de forma mais profunda. [...] Mas, com esse
produto científico eu realimento a minha ontologia. Então, eu
posso agora fazer novamente o percurso e melhorar a minha
ciência. Aí, quando eu cheguei, pela segunda vez, ao final da
ciência, eu posso, pela terceira vez, melhorar a ontologia. [...]
De forma que cada um desses círculos é um círculo de maior
amplitude concreta. [...] Mas, para que isso possa ser feito, as
tuas generalidades são generalidades agora que abandonam
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o terreno pura e simplesmente da generalidade abstrata e
são generalidade concreta.
Haverá também um distanciamento dos métodos denominados por Marx
como “idealistas” e, para efeito comparativo, destacaremos uma citação do autor
contrastando o seu método ao do filosofo alemão Friedrich Hegel:
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Meu método dialético, por seu fundamento, difere do
método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para
Hegel, o processo do pensamento [...] é o criador do real, e o
real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao
contrário, o ideal não é mais do que o material transposto
para a cabeça do ser humano e por ele interpretado (MARX,
1982, p. 16-17).
Essa distinção se torna crucial no desenvolvimento de uma investigação do
pensamento de Marx, pois, como veremos posteriormente, este autor identifica o
jurídico por aquilo que ele demonstra ser na realidade e não pelo que dizem as leis
ou os seus princípios norteadores, nem mesmo pelas ideias dos jusfilósofos. Desta
forma, a investigação e a exposição proporcionadas por ele divergem centralmente
do apresentado nas constituições, códigos e livros doutrinários, mas se
assemelham ao movimento real do fenômeno que se busca apreender, conforme
explica Naves (2014, p. 23/24):
Marx vai procurar o fundamento jurídico nas condições de
vida real dos homens, nas relações de produção e nas forças
produtivas. Por isso é que ganha um sentido extraordinário a
passagem de Marx, a que já nos referimos, na qual é afirmado
que o direito “não tem uma história própria”3, pois ela
bloqueia as ilusões de autonomia e os voos cegos
especulativos
que
fazem
do direito a tradução da vontade, da ideia ou de forças
místicas, e não condicionado pelas condições materiais de
produção.
Na mesma linha, segue Edelman (1976, p. 17, apud PEREIRA, 2015, p. 39/40):
[...] era preciso lançar mão ao trabalho de decifrar os
julgamentos e as sentenças; era necessário tomar a sério as
categorias jurídicas, os raciocínios aberrantes dos juristas, as
fórmulas técnicas dos tribunais, o falso rigor da Doutrina.
Tomá-los a sério não queria dizer tomá-los por aquilo que
eles pretendiam ser, mas tomá-los por aquilo que eles eram
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no seu funcionamento necessário. Esta seriedade era
permitida pela teoria marxista.
O direito, para Karl Marx, configura-se como um sistema de normas
coercitivas, um instrumento de dominação de classe e, concomitantemente, se
constitui como a “forma” intrínseca que o sistema econômico capitalista necessita
para produzir e reproduzir as suas condições de existência, regulando a fase de
circulação de mercadorias do capital, a denominada compra e venda, e servindo
de legitimação da sociedade civil dos contratos. Assim sendo, o Direito é
engendrado pela situação das relações de produção, bem como o nível de
desenvolvimento das forças produtivas e a circulação de mercadorias,
consequentemente, em última instância, a base deste fenômeno seria a realidade
material em que se encontra o sistema econômico, a “forma mercadoria” geraria a
“forma jurídica”. Por “forças produtivas”, entende-se os instrumentos capazes de
gerarem bens, como ensina
Plekhánov (1980, p. 20):
Uma força produtiva é tudo aquilo que é capaz de gerar
algum bem que possa garantir a sobrevivência das
sociedades [...] as mãos são forças produtivas, pois com elas
o ser humano pode colher frutos duma árvore; bem como
são forças produtivas um martelo, um machado.
Não são as teses doutrinárias ou a ideia de justo que criam o Direito, nem
mesmo a vontade geral da população, ou sequer um ato unilateral do Estado, na
verdade ele é um “espelho” das fases de produção e circulação do capitalismo,
espelho não no sentido de ser idêntico, mas sim de refletir algo, o jurídico é
derivado do econômico, mas não são a mesma coisa, ambos têm a sua própria
autonomia que, em termos marxistas, é uma autonomia relativa e não absoluta,
pois não estão apartados um do outro, não são ciências isoladas, mas o contrário,
uma advém da outra e por isso tem uma íntima ligação de interdependência.
Vejamos como Marx e Engels (2007, p. 76) expressam isto:

Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe
dominante fazem valer seus interesses comuns [...] segue-se
que todas as instituições coletivas são mediadas pelo Estado,
adquirem por meio dele uma forma política. Daí a ilusão,
como se a lei se baseasse na vontade, e, mais ainda, na
vontade separada de sua base real [realen], na vontade livre.
Do mesmo modo, o direito é reduzido novamente à lei. [...]
No Direito privado, as relações de propriedade existentes são
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declaradas como o resultado da vontade geral. [...] Essa ilusão
jurídica, que reduz o direito à mera vontade, resulta
necessariamente, no desenvolvimento ulterior das relações
de propriedade.
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Em um processo que respondeu judicialmente em 1849, por uma acusação
de conspiração contra o regime político vigente à época, Marx se defendeu
justamente demonstrando o seu pensamento materialista sobre como se formam
as leis e que elas não criam a realidade e o seu funcionamento, em verdade, são
expressões do que está posto, em exemplo utilizou o Código de Napoleão:
O Código de Napoleão, que tenho na mão, não produziu a
sociedade burguesa moderna. A sociedade burguesa, como
ela surgiu no século XVIII e se desenvolveu no XIX, apenas
encontra sua expressão legal no Código. Quando ela (a lei –
n.a) não corresponde mais às relações sociais, ela não vale
mais do que papel sobre o qual está escrita. Não se pode
fazer de velhas leis o fundamento de um novo
desenvolvimento social mais do que estas velhas leis criam as
velhas condições sociais (MARX, apud MCLELLAN, 1990, p.
232).

Destarte, para o teórico em questão, o pensamento jurídico e as leis são
expressões de uma realidade econômica anterior que os define, traçando os seus
limites e balizas. Por conseguinte, Marx rompe com toda a tradição filosófica do
direito que o precede, nos dizeres do professor Mascaro (2014, p. 294), esse
rompimento se deu da seguinte maneira:
Marx altera a compreensão do direito; não mais aquela
filosofia do direito moderna na qual o fenômeno jurídico era
pensado a partir de uma ideia ou um conceito de justo. O
direito não é um produto histórico do melhor aclaramento da
consciência do jurista, nem tampouco da melhor elaboração
dos conceitos. Na verdade, o direito se constitui pela
necessidade histórica de as relações produtivas capitalistas
estabelecerem determinadas instâncias que possibilitem a
própria reprodução do sistema.
Plekhánov (1980, p. 60/61) exemplifica que para o materialismo ocorre uma
transformação do direito de acordo com as mudanças nas formas de organização
econômica da sociedade:
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[...] de modo gradual crescem os obstáculos originados pelas
velhas normas e costumes e, consequentemente, também a
necessidade de dar uma expressão jurídica correspondente
às novas relações reais (econômicas) entre os homens. [...]
Recordai o que acontecia nas grandes famílias camponesas
de nossa terra, quando, sob a influência do capitalismo
nascente, surgiam novas fontes de renda, desiguais para os
diversos membros da família. O direito familiar habitual
tornava-se então opressivo para os afortunados que
ganhavam mais que os outros. Estes afortunados, no entanto,
não se decidiram logo e com facilidade a levantar-se contra
o velho costume. Durante muito tempo, dedicaram-se
simplesmente a ocultar ao chefe da família parte do dinheiro
ganho: A nova ordem econômica, porém, fortalecia-se aos
poucos, os velhos costumes familiares eram cada vez mais
abalados: os membros da família interessados em liquidação
erguiam cada vez mais a cabeça; as divisões das fazendas
eram cada vez mais frequentes, e, por fim, o velho costume
desapareceu cedendo seu lugar a um novo costume,
engendrado pelas novas condições, pelas novas relações
reais, pelo novo regime econômico da sociedade.
Explica ainda que qualquer norma jurídica expressa algum interesse que a
precede, porém, este interesse, em última instância, não seria uma determinação
da própria consciência humana individual do legislador, mas sim, da própria
estrutura social e das determinações materiais que compõe a sociedade Plekhánov
(1980, p. 64/65):
Toda norma de direito positivo defende determinado
interesse. Qual a origem dos interesses? Representam um
produto da vontade e da consciência humanas? Não, são
criados pelas relações econômicas entre os homens. Uma vez
surgidos, refletem- se de uma ou de outra maneira na
consciência dos homens [...] Não é a consciência dos homens
que cria os interesses defendidos pelo direito; não é ela por
consequência que determina o conteúdo do direito.
No âmbito do direito privado, Marx observa que o Direito Civil não é um
instrumento de resolução de conflitos, como quase todos os teóricos já alegavam
em seu tempo, na verdade essa seara jurídica era a condição necessária para
reprodução do capitalismo em sua fase de circulação e, para isso, seria necessária
uma categoria abstrata que pudesse eliminar as contradições da materialidade de
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transição entre o feudalismo e o capitalismo, e na tentativa de confecção desta
categoria trabalharam Kant, por meio do “direito pessoal real”, e Hegel, com o
“sujeito de direito”. A categoria do “sujeito de direito” se tornou pedra angular para
o capitalismo, tendo em vista que setores excluídos como escravos não podiam
vender a sua força de trabalho por não serem livres e por isso não podiam também
consumir e reproduzir o sistema que estava surgindo, pois não recebiam salário,
trabalhavam de graça, e o trabalhador não poderia realizar contratos por não estar
em condição de igualdade com outros setores sociais. A emergência da supracitada
categoria vem para superar essas antinomias, ao passo que eleva todos à condição
de cidadãos abstratamente e universalmente, as pessoas se tornam livres para
venderem sua força de trabalho e iguais para realizarem contratos. Acerca disto
destaca Mascaro (2014, p. 296):
O escravagismo se funda numa relação de violência direta. O
capitalismo, no entanto, não vincula o trabalhador ao
burguês por conta da violência bruta deste contra aquele. Os
vínculos entre ambos se dão por meio de um contrato de
trabalho. O trabalho assalariado presume o direito. Como
qualquer burguês e qualquer trabalhador podem contratar a
compra-e-venda do trabalho, o direito é o instrumento
fundamental dessa circulação continua de mercadoria de
trabalho.
Os direitos e deveres envoltos aos sujeitos são “formas” necessárias para
que as mercadorias possam ser trocadas, por meio de contratos, incluindo até
mesmo a troca da força de trabalho pelo salário, o homem torna-se “livre” para
vender o seu tempo laboral e, nisto, aparece de maneira cristalina um dos meios
de dominação da classe dominante, pois, ao arrancar os meios de produção das
mãos dos trabalhadores e separar a sociedade civil em donos da maquinaria e
operários, o sistema capitalista obriga as pessoas a venderem sua força de trabalho
ou morrerem de fome. A proclamada “liberdade” foi uma imposição da burguesia,
os trabalhadores foram obrigados a ser “livres” para virarem “escravos”
assalariados:

Na mesma medida em que a burguesia cresce, isto é, o
capital, também se desenvolve o proletariado, a classe dos
operários modernos, os quais só vivem enquanto encontram
trabalho e só encontram trabalho enquanto seu trabalho
aumenta o capital. Esses operários, obrigados a se vender dia
por dia, são uma mercadoria, um artigo de comercio como
qualquer outro (MARX, 2012, p. 43).
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O indivíduo, então, ganha status de “igualdade” e “liberdade” para poder
trocar mercadorias, pois estas não podem caminhar sozinhas, os homens são
reificados, submetidos ao sociometabolismo do capital e representam as
mercadorias em suas trocas, fomentando a reprodução sistêmica. O professor
Naves (2005, p. 103) explica esta concepção prevista em Marx:
É, por fim, em O capital que Marx estabelece as condições de
emergência e de funcionamento do direito burguês,
estreitamente vinculadas às determinações do processo de
valor de troca. Marx mostra que as categorias da liberdade e
da igualdade e a forma-sujeito (universal) emergem apenas
no momento histórico da constituição da sociedade
mercantil-capitalista, que, por se fundar no trabalho
assalariado, necessita romper com as formas de dependência
pessoal do feudalismo. O homem tem de ser livre para poder
vender a sua força de trabalho no mercado, por meio de um
contrato, [...] Dotado de capacidade jurídica, o homem se
transfigura em sujeito de direito, tornando-se apto a
negociar a única mercadoria de que é proprietário, a sua
força de trabalho.
No “O Capital”, Marx (2008, p. 109) aduz:
Não é com seus pés que as mercadorias vão ao mercado,
nem se trocam por decisão própria. Temos, portanto, de
procurar seus responsáveis, seus donos. [...] Para relacionar
essas coisas, umas com as outras, como mercadorias têm
seus responsáveis de comportar-se, reciprocamente, como
pessoas cuja vontade reside nessas coisas, de modo que um
só se aposse da mercadoria do outro, alienando a sua [...] O
conteúdo da relação jurídica ou de vontade é dado pela
própria relação econômica. As pessoas, aqui, só existem,
reciprocamente, na função de representantes de mercadorias
e, portanto, de donos de mercadorias. No curso de nossa
investigação veremos, em geral, que os papéis econômicos
desempenhados pelas pessoas constituem apenas
personificação das relações econômicas que elas
representam, ao se confrontarem.
Acerca da interdependência do Direito ao capital, o professor Mascaro
(2014), esclarece que o desenvolvimento das categorias jurídicas depende da
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prévia constituição material das relações de produção e do circuito de circulação
capitalista:
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A lógica da constituição do sujeito de direito, da liberdade do
contrato, da autonomia da vontade, da igualdade entre os
contratantes, tendo por início a necessidade da própria
circulação mercantil capitalista, ilumina a explicação a
respeito da origem dos próprios direitos humanos. Antes de
serem conquistas da bondade humana ou da evolução do
espírito, são necessidades práticas da exploração capitalista,
razão pela qual tais instâncias jurídicas tendem a se afirmar
universalmente – como universalmente se apresenta a
circulação mercantil (MASCARO, 2014, p. 298).
Em linhas gerais, o conceito de Direito na obra de Marx está diretamente
atrelado a como os homens se relacionam para produzir as condições materiais da
existência humana, portanto, apesar de ser considerado como uma ferramenta das
elites para manterem a ordem, não se resume a isto, pois ele enquadra o fenômeno
jurídico em última instância, não como algo criado pela mera vontade da classe
dominante, mas, sim, derivado da situação econômica e, por isso, é possível
vislumbrar neste teórico a noção de que o Direito só pode estar plenamente
desenvolvido no sistema capitalista, devido ao fato de que a sua categoria central,
o sujeito de direito, só existe nos marcos do capital e da sua subjetividade abstrata
universal engendrada pelas necessidades mercantis. O que existia anteriormente a
esta estrutura social supramencionada eram configurações rudimentares e
contraditórias do jurídico, incompletas, quando não haviam bases materiais para
alcançar o patamar de universalidade, pois os escravos e os servos eram a égide
da produtividade e, no caso dos primeiros, não eram considerados cidadãos e não
tinham direitos.
Nesta gama, Marx aplica ao Direito uma análise rigorosamente científica,
localizando- o dentro de um período histórico, a sua concepção é de um objeto
historicamente determinado. Não sendo supra histórico, a-histórico, apartado da
realidade, como é comum aos teóricos majoritários desta ciência social que usam
o conhecido brocardo: “Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus.”, que significa:
“Onde existe o homem, há sociedade; onde existe sociedade, há Direito.”, dando
ao Direito um caráter fetichista e acima das leis sociais, seria então intrínseco a
qualquer tipo de vida “civilizatória”.
Para Karl Marx, existem diferenças entre normas éticas, morais, políticas,
jurídicas e religiosas. Uma formação social indígena para ele não convive com a
presença jurídica, o que há são normas éticas, morais ou religiosas, as sociedades
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denominadas de “caçadores- coletores” também não, neste sentido, o Direito não
é um predicado para existência humana, mas sim um fenômeno existente em
determinadas sociabilidades, sendo fruto de períodos onde existam separações
dentro da sociedade civil entre classes, ganhando tanto caráter estrutural, ou seja,
nasce de uma estrutura sistêmica específica independente da vontade dos sujeitos
singulares, quanto instrumental, isto é, sendo manipulado para manutenção desta
mesma estrutura através do uso da força/coerção e do consenso transmitido pela
ideologia jurídica dos contratos, da igualdade, da liberdade e da resolução jurídica
e não política dos conflitos entre os indivíduos. Este caráter dialético, portanto,
contraditório do Direito, que ao mesmo tempo em que aparece como derivado das
relações de produção também é instrumentalizado pela classe burguesa é
explicado por Naves (2014, p. 26/27) quando analisa o conceito de Direito ainda
germinal de Marx do Manifesto do Partido Comunista e que ele irá superar em suas
teses posteriores:
Na verdade, ela é insuficiente porque está presa
unilateralmente ao momento normativo ou positivo do
direito, mas ela também é insuficiente porque liga o
fenômeno jurídico imediatamente aos interesses das classes
dominantes, em uma concepção instrumentalista do direito.
[...] A rigor, o que Marx descura, no Manifesto [...] prendendose exclusivamente ao conteúdo classista do aparelho de
Estado, de modo que ali não está colocada a questão que ele
elucidará depois, de que a própria forma do Estado tem uma
natureza de classe, não sendo possível à classe operaria
utilizar o Estado Burguês para o exercício de seu domínio
político. Isso que dissemos sobre o Estado – e que será objeto
de uma retificação importante – é igualmente válido para o
direito [...] Daí a importância da ruptura que Marx opera com
as diversas modalidades de socialismo jurídico, o que lhe
permitirá criticar a ideia de que o direito possa se constituir
no princípio organizador de uma “sociedade socialista”.
Morrison destaca essa dialética do Direito em: “[...] implica ver o direito num
conjunto complexo de processos nos quais é tanto reflexo como uma forma de
imposição, tanto uma força produtiva que permite a existência de formas sociais
quanto um produto dessas formas.” (MORRISON, 2006, p. 301). E complementa: “O
direito, porém, não é uma simples arma da classe dominante, nem um prodígio
sem limites a ser usado e abusado à vontade pelas elites. Nasce de condições e
estruturas sociais, e torna possíveis outras condições sociais.” (MORRISON, 2006,
p. 313).
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1 O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DE CLASSE
Como exposto no capítulo anterior, a liberdade capitalista é uma
contradição em si mesma, pois reveste-se apenas de um aspecto formal, a sua
substância intima é a “escravidão” assalariada, o sujeito é e não é livre ao mesmo
tempo. Ocorre um processo fantasmagórico onde a “essência” da dominação é
escondida pelo véu libertador.
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A ideologia jurídica é o instrumento que consegue mascarar uma situação
de desigualdade concreta e de controle social, fazendo com que toda a sociedade
civil apenas enxergue a “aparência” dos processos sociais, todos são livres e iguais
formalmente, a lei equipara abstratamente capital e trabalho e afasta do campo de
visão uma relação drasticamente discrepante, os desiguais aparentam-se iguais.
Para alcançar tal feito, a violência da classe dominante por intermédio do Direito,
nos primórdios da inserção e expansão do sistema do capital, foi um dos
instrumentos que utilizaram que expôs cristalinamente que a “forma” estava em
desacordo com o “conteúdo”. Como veremos na citação a seguir:
Essa liberdade e essa igualdade, no entanto, tiveram a sua
própria pré-história, que muito nos diz sobre a sua natureza.
Uma pré-história de extrema violência, que parece negar a
própria afirmação da liberdade e da igualdade burguesas,
mas que são, na verdade, o seu modo de emergência
histórico. [...] se nós nos ativermos aos primórdios do
capitalismo, se recuperarmos os momentos fundamentais de
sua gênese, poderemos ver essa relação que a liberdade e a
igualdade entretêm com as formas mais brutais de violência.
Isso representa, na verdade, em uma forma paradoxal,
porque, a rigor, o que Marx demonstra é que, nas origens do
capitalismo, o trabalhador é obrigado a ser livre. É uma forma
paradoxal, porque parece negar a própria liberdade do
indivíduo em nome dessa mesma liberdade. Como Marx diz
[...] as pessoas são forçadas “a se venderem voluntariamente”.
(NAVES, 2014, p. 46/47).
A

respeito da “ilusão” na liberdade jurídica, Marx (2008, p.
669, apud MASCARO, 2014, p. 290) escreveu: “O escravo romano era preso por
grilhões; o trabalhador assalariado está preso a seu proprietário por fios invisíveis.
A ilusão de sua independência se mantém pela mudança contínua dos seus patrões
e com a ficção jurídica do contrato”.
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A partir do século XVI, diversas legislações foram criadas e positivadas para
forçarem as pessoas que foram expulsas de suas terras a trabalharem ou seriam
punidas com o uso força, ficando explícito que para o sistema era necessário o uso
de seu tempo laboral para gerar o valor produzindo produtos ou serviços, ao
mesmo tempo em que os indivíduos precisavam ter uma nova fonte de renda para
poder consumir no mercado e fechar a cadeia de produtividade e circulação. As
leis e os estatutos escancaravam-se enquanto mecanismos de defesa e reprodução
da nova ordem econômica que estava começando a surgir, alguns exemplos são
dados no livro “O Capital”:

Em Inglaterra, essa legislação [...] Henrique VIII, em 1530: os
mendigos velhos e incapazes de trabalhar recebem uma
licença de mendigo. Em contrapartida, chicoteamento e
encarceramento para os vagabundos robustos. Devem ser
atados à parte de trás de uma carroça e fustigados até que o
sangue corra do seu corpo, fazem depois um juramento de
regressarem ao seu lugar de nascimento ou aonde moraram
nos últimos três anos e de ‘se porem ao trabalho’. Eduardo
VI: um estatuto do primeiro ano do seu reinado, 1547, ordena
que, se alguém se recusar a trabalhar, deve ser sentenciado
como escravo da pessoa que o denunciou como
desocupado. [...] Tem o direito de o obrigar a qualquer
trabalho ainda que repugnante por meio de chicoteamento
e de agrilhoamento. [...] Isabel, em 1572: mendigos sem
licença e acima dos 14 anos de idade devem ser fortemente
chicoteados e marcados a fogo na orelha esquerda, no caso
de ninguém os querer tomar ao seu serviço por dois anos;
em caso de repetição, se estão acima dos 18 anos de idade,
devem ser executados [...] Assim, o povo do campo,
expropriado à força da terra, expulso e feito vagabundo, foi
chicoteado, marcado a fogo e torturado por leis grotescoterroristas, [com vista] à disciplina necessária ao sistema do
trabalho assalariado. Não é suficiente que as condições de
trabalho se coloquem, num pólo, como capital, e, no outro
pólo, como homens que não têm nada que vender a não ser
a sua força de trabalho. Também não é suficiente forçá-los a
venderem-se de livre vontade4.
Morrison (2006, p. 317) expõe deste modo:
No capital, Marx descreve como o direito é a arma, o meio
usado para dispersar os agrupamentos feudais, a expulsão
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dos ocupantes costumeiros para transformar a terra em
pastagens, a espoliação das propriedades da Igreja, as leis de
cercamento e a desocupação de propriedades rurais. A
violência jurídica está no cerne do nascimento histórico do
capital. [...] e tudo isso é conquistado e legitimado através da
promulgação de leis. [...] Na Inglaterra, o direito era “o
instrumento do roubo das terras do povo”.
No mesmo sentido, argumenta Naves (2014, p. 47):
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O processo do capital, como vimos, implica a separação do
trabalhador direto dos meios de produção, levando à
expulsão da terra de uma enorme massa de camponeses, e à
consequente
impossibilidade
de
ela
continuar
desenvolvendo as suas atividades como antes. Ao mesmo
tempo, essa massa encontra uma intransponível dificuldade
de adaptação ao novo modo de organização do trabalho que
lhe era oferecida. [...] e precisa ser, então, disciplinado para
aceitar a liberdade e igualdade, isto é, para adaptar-se aos
mecanismos de circulação e da produção capitalistas. Essa
liberdade pode então significar a aplicação de uma
“legislação sanguinária”, que prevê até mesmo que, para ser
livre, o indivíduo decaia à condição de escravo! Essa medida
extrema, assim como a tortura, tinha sido autorizada por um
estatuto de 1547, do rei Eduardo VI, da Inglaterra.
Naves (2014, p. 48) também comenta sobre o paradoxo de o indivíduo ter
sido obrigado a torna-se “livre”:
Desse modo, tudo se passa como se o indivíduo, para ser
livre, devesse se transformar em escravo, ou seja, a pessoa
não tem a escolha de não ser livre, o capital obriga o
trabalhador a ser livre, isto é, o capital disciplina o
trabalhador para que ele reconheça a sua própria liberdade.
Ultrapassado esse momento paradoxal de disciplinamento,
são as figuras do direito que ocupam a cena, fazendo valer
as suas determinações essenciais, e, assim, deslocando a
violência bruta para a periferia do domínio de classe, como o
último recurso de proteção da propriedade. A esfera da
liberdade e da igualdade não é mais, agora, algo exterior ao
homem, e que deva ser introjetada nele, de fora, mas ela é a
“condição natural” de vida dos indivíduos, de modo que a
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operação mercantil de venda de si mesmo por um homem
cuja vontade se tornou autônoma constitui-se na realização
dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os antigos
instrumentos de tortura e mutilação e a ameaça da
escravidão ressurrecta – essa infame pedagogia do capital –
tornam-se agora vestígios recobertos ou apagados de uma
pré-história perdida na memória.
E finaliza demonstrando que as categorias centrais do Direito Moderno só
ganham destaque e imprescindibilidade quando o mercado do capital se
desenvolve e passa a depender delas para a sua própria reprodução, por isso, elas
foram impostas:
A dominação de classe pôde pressupor, por muito tempo, a
existência de vínculos de subordinação pessoal, tomando o
homem dependente de outro homem, não sendo ele livre
para dispor de si próprio, não podendo oferecer a sua própria
capacidade de trabalho como mercadoria, no mercado. A
liberdade e a igualdade não eram então reconhecidas, nem
percebidas como “necessárias” à condição humana. Esse
vínculo essencial que pode ser estabelecido entre a
emergência da relação de capital e o surgimento das
categorias da liberdade e da igualdade aparece tão somente
em um momento preciso da história, sob uma estrita
determinação social, exatamente quando as relações
de produção capitalistas vão se constituindo, e a liberdade
e a igualdade se confundem com a própria natureza do
homem. Essas categorias, ignoradas por tanto tempo, agora
se tornam imprescindíveis para a própria identificação da
humanidade do homem (NAVES, 2014, p. 49/50).
Portanto, o Direito além de ser considerado uma expressão das relações de
produção e uma “forma” necessária para a circulação das mercadorias, também é
um instrumento de coerção a serviço de determinados setores sociais dominantes
que visam a proteção de suas propriedades e do capitalismo, criando normas que
priorizem este interesse. Marx já começa a germinar esta ideia desde o panfleto
político e teórico escrito em 1848 para a Liga dos Comunistas, o chamado
“Manifesto do Partido Comunista”, quando formula:
Mas é inútil discutir conosco se for para aplicar à abolição da
propriedade burguesa o padrão das noções burguesas que
vocês têm de liberdade, de cultura, de direito e etc. Suas
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próprias ideias são produto do regime burguês de produção
e de propriedade, assim como seu direito não passa da
vontade de sua classe erigida em lei, vontade cujo conteúdo
é determinado pelas condições materiais de existência de sua
classe. A concepção interesseira que os leva a erigir em leis
eternas da natureza e da razão as suas relações de produção
e propriedade – relações transitórias que o curso da
produção faz desaparecer (MARX, 2012, p. 52).
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Plekhánov (1980), ao examinar a concepção materialista de Marx, identifica
este entendimento de haver um movimento de instrumentalização do direito
positivo no sentido de utilizá-lo em “essência” como uma “arma” de controle social,
porém, o direito em seu núcleo fundante é uma reprodução das relações sociais,
mas não se esgota em imobilismo, move-se com a “finalidade” de manter a
estrutura que o gerou, em seus dizeres:
Ora, como as relações sociais são componentes derivados da
forma pela qual os homens valem-se das suas forças
produtivas, também, a fortiori, serão regidas as normas que
regulam estas relações sociais, especialmente as do direito. O
direito positivo é um complexo de normas mais ou menos
coerentes. Estas normas, como sabemos, têm por finalidade
a garantia de certa ordem, de certa estabilidade das relações
sociais. Tanto o é, que, de um modo geral, toda norma
jurídica vem acompanhada de uma sanção, que tem por
finalidade a garantia de que os destinatários da norma não a
descumprirão. Então, o direito é uma técnica de organização
social, cujo escopo é a garantia desta mesma ordem. Ora,
sobre qual fundamento assenta-se esta ordem? Sobre as
relações sociais derivadas do estado das forças produtivas.
Deste modo, a finalidade do direito é a manutenção de regras
de relação social (PLEKHÁNOV, 1980, p. 21/22).
Após a passagem supracitada ele trata de explicar quem instrumentaliza
este Direito e por qual motivo o faz, de acordo com o ponto de vista de Marx.
Plekhánov (1980, p. 22/23) aduz:
[...] o direito consiste num conjunto de normas cujo fito é
garantir a ordem social, e sabedores do fato de que esta
“ordem” é desigual, dado o privilégio de uma classe sobre as
demais, chega-se à conclusão que o direito, é mais um dos
instrumentos do qual podem valer-se as classes superiores
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na manutenção dos seus interesses. Portanto, se toda norma
de direito positivo resguarda ou protege um interesse, fica
claro que o direito, está longe de ser uma obra da Razão
(como pensavam os iluministas), e sim é fruto de um intricado
processo de conflito de interesses existentes numa
sociedade. Qual seria a origem desses interesses
resguardados pelo direito? [...] do interesse daqueles que
visam manter seus privilégios, contra o interesse daqueles
que visam minimizá-los ou anulá-los. Confirmando a
necessidade da ordem, o direito faz apenas criar uma
garantia formal da manutenção dos privilégios por parte de
quem os já possuem, e assim ajuda a perpetuar uma ordem,
que segundo os defensores de tal teoria, está muito longe de
ser considerada justa. Deste modo, os interesses estão
ligados às situações sociais dos indivíduos, ou seja, suas
classes, e assim, todo movimento ideológico guarda, no
íntimo uma conexão com a classe da qual ele é oriundo.
As formas de dominação orgânicas do capitalismo não se resumem ao uso
da força, mas compreendem também a busca pelo consenso social por meio de
“ideologias”, gerando assim um complexo coordenado de instâncias e mediações
que perpassam todos os âmbitos da vida dentro do sistema. Marx, ao estudar as
bases teóricas do Direito como a ideia nuclear do “justo” em cada época histórica,
observa que a “justiça” significa aquilo que não atenta contra às relações de
produção estabelecidas e, além disso, que contribui para a sua manutenção e
reprodução ideológica.
O autor explana essa visão assim:
A equidade das transações efetuadas entre os agentes da
produção repousa na circunstância de decorrerem elas
naturalmente das relações de produção. As formas jurídicas
em que essas transações econômicas aparecem – atos de
vontade das partes, expressas de sua vontade comum,
contratos com força de lei entre as partes – não podem, como
puras formas, determinar o próprio conteúdo. Limitam-se a
dar- lhe expressão. Esse conteúdo é justo quando
corresponde, é adequado ao modo de produção. Injusto
quando o contraria. No sistema capitalista, a escravatura é
injusta, do mesmo modo que a fraude na qualidade de
mercadoria (MARX, 2008, p. 454, apud MASCARO, 2014, p.
301).
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O professor Mascaro (2014) leciona que o “justo”, na ótica marxista, varia de
acordo com o sistema que esteja em funcionamento e imperando na sociedade,
ressaltando ainda que Marx faz um diagnóstico disto no Capital:
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Outra questão importante que se põe no quadro de uma
filosofia do direito marxista diz respeito ao próprio problema
da justiça. A sociedade burguesa acaba por reduzir o direito
à lei, de tal sorte que esse mecanismo seja a imediata
reprodução da circulação mercantil. [...] Marx trata, em alguns
momentos de sua obra, especificamente da questão do justo.
Em O capital, aponta para o fato de que a consideração sobre
a justiça costuma ser a exata adaptação ao seu sistema de
funcionamento. No modo de produção escravagista, a
escravidão era uma instituição justa. No capitalismo, a
escravidão passa a ser considerada abominável e injusta, mas
a exploração do trabalho realizada por meio de contratos é
tida como justa. [...] De modo geral, a sociedade capitalista
aponta para a justiça como sendo a confirmação de suas
regras. Marx constata, genialmente, que a justiça não é
pensada como substância eterna, fora da história ou das
circunstâncias concretas que envolvem a reprodução
econômica de um determinado tempo (MASCARO, 2014, p.
300/301).
Essas formas ideológicas não podem aparecer de maneira evidente para que
não desvendem a sua verdadeira natureza, elas são demonstradas como
expressões do interesse geral da coletividade, e não como interesse restrito de uma
classe, como verifica Morrison (2006, p. 309) interpretando uma carta de Engels a
C. Schmidt e também o conceito de “Hegemonia”:
Como Engels afirmou [...] se o direito fosse, de modo tão
óbvio, um reflexo da estrutura econômica, perderia sua
capacidade de ser visto como algo digno de respeito. Isso
pode significar que certas modalidades de direito são de fato
não um reflexo direto, mas sim indireto, das condições
econômicas, ou uma adaptação à necessidade de demonstrar
uma ideologia de justiça [...] O direito deve ostentar uma
ideologia da equidade, do progresso e do interesse social
que oculte a realidade de dominação [...] o segredo da
dominação através do direito consiste em ocultar a
dominação. Como o pensador comunista italiano Gramsci
observaria mis tarde, a hegemonia – ou a situação em que os
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dominados percebem os instrumentos de cominação como
forças que zelam pelos seus principais interesses – é a forma
mais eficaz de assegurar que os dominados se deixem guiar
pelos desejos dos dominadores.
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Wayne Morrison avança em sua compreensão, no capítulo dedicado a Karl
Marx, destacando que as proibições de roubo e as leis que defendem a
propriedade servem para permitir a imposição de uma perspectiva social:
Na discussão filosófica, o discurso do direito denota ideias de
universalidade e necessidade, mas a contraposição dessa
universalidade à eficácia social demonstra que a ideia do
direito é limitada na filosofia; por exemplo, a realidade social
do funcionamento da proibição do roubo e as leis sobre a
propriedade significam que se deve permitir que os
proprietários – os exploradores dos que não têm
propriedades – devem impor seus pontos de vista
(MORRISON, 2006, p. 314).
Nesta quadra, o Direito que é engendrado pelas relações de produção e é
limitado pelo nível do desenvolvimento das forças produtivas, também passa a ser
um instrumento de dominação das classes subalternas, seja por intermédio do uso
da força coercitiva, ou pela busca do “consenso” introjetando a ideologia do capital
através da ideologia jurídica, ambas as ferramentas com o propósito de manter e
legitimar a ordem vigente.
2 ESTADO E DIREITO
O Estado, na concepção de Marx, é uma “forma política” que se diferencia
da “forma jurídica”, então, Estado e Direito não são a mesma coisa, embora ambos
derivem das relações produtivas, constituem-se como elementos de autonomia
relativa. Entretanto, existe uma ligação íntima entre essas duas “formas”, pois na
moderna “forma” estatal o legislativo que acaba formalizando as leis, embora para
Marx ele não seja o responsável por seu “conteúdo”, que parte das relações
materiais de existência da sociedade e não da mente dos legisladores. Estas leis,
que em última instância expressam interesses de classe, devem ser legitimadas por
um instrumento de força e para serem executadas necessitam de outro órgão
estatal que é o poder judiciário, ficando assim revelado que Mercadoria, Estado e
Direito estão interligados dentro de uma mesma totalidade social e um
dependente do outro para se reproduzir, como assinala Morrison (2006, p. 311): “O
Estado é tanto uma organização política, algo funcionalmente determinado pelos
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processos sociais, quanto uma ilusão. Para funcionar, para assumir sua forma, o
Estado depende do direito e da ideologia”.
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A origem do Estado se deu com a divisão social do trabalho e a separação
da sociedade em classes sociais, gerando a necessidade de uma força política para
conseguir conter o que o Marx (2012, p. 38) denominava de “luta de classes” e que
seria o motor da história ou mais precisamente: “A história de todas as sociedades
até os nossos dias é a história de lutas de classes”, garantindo a ordem social e
mantendo uma classe dominada pela outra. O conhecido “Estado Moderno”, na
visão de Marx, é exclusivo da sociedade do capital, assim como o Direito, um
fenômeno historicamente determinado, não existia a figura do “Estado Moderno”
no sistema feudal, desse modo, a gênese desta estrutura é a separação dos
trabalhadores do meio de produção gerando duas classes opostas, proletariado e
burguesia, e para controlar uma sociabilidade desigual e de conflitos sociais erigiu
o “Estado Burguês”. “Marx acentua em suas obras o vínculo histórico estruturante
entre o Estado e a lógica do capital. A forma política moderna eleva ao extremo as
condições ideais da própria reprodução econômica” (MASCARO, 2014, p. 292).
Como também explica Morrison (2006, p. 311):
Os Estados nem sempre existiram (e tampouco existirão no
futuro, acreditava Marx); são organizações de poder
historicamente específicas. Que organização social existia
antes do Estado? Engels argumentava que a constituição
política do Estado foi precedida por uma organização
familiar, uma comunidade em que indivíduos livres e iguais
possuíam e controlavam comunitariamente seus produtos. O
Estado foi criado pelo desenvolvimento da divisão do
trabalho e pela correspondente ascensão das relações de
classe.
Engels, em seu livro “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do
Estado”, que ele alcunha de “testamento” dos resultados das investigações de
Marx, explica as origens do que ele compreendia como “Estado” nas sociedades
anteriores ao capitalismo e o “Estado Moderno” como “forma política” específica
do capitalismo que não existiu “eternamente”:
Como o Estado nasceu da necessidade de combater o
antagonismo das classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu
em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da
classe mais poderosa, da classe economicamente dominante,
classe que, por intermédio dele, se converte também em
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classe politicamente dominante e adquire novos meios para
a repressão e exploração da classe oprimida. [...] e o moderno
Estado representativo é o instrumento de que se serve o
capital para explorar o trabalho assalariado [...] Além disso, na
maior parte dos Estados históricos, os direitos concedidos
aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos
referidos cidadãos, pelo que se evidencias ser o Estado um
organismo para proteção dos que possuem contra os que
não possuem. [...] Portanto, o Estado não tem existido
eternamente. Houve sociedades que se organizaram sem ele,
não tiveram a menor noção do Estado ou de seu poder. Ao
chegar a certa fase de desenvolvimento econômico, que
estava necessariamente ligada à divisão da sociedade em
classes, essa divisão tornou o Estado uma necessidade
(ENGELS, p. 137/138, apud MASCARO, 2014, p. 304).
Lenin (2007, p. 27) traça os elementos centrais da análise Marxista do Estado,
e coloca os antagonismos de classe como bases de sua gênese:
Eis, expressa com toda a clareza, a ideia fundamental do
marxismo no que concerne o papel histórico e à significação
do Estado. O Estado é produto e a manifestação do
antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece
onde e na medida em que os antagonismos de classes não
podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a
existência do Estado prova que as contradições de classes são
inconciliáveis. [...] Para Marx, o Estado não poderia surgir nem
subsistir se a conciliação das classes fosse possível. [...] Para
Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um
órgão de submissão de uma classe por outra; é a criação de
uma “ordem” que legalize e consolide essa submissão,
amortecendo a colisão de classes.
Marx, no Manifesto do Partido Comunista, percebe as diferenças entre o
poder político no sistema feudal e o “Estado Moderno” capitalista, identificando
que no feudalismo o poder político era descentralizado e o senhor feudal detinha
a dominação tanto econômica quanto política de seus servos, inclusive, tendo as
suas próprias tropas de mercenários como se fossem o seu próprio exército,
mesmo com a existência das figuras dos “Reis”. Na contramão desse processo, o
capitalismo fabricou uma “forma política” centralizada com o seu próprio “Exército
permanente”, nos dizeres de Marx (2012, p. 42), e que pode não ser controlada
diretamente pela classe dominante como era feito no sistema anterior.
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A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de
produção, da propriedade e da população. Ela aglomerou a
população, centralizou os meios de produção e concentrou a
propriedade em poucas mãos. A consequência fatal dessas
mudanças foi a centralização política. Províncias
independentes, ligadas entre si quase somente por vínculos
federativos, com interesses, leis, governos e tarifas
alfandegarias diferentes, foram reunidas numa única nação,
com um só governo, uma só legislação, um só interesse
nacional de classe, sob uma só barreira alfandegária.
E no livro “A ideologia alemã”, ele e Engels concluem que a burguesia é
forçada a se organizar de forma nacionalmente, como um poder politico nacional
e não mais localmente nas mãos de indivíduos:
A burguesia, por ser uma classe, não mais um estamento, é
forçada a organizar- se nacionalmente, e não mais
localmente, e a dar a seu interesse médio uma forma geral.
Por meio da emancipação da propriedade privada em relação
à comunidade (ENGELS, 2007, p. 75).
Mesmo quando o Estado Moderno não está sendo ocupado pela classe
dominante de maneira direta, ele serve aos seus interesses, pois tem
uma natureza intrínseca de classe. Para Marx: “O Governo moderno nada mais é
que um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa”
(MARX, 2012, p. 40). Ou seja, ainda que haja uma democracia formal e que seja
possível que o povo eleja os seus representantes, a máquina do Estado é,
em última instância, um instrumento para dominar os trabalhadores e manter a
reprodução econômica do capital regulando a economia. “O poder político
propriamente dito é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra”
(MARX, 2012, p. 55). Marx chama de interesses “históricos” aqueles que
determinam o próprio sistema econômico, como por exemplo, a defesa em uma
constituição do direito de propriedade privada como cláusula pétrea.

O Estado, por sua própria “natureza”, defende esses interesses “históricos”
independente de quem o governa, já os interesses “imediatos” podem ser
alcançados de acordo com a posição política do governo do Estado ou até mesmo
pela “luta” dos proletários para tensionar os governos a acolherem sua demandas,
seriam estes “imediatos” como os direitos dos trabalhadores, que não alteram de
forma radical a estrutura da ordem social capitalista, Marx (2012, p. 45/46) dá um
exemplo disto ao falar da lei da “jornada de trabalho de dez horas” aprovada pelo
parlamento britânico em 8 de junho de 1847:
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Essa organização do proletariado em classe e, portanto, em
partido político [...] renasce sempre, cada vez mais forte, mais
sólida, mais poderosa. Ela se aproveita das dissensões
internas da burguesia para forçá-la a reconhecer, sob a forma
de lei, certos interesses da classe operaria. Foi isso que
ocorreu, por exemplo, com a lei das dez horas na Inglaterra.
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Mascaro (2014, p. 292) na mesma perspectiva, diz:
Há contradições profundas na forma político-estatal do
capitalismo. [...] Brechas políticas são abertas justamente pela
necessidade de a forma política parecer ‘equidistante’ das
classes. [...] No entanto, não são essas contradições que por
si só, levam a superação do capitalismo.
Também argumenta no sentido de que para Marx, o “Estado Moderno”
sempre defenderá os interesses da burguesia, mesmo que a própria classe
dominante não esteja controlando diretamente o seu funcionamento. (MASCARO,
2014, p. 289/290):
Pelo contrário, o trabalhador é constituído como sujeito de
direito, livre, [...] e por meio dessa nova condição política,
cada trabalhador pode vender seu trabalho aos capitalistas
de maneira “livre”, isto é, por meio de vínculos que obrigam
tendo por fundamento uma relação jurídica e não a mera
força. Assim sendo, a instância de coerção política não pode
se apresentar como diretamente dominada pela burguesia.
Ela se presta, de fato, ao interesse burguês, mas não porque
seja controlada a todo momento pela vontade da burguesia,
e sim porque sua lógica, ao constituir sujeitos de direito,
torna todos juridicamente iguais e livres. O Estado moderno
é burguês porque parece não o ser. Isto é, tornando a todos
cidadãos livres e iguais formalmente, dá condições de que os
capitalistas explorem os trabalhadores por meio de vínculos
que se apresentam, à primeira vista, como voluntários.
Já Engels (2012) afirma que mesmo com um “controle indireto” é possível
ter domínio “direto” de uma das formas do Estado Capitalista, a “República
democrática”:
[...] a república democrática [...] Nela, a riqueza exerce seu
poder de modo indireto, embora mais seguro. Por um lado,
sob a forma de corrupção direta dos funcionários do Estado,
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de que a América é exemplo clássico e, por outro lado, sob a
forma de aliança entre governo e a bolsa de valores. Essa
aliança se concretiza com a facilidade tanto maior quanto
mais cresçam as dívidas do Estado.
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O Estado Moderno é instrumentalizado da mesma forma que o Direito como
um aparelho de dominação e é criado dentro da própria sociedade e não à parte
dela como uma ferramenta “racional” que lhe confere um caráter “fetichista” de
“supra-histórico”, este ponto de vista gera outro rompimento de Marx com a
tradição anterior, mais especificamente Kant e Hegel. “A crítica marxista é,
definitivamente, a pá de cal sobre todo o edifício moderno a respeito do Estado
para o bem-comum, rompendo com todas as ilusões sobre a justiça estatal das
quais Kant e Hegel foram vigas mestras” (MASCARO, 2014, p. 289). Engels afirma
que este Estado nasce dentro da sociedade, mas ganha uma “aparência” de estar
à parte dela, ou seja, esconde seu “conteúdo” de classe por meio desta “aparência”
de neutralidade:
O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se
impôs à sociedade de fora pra dentro; tampouco é a
“realidade da ideia moral”, nem a “imagem e a realidade da
“razão, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade,
quando este chega a um determinado grau de
desenvolvimento; é a confissão de que a sociedade se
enredou numa irremediável contradição com ela própria e
está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não
consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas
classes com interesses econômicos colidentes não se
devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, fazse necessário um poder colocado aparentemente por cima
da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo
dentro dos limites da “ordem”. Este poder, nascido da
sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez
mais, é o Estado (ENGELS, p. 135, apud MASCARO, 2014, p.
303).
A respeito das interações entre o Direito e o Estado na sua dominação de
classe, o professor Morrison (2006, p. 312), explicita:
Para Marx, estava claro que os Estados europeus de seu
próprio tempo permitiam que a classe dominante oprimisse
a classe trabalhadora através de agentes do Estado como o
judiciário, a polícia, o exército [...] O que isso implica para o
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estilo e o conteúdo da legislação, do novo direito moderno?
[...] O direito moderno exprime desejo, o direito envolve a
vontade, esta exprime a transformação da vontade humana
em uma legislação criadora de uma estrutura de regras e
mecanismos reguladores, ou um anúncio autoritário, da
parte do juiz, da posição do direito no caso que estiver sendo
julgado, mas estaremos adentrando no terreno da
mistificação se acreditarmos que o objetivo de tal vontade é
apenas um instrumento de progresso [...] Não devemos ficar
cegos à realidade de dominação inerente ao direito. Os
interesses de classe devem ser um poderoso componente do
poder legal.
O Estado e o Direito, além de estarem em uma relação em que um depende
do outro, também se unem na forma ideológica da “justiça” e se complementam
ao tentarem se impor como o interesse geral de todos os povos, conforme elucida
Morrison (2006, p. 315):
O Estado e seu poder mantêm o direito. Ainda que, da
perspectiva de uma análise de classes, o Estado seja em
grande parte o poder organizado da classe dominante –
latifundiários e capitalistas – em atuação sobre a classe
explorada – lavradores e operários –, enquanto forma
organizacional é-lhe necessário criar uma ligação ilusória de
auto- interesse entre dominadores e dominados. Enquanto a
sociedade for formada por classes, a política será uma relação
de dominação, e a classe dominante usará de todos os meios
para oprimir a classe explorada, tendo em vista a manutenção
de seu domínio. O Estado vê a si próprio como representante
de toda a sociedade, mas, quando submetido à análise de
classe, representa com extrema clareza os interesses
econômicos da classe dominante. [...] Sob o capitalismo, a
(in)justiça da escravidão torna-se evidente, mas a justiça será
sempre justiça de classe. A justiça burguesa oculta seu efeito
de classe; todavia, a despeito de toda sua mistificação
ideológica, o Estado e o poder público são reflexos de
interesses econômicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o acervo categorial apreendido durante esta pesquisa,
verificou-se diferenças centrais entre o “método” de Marx e dos autores mais
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tradicionais vistos na academia no tocante a análise do Direito. Em Karl Marx, o
fenômeno jurídico aparece de uma maneira com a qual podemos nos defrontar e
comparar com o cotidiano societal ao contrário de formulações estritamente
abstratas. Foram encontradas algumas respostas para questões concretas que
estão expostas na realidade material, além de perguntas que colocam em dúvida
as conclusões das teorias subjetivistas, ou como alcunhado pelo autor “idealistas”
que acreditam que as categorias jurídicas são constituídas “a priori” na
subjetividade do próprio ser, ou seja, que as suas formulações vêm antes do
fenômeno real, são formuladas pela abstração humana e não pelas condições
materiais existentes que descendem das relações de produção.
O Direito se apresenta nesta tese como um instrumento de dominação de
classes, mas não se restringindo a isto, pois em conjunto se revela o seu papel
crucial para a reprodução do capitalismo quando consegue regular e fazer
funcionar a esfera de circulação de mercadorias, sendo o mediador das trocas por
intermédio dos contratos. Essa realidade não está muito distante, basta analisar o
Código Civil Brasileiro para enxergar que ele é, em última instância, a expressão
das novas relações mercantis do capital e não um instrumento de resolução de
conflitos entre indivíduos isolados. Além disso, a aplicação da “justiça” penal na
realidade concreta demonstra que ela se dirige principalmente a setores bem
definidos de classe e etnia, como por exemplo a atuação do Estado brasileiro que
realiza uma política forte e punitiva de coibição às drogas, por meio da chamada
popularmente “guerra às drogas”, onde é possível observar que ela se direciona,
predominantemente, para indivíduos de determinada classe social e cor de pele,
constituindo uma estigmatização destes grupos sociais no país, de acordo com o
criminólogo, Giamberardino (2010, p. 212), quando faz a análise da política de
criminalização das drogas nos EUA que foi importada para o Brasil, na seguinte
citação:
[...] é notável como a partir das políticas criminais decorrem
a produção e a difusão de estereótipos sociais e como em
torno a estes o discurso da guerra contra as drogas se
colocou no centro das atenções, nos Estados Unidos, nos
governos Nixon e depois Reagan (1980-1989). A ênfase no
tema serviu de base às políticas repressivas do consumo
tanto interno, quanto externo, assim como a guerra contra a
produção e o tráfico de drogas dos países latino-americanos
– sob o argumento da necessidade de reprimir o consumo
nos Estados Unidos.
No mesmo sentido, Santos e Silveira (2013, p. 08), em seu artigo sobre o
uso crescente das drogas e a criminalização da pobreza, asseveram:
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Na presente sociedade capitalista, onde o ter é muito mais
importante que o ser, os jovens das periferias das grandes
cidades brasileiras são geralmente vítimas da violência e da
criminalidade, decorrentes de um violento processo de
criminalização que a questão social vem sofrendo, e que
atingem as classes subalternas. Recicla-se a noção de “classes
perigosas”, sujeitas à repressão e extinção.
O jurídico ganha também uma dimensão ideológica e de busca de consenso
social em prol da ideologia predominante que para Marx é sempre a da classe
dominante de cada período histórico, conforme ele argumenta no livro “A
ideologia Alemã”.
O Estado, na interpretação do autor estudado, é por “essência” sempre uma
ditadura de classe, será uma ferramenta para o controle da classe dominante sobre
a dominada, garantindo a reprodução da sociabilidade burguesa, da lei geral da
acumulação de capital e da propriedade privada dos meios de produção. Neste
sistema socioeconômico, é possível que esta “essência” ou “conteúdo” ditatorial
possa se expressar por meio de uma “aparência” “democrática” pela democracia
jurídica formal, como por exemplo a “forma” política instituída sob a égide de um
Estado Democrático de Direito. Ou seja, para Marx, a maior parte dos povos
inseridos no capitalismo vive sob uma ditadura burguesa, exposta como uma
democracia apenas formal e não substancial, ou até mesmo, em alguns períodos
históricos, dentro de uma ditadura tanto de “conteúdo” quanto de “forma”. E o
Direito é condição essencial para conseguir manter o funcionamento do “Estado
Moderno”, em um processo simbiótico, um depende do outro, um reproduz o
outro, mesmo não sendo o mesmo fenômeno e cada um tendo as suas devidas
especificidades.
Todos estes fatores supramencionados colocam o pensamento de Marx
como uma implacável ferramenta de crítica ao Direito e ao Estado, necessária para
uma reflexão profunda acerca das instituições contemporâneas do sistema
capitalista. Por fim, um dos elementos que encontramos nas obras de Marx e que
corrobora com este caráter crítico, é o seu giro teórico invertendo a análise do
Direito de um patamar a-histórico e o incluindo dentro de um período
historicamente determinado, transformando o Direito em uma relação social como
todas as outras, passível de superação por não se enquadrar em uma imposição
divina ou da natureza humana. Ao arrancar do fenômeno jurídico moderno as suas
categorias centrais como o “sujeito de direito”, a “liberdade” e a “igualdade” e
enxergá-las como constructos históricos humanos e não como “direitos naturais”
eternos, Marx alcança a “concreticidade” do objeto. Diferenciando também normas
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jurídicas, de normas éticas e normas morais, nos dizeres de Pachukanis (2017, p.
92):
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Não podemos contestar o fato de que a vida coletiva está
presente também na vida dos animais e que igualmente ali,
de dada maneira, existe um tipo de regulamentação. Mas
jamais passaria por nossa cabeça afirmar que a relação
entre as formigas e as abelhas é regulada pelo direito. Se
passarmos para os povos primitivos [...] parte significativa das
relações é regulada de maneira extrajurídica, por exemplo,
pelas prescrições religiosas. Por fim, até mesmo na sociedade
burguesa, atividades como a organização dos serviços
postais, das estradas de ferro [..] podem ser atribuídas
integralmente à regulamentação jurídica apenas sob um
olhar extremamente superficial, que se deixa enganar pela
forma externa das leis, dos estatutos e dos decretos.
Discordando da posição recorrente em obras de marxistas russos de que o
Direito era essencialmente e somente um instrumento de dominação de classe sem
compreender também a sua natureza de fenômeno historicamente determinado
pelas relações sociais e as suas intimas ligações com o capital e suas bases
materiais, Pachukanis (2017, p. 96) define o norte da tese Marxista do Direito:
Essa definição revela o conteúdo de classe contido nas
formas jurídicas, mas não nos explica por que esse conteúdo
assume tal forma. Para a filosofia do direito burguesa, que
considera a relação jurídica como a forma natural e eterna de
qualquer relação humana, essa questão nem é colocada. Para
a teoria marxista, que se esforça para penetrar nos mistérios
das formas sociais e reconduzir “todas as relações humanas
ao próprio ser humano”, essa tarefa deve ser colocada em
primeiro lugar.
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RESUMO[3]: Esta pesquisa tem como tema central a responsabilidade dos avós na
prestação de alimentos aos netos. Tal busca é necessária, a fim de apresentar um
entendimento da decretação da prisão civil dos idosos que em alguns casos pode
ocasionar dano moral ou até mesmo na saúde destes. O estudo partiu do seguinte
problema: qual a responsabilidade requerida aos avós, em virtude da falta de
condições dos pais para o pagamento da prestação alimentar dos filhos? E da
seguinte na seguinte hipótese: a responsabilidade dos avós na prestação alimentar é
subsidiária e complementar, desde que haja a comprovação de que os genitores
encontram-se impossibilitados de arcarem sozinhos, com tal obrigação, bem como
seja demonstrado a existência do binômio possibilidade e necessidade do requerido
e do requerente, respectivamente. Quanto à metodologia, consiste em uma pesquisa
exploratória baseado em doutrinadores que abordam a temática através de um
estudo bibliográfico. Através do estudo constatou-se que a prisão civil dos avós pelo
não pagamento de dívida alimentar mostra-se, em alguns casos, equivocada e injusta
a responsabilidade dos avós à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o
que faz com que o judiciário adote maior cautela na análise das demandas nesse
sentido.
Palavras-chave: Alimentos. Avós. Prisão. Dignidade Humana.
ABSTRACT: This research has as its central theme the responsibility of grandparents
in the provision of food to grandchildren. Such a search is necessary in order to
present an understanding of the decree of the civil prison of the elderly that in some
cases can cause moral damage or even in their health. The study started from the
following problem: what is the responsibility required of grandparents, due to the
lack of conditions of parents for the payment of the child's maintenance? And as
follows: the responsibility of grandparents in the food supply is subsidiary and
complementary, provided that there is proof that the parents are unable to bear
alone, with such an obligation, as well as demonstrating the existence of the binomial
possibility and necessity of the defendant and the applicant, respectively. As for the
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methodology, it consists of an exploratory research based on indoctrinators that
approach the theme through a bibliographic study. Through the study it was found
that the civil imprisonment of grandparents for non-payment of food debt shows, in
some cases, the mistaken and unfair responsibility of grandparents in light of the
principle of dignity of the human person, which makes the judiciary adopt greater
caution in the analysis of demands in this sense.
Key-words: Food. Grandparents. Prison. Human Dignity.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Dos alimentos . 2.1 Conceito de alimentos. 2.2
Classificação dos alimentos. 2.2.1 Finalidade. 2.2.2 Natureza. 2.2.3 Causa jurídica. 2.3
Obrigação de prestar alimentos. 3 Características da obrigação de prestar alimentos
dos avós. 4. A responsabilidade dos avós na prestação de alimentos aos netos.
5.Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O tema obrigação de prestação alimentar é alvo de diversas indagações,
tanto da comunidade jurídica, como da sociedade em geral, causando discussões
polêmicas. Entretanto, o presente trabalho delimitou-se na obrigação de prestação
alimentar dos avós para com os netos.
A atual Constituição Federal Brasileira consagra em seu artigo 5º, caput, a
igualdade entre todas as pessoas e o direito à vida. De outra banda, o atual Código
Civil Brasileiro, em seu artigo 1.694, caput, preceitua que os parentes e os cônjuges
ou companheiros, podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem, para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para custeio de sua
educação.
A relação de parentesco encontra-se destacada no artigo 1.591, caput, do
Código Civil Brasileiro, verbis: “Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que
estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes.” (grifo
nosso).
Este trabalho baseou-se no seguinte problema de pesquisa: Qual a
responsabilidade requerida aos avós, em virtude da falta de condições dos pais para
o pagamento da prestação alimentar dos filhos?
Foi apresentada a seguinte hipótese: a responsabilidade dos avós na
prestação alimentar é subsidiária e complementar, desde que haja a comprovação
de que os genitores encontram-se impossibilitados de arcarem sozinhos, com tal
obrigação, bem como seja demonstrado a existência do binômio possibilidade e
necessidade do requerido e do requerente, respectivamente.
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O objetivo geral, buscou verificar a pertinência da obrigatoriedade de
prestação alimentícia por parte dos avós aos seus netos, identificando os limites
desse tipo de ação. Por sua vez, os objetivos específicos, buscaram avaliar até onde
cabe aos avós, a obrigação de prestar alimentos e cuidados aos netos, apresentando
as manifestações doutrinária e jurisprudencial, e ainda, analisar o entendimento da
legislação brasileira sobre o tema.
Na justificativa, verificou-se a possibilidade jurídica da prestação assistencial
alimentar avoenga, ante o disposto na legislação brasileira vigente, haja vista, que o
alimentando deve ser amparado por quem tenha condições de sustento, em respeito
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e à garantia, também
constitucional, do direito à vida. A importância do trabalho ora apresentado, se
reflete na exploração deste polêmico e atual tema, que servirá como auxílio na
formação dos colegas acadêmicos, que tenham interesse no assunto, com a
indicação dos materiais e fontes utilizadas, os quais servirão para um futuro
aprofundamento da temática.
Trata-se de trabalho fundamentado na legislação brasileira em vigor, em
livros doutrinários publicados por renomados juristas, estudiosos do assunto, dentre
eles, destacamos: Lôbo (2019); Gominho; Silva (2018); Dias (2016); Diniz (2019), bem
como, em coletâneas jurisprudenciais.

O trabalho encontra-se estruturado conforme a seguir descrito: inicialmente
faz-se um levantamento histórico sobre a origem da obrigação alimentar; correlação
dos alimentos com o princípio da dignidade da pessoa humana; comparativo das
diversas definições de alimentos; análise dos requisitos para concessão de alimentos;
alimentante herdeiro; marco inicial e final da obrigação alimentar; pesquisa sobre a
obrigação dos avós no sustento dos netos.
As técnicas utilizadas na elaboração deste trabalho, foram da análise indireta
de documentação, por meio de consultas de materiais bibliográficas, utilizando-se o
método de interpretação dedutiva, na busca do alcance dos objetivos almejados.
As informações dispostas neste trabalho, foram realizadas por meio de
levantamento e coleta de dados bibliográficos dispostos em livros jurídicos
doutrinários, códigos, revistas jurídicas, artigos, periódicos, internet, e demais fontes
disponíveis.
2 DOS ALIMENTOS
Para iniciarmos a abordagem do tema que pretendemos discutir nesta
pesquisa, se faz necessário a apresentação de um panorama geral sobre o instituto
dos alimentos no Direito de Família, principalmente no que tange a legislação a ele
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relacionada, passando para o lugar de tal instituto no mundo jurídico, pontos
fundamentais para a compreensão do que caracteriza os alimentos.
2.1 Conceito de alimentos
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Alimentos de acordo com Ferreira (2015) é “toda substância que, ingerida por
um ser vivo, o alimenta ou nutre; é mantimento, sustento, alimentação; aquilo que
subsistir, conserva alguma coisa.”, porém, tal definição guarda a definição léxica do
termo, compreende que alimentos consistem em tudo o que é necessário para a
vida com dignidade em sociedade do alimentando, nesse contexto tais
necessidades do menor podem variar conforme cada caso específico, assim, de
acordo com Assis Neto; Jesus, Melo (2015) os alimentos constituem em prestações
pagas
com
intervalo de
certo período de tempo para suprir as necessidades de quem não pode munirse de elementos para satisfaze-las por si só.
Podemos ver, portanto, que no que concerne a definição jurídica, o termo
alimentos extrapola o simples dever de nutrir, satisfazendo a fome, como ensinado
por Diniz (2019) em seu dicionário de termos jurídicos, alimentos se define da
seguinte forma:
ALIMENTOS. Direito Civil. 1. Todas as despesas ordinárias que
o alimentando faz jus. 2. Prestações, em dinheiro ou in natura,
a ser pagas para atender às necessidades imprescindíveis a
vida
daquele
que
por
si,
não as pode prover, compreendendo despesas com alimenta
ção, habitação, vestuário, tratamento médico, diversões e, se
a pessoa alimentada for menor de idade, ainda verbas para
sua instrução e educação. Incluem também parcelas
despendidas com sepultamento por parentes legalmente
responsáveis pelos alimentos. (DINIZ, 2019, p. 37)
Nota-se que o alimento, no âmbito jurídico, possui como objetivo preservar
a dignidade e desenvolvimento do alimentando, sendo que a fixação do valor do
alimentando deve ser proporcional em observância à condição econômica do
alimentante em fornecer tal direito e as necessidades do alimentando para seu
regular desenvolvimento.
Assim, como vemos, o termo no vocabulário jurídico vem usualmente no
plural e pode ser pleiteado por quem necessitando, não tem condições, por sua
vulnerabilidade permanente, ou momentânea, de por si atender-se, como é o caso
dos menores de idade. Raciocínio que vem em confluência pelo disposto na
Constituição em seu artigo 227, in verbis:
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Art. 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,
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência e
descriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(CF, 1988)
Os alimentos são de amplitude não restrita ao simples comer, e estão
respaldados por dispositivo Constitucional exposto. Tais alimentos, no sentido
jurídico, devem ser fornecidos. A família possui a obrigação de fornecer tais alimentos
para os filhos. Em complemento, nas palavras de Acquaviva, (2015):
Alimentos são importâncias em dinheiro ou prestações in
natura que uma pessoa, chamada de alimentante, se obriga,
por força de lei, a prestar a outra, chamada alimentando. Os
alimentos não se referem apenas à subsistência material, mas
também à sua educação ou formação intelectual
(ACQUAVIVA, 2015, p. 85)
Assim as partes dessa relação se nomeiam por alimentante, aquele
que presta
os alimentos e alimentado aquele que os recebe. Tal obrigação tem imenso caráter
social, pois impõe primeiramente a família prover aqueles que dela dependem,
desonerando em primeiro momento o Estado de arcar com tais proventos como
primeiro responsável.
2.2 Classificação dos alimentos
São diversas as fontes do Direito que disciplinam os alimentos, assim como
os
procedimentos
tomados
para
alcançar
sua exigibilidade.
Para melhor posicionamento dos alimentos no mundo jurídico abordaremos
sua
natureza, causa, finalidade e momento oportuno para pleito.

2.2.1 Finalidade
Os alimentos são classificados em provisórios, provisionais ou
acautelatórios e definitivos. Os alimentos provisórios são aqueles concedidos no
início
do
processo,
desde que haja provas de parentesco entre alimentante e alimentando, podendo se
r requerido por pedido de tutela antecipada, o que vem se tornando praxe nas ações
de alimentos é que seja arbitrado alimentos provisórios anterior a apresentação de
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contestação pela parte contrária, visto que todo processo tem razoável duração e é
necessário que haja provento do menor até final decisão.
Neste sentido o artigo 4o da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68) diz que ao
despachar o pedido o juiz poderá desde logo arbitrar os alimentos provisórios
a serem pagos pelo devedor, exceto se o alimentando declarar que não
necessita deles.
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Assim, claro que os alimentos provisórios tem natureza antecipatória,
podendo ser dados anterior a sentença, e que ainda, poderão ser deferidos de oficio.
Por sua vez os alimentos provisionais ad litem são aqueles determinados por via de
medida cautelar ou preparatória, que nada mais é que uma ação feita anterior a
principal com pedidos que visam proteger uma determinada situação conexa ao
que será discutido, poderá ainda ser pleiteado de forma incidental, no
meio do processo. Temos esse tipo de pedido comumente em separações judiciais,
divórcios, anulações ou nulidades de casamento.
Esse tipo de alimentos provisionais dependem da comprovação do perigo
na demora e da fumaça do bom direito, ou seja, precisa-se comprovar sua
necessidade imediata sob perigo de a demora trazer imensos prejuízos ao que se
quer proteger e também demostrar que existem elementos suficientes para
comprovação de que o pleiteado é devido (AMARAL,2018).
Apesar de muitos autores falarem em alimentos provisionais e provisórios
como um único tipo, persiste a diferença entre eles de que o segundo só carece de
comprovação do vínculo parental enquanto o primeiro depende da comprovação
do perigo na demora e fumaça do bom direito. Há de se frisar que os alimentos
provisórios são comumente falados em relação aos filhos, cuja proteção se prioriza,
já os provisionais usualmente referem-se a um dos cônjuges, comumente a mulher,
na dissolução, de qualquer tipo, da união conjugal.
Por fim, os alimentos definitivos, também chamados de regulares, são
aqueles arbitrados em sentença ao final do processo ou firmados em acordo, de
caráter permanente.

Na visão de Assis Neto; Jesus, Melo (2015) a nomenclatura definitivos estaria
tecnicamente incorreta visto que os alimentos arbitrados mesmo em sentença final
poderão ser a qualquer momento revistos desde que seja comprovada a mudança
na situação das partes, estando, portanto, submetidos a cláusula rebus sic stantibus,
quando qualquer situação fática subjacente permite sua modificação.
A esse respeito, Diniz, (2019, 672) leciona que: “são alimentos regulares ou
definitivos, se estabelecidos pelo magistrado ou pelas partes (no caso de separação
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judicial consensual), com prestações periódicas de caráter permanente, embora
sujeitos à revisão”. Em consonância a isso vem o artigo 1699 do Código Civil que
dispõe no mesmo sentido.
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2.2.2 Natureza
Os alimentos podem ainda ser divididos em necessários, ou naturais, e em
civis, ou côngruos. Os alimentos naturais referem-se ao que é essencial a vida,
suprindo as mais básicas necessidades de um alimentando, ou seja,
alimentação, medicamentos, vestuário, habitação e tudo o mais que seja
estritamente essencial para que empreenda sua subsistência.
Quanto aos civis, estes se referem ao provento moral, intelectual, cultural e
de recreação, sempre sendo fixado segundo as necessidades do alimentando e as
possibilidades do alimentante, ou seja, obedecendo ao binômio necessidadepossibilidade (LOBO, 2019).
Ambas as classificações quanto a natureza dos alimentos juntos
correspondem ao que os alimentos em si devem prover, principalmente ao menor
que necessita dos alimentos de natureza civil para sua instrução e bom
desenvolvimento, assim como dos naturais para sua sobrevivência básica como ser
humano.
2.2.3 Causa Jurídica
No que se refere a causa jurídica, os alimentos poderão ainda ser dividos em
legais, também chamados legítimos, voluntários, ressarcitórios, também chamados
indenizatórios. Os alimentos legais são aqueles decorrentes da lei e resultantes de
obrigação havida por parentesco, casamento ou união estável. Estes vem elencados
no artigo 1.694 do Código Civil que fala:
Art. 1694 – Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível om a sua condição social, inclusive
para atender as necessidades de sua educação (BRASIL, 2002,
p.2)
Ainda, complementarmente Diniz, (2018) aponta que tais alimentos são os:
[...] imposto por lei em virtude do fato de existir entre as
pessoas um vínculo de família, inserem-se, portanto, no
âmbito familiar; os alimentos entre ex- cônjuges; o direito a
alimentos do companheiro necessitado, sendo união estável
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dissolvida; o eventual direito a alimentos da concubina, na
hipótese de concubinato impuro, pleiteando-os a prole e não
a si mesma. (DINIZ, 2018, p. 673)
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Ainda, os alimentos podem ser voluntários, pois, em alguns casos há
prestação espontânea, sem real obrigação jurídica, de um para com o outro,
podendo decorrer estes de ato inter vivos, por meio de doação que se limita ao
tempo de vida do doador, salvo se dispuser de maneira diversa, podendo também
ser causa mortis, disposto em testamento e feito através de legado, já que dispõe a
legislação pátria que todos podem livremente dispor de metade de seu patrimônio
a quem quiserem, sendo que uma das possibilidades para essa disposição é um
pagamento mensal a um beneficiário a título de alimentos voluntário.
Como exemplo desta possibilidade Barbosa; Gonçalves (2017) nos diz para
imaginarmos situação em que o doador fazendo doação não remuneratória,
estipule ao donatário obrigação de prestar alimentos se ele vier a necessitar, sendo
que se o primeiro não cumprir tal estipulado dará motivo a revogação da
liberalidade da doação a ele feita por ingratidão, ou ainda, nos faz pensar em outro
caso no qual em um separação consensual o marido convenciona pensão a ser paga
a mulher.
Não bastasse, os alimentos ainda podem ser ressarcitórios ou
indenizatórios, quando decorrentes de infração legal, ou seja, ato ilícito praticado
que venha a causar danos eventuais ou permanentes a vítima, construindo alimento
que pode ser até recuperação ou substituindo a sua capacidade retirada em vista
do ato de outrem no caso aquele obrigado a ressarcir.
A esse respeito dispõe Lobo (2019) que serão indenizatórios “se destinados
a indenizar vítima do ato ilícito. Por exemplo, o artigo 948, II, do Código Civil, que
sujeita o autor do homicídio a prestar alimentos à pessoas a quem o falecido os
devia.”
2.3 Obrigação de prestar alimentos
O ser humano desde a sua criação até certo ponto da vida é incapaz de se
sustentar sozinho, necessitando que seu genitor preste os alimento para que tenha
educação, alimento, e que possa viver uma vida digna.
A obrigação alimentar é um dever natural dos pais de garantir o sustento d
e seus filhos, sabendo-se que no Direito de Família essa obrigação pode recair para
outros familiares.
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O Princípio da Solidariedade Familiar como já tratado acima, dispostos nos
artigos 1.694, 1.696, 1.697 do Código Civil se refere a obrigação alimentar que tem
os pais para com os filhos como os filhos para com os pais, ou quando não houver
condições dos parentes em grau próximo que poderão ser chamados. Segundo
Diniz (2019):
A obrigação de prestar alimentos é recíproca (CC, arts. 1.694,1.
696 e 1.697. Entre ascendentes, descendentes e colaterais de
2°grau. Logo, ao direito de exigi-los corresponde o dever de
prestá-los. Essas pessoas são potencialmente, sujeitos ativo e
passivo, pois quem pode ser credor também pode ser devedor
(DINIZ, 2019, p.675).
Como dito pela autora há o sujeito passivo e o ativo dessa demanda, dessa
forma é preciso identificar quais são as pessoas que fazem parte de cada polo dessa
relação alimentar. No polo ativo, o alimentado é o credor de alimentos, quem pode
entrar na justiça para requerer os alimentos (pensão alimentícia) e assim receber a
prestação alimentar. No outro, o polo passivo, está o alimentante, o devedor, aquele
quem paga a prestação de alimentos requerida pelo alimentado para satisfazer a
sua necessidade.
Gominho; Silva, (2018), a respeito, expõe:
A ordem estabelecida é vinculante. Alcança primeiramente os
pais, depois os filhos e, na falta ou impossibilidade destes, os
avós ou bisavós, e os netos ou bisnetos. Não havendo
possibilidade de obter-se alimentos entre os parentes da linha
reta serão então chamados os irmãos. Em suma, só quando
não houver ascendentes é que se pedem alimentos aos
descendentes; e não existindo estes ou aqueles, é que serão
pedidos alimentos a irmão. (GOMINHO; SILVA, 2018, p.2)
Dessa maneira a responsabilidade de prestar com os alimentos primeiro
recai sobre o pai para com seu filho, não podendo a obrigação recai sobre os avós
paternos e maternos, bisavós e assim por diante que são da linha ascendente. De
acordo com Pimenta (2015) não ausência dos ascendentes a responsabilidade recai
sobre descendentes primeiramente, aos filhos, e, posteriormente, aos netos.
Faltando os descendentes, a obrigação incumbe aos irmãos, germanos
ou unilaterais.
Os artigos 1.694, 1.696, 1.697 do Código Civil falam sobre os titularidades
dos alimentos:
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Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive
para atender às necessidades de sua educação.
[...]
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Art. 1.696 - O direito à prestação de alimentos é recíproco
entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta
de outros.
[...]
Art. 1.697 - Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando
estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.
[...]
Art. 1.698 - Se o parente, que deve alimentos em primeiro
lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o
encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato;
sendo
várias
as
pessoas
obrigadas
a
prestar
alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respecti
vos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as
demais ser chamadas a integrar a lide (BRASIL, 2002, p.2).
Ainda, existe na obrigação alimentar disposta no Código Civil em seu artigo
1.566, inciso III (cônjuges), e o artigo 1.724 (companheiros) a assistência familiar que
não compreende as normas de parentes consanguíneos em análise no momento.
Os avós (maternos ou paternos) sendo chamados para atender a obrigação
de alimentos dos netos menores têm que fazer provar sua incapacidade, ou a
possibilidade dos genitores do menor de arcar com as responsabilidades, tratando
de uma obrigação sucessiva, subsidiária e complementar, da mesma forma em
relação as dívidas de alimentos que ao ser executada pode recair sobre os demais
parentes na prova da total impossibilidade do primeiro obrigado.
Na falta dos ascendentes a obrigação recairá sobre os descentes independe
de filiação, ou seja, pode ser filhos dos mesmos pais ou de um ou outro
unilateralmente, e ainda em sua falta a obrigação recairá na linha colateral
(VALLADÃO, 2016).
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O artigo 1.701 do código civil ainda fala que os alimentos podem ser em
dinheiro (pecúnia), ou em coisas e prestações como em hospedagem e sustendo (in
natura), ou seja, como bem mencionado aqui vai além da obrigação em comida, mas
de tudo que provem dignidade a uma pessoa, pode o alimento ser dado em roupa,
moradia, pagamento de escola, entre outros (BERNARDES, 2015). Veja-se:
Art. 1.701 - A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá
pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento,
sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação,
quando menor
. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o
exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação (BRASIL,
2002, p.2)
O fato é que sem apoio o indefeso é incapaz de se auto prover necessitando
de suporte familiar, incluindo-se todos os seus membros, não só os nucleares, para
que possa desenvolver sua vida de maneira digna, de forma a ter oportunidades, e
tornar-se produtivo e capaz de prover-se por si de forma a atender as necessidades
básicas que tem e não recaia sob o Estado sua assistência futuramente.
3 CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS DOS AVÓS
A obrigação de sustento dos menores não é exclusividade dos pais, pois de
acordo com o artigo 1.696, do Código Civil Brasileiro, o dever de pagar prestação
alimentícia, “é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Dessa
forma, a obrigação deve pesar sobre os parentes mais próximos quando os alimentos
têm por destinatário o filho menor, por força indispensável do poder familiar, ou o
filho maior que deles necessitar, devendo primeiramente ser sustentados pelos pais
ou genitores.
Na sequência e quando cabível à espécie, os avós que são ascendentes de
segundo grau, serão chamados à obrigação legal para assumir a verba de forma
subsidiária ou complementar. Tal relação que liga netos aos avós paternos e/ou
maternos é denominada relação avoenga (DUFNER; CADIDÉ, 2017).
A possibilidade de requerer alimentos complementares a parente de outra
classe, se o mais próximo não estiver em condições de suportar totalmente o
encargo, vem se consolidando em sede jurisprudencial, que passou a admitir a
propositura da ação de alimentos contra os avós. Nesse sentido, é importante a prova
da incapacidade, ou a reduzida capacidade dos pais de cumprirem com o dever em
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relação ao filho. Também o inadimplemento continuado autoriza a propositura da
ação de alimentos contra eles.
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Valladão (2016), afirma que a correlação nos permite admitir na linha
ascendente, em escala de gerações ou graus que os bisavós e demais parentes
existentes podem ser convocados à responsabilidade alimentar. Ocorrendo de não
existir parentes na linha reta, fundada a obrigação na solidariedade familiar e
dignidade de todos, tocará a responsabilidade aos parentes de segundo grau da
linha colateral que são irmãos germanos e unilaterais, sem distinção, conforme artigo
1697 do Código Civil.
Em teoria, e por princípios idênticos, poderia ser exigida a verba entre
parentes sem vínculo linear de terceiro ou quarto graus, tios, sobrinhos e primos,
porém, constatamos na pesquisa que não existe acolhimento doutrinário e
jurisprudencial a respeito, compreendendo que seria demasiado tal encargo.
Dessa maneira, quando os pais não possuem condições de assumir esta
responsabilidade, são chamados no processo os avós, porém, Lôbo (2019), esclarece
que o dever dos avós prestar alimentos é de auxílio, ou seja, os avós são apenas
responsabilizados, mas não obrigados.
A natureza complementar da obrigação alimentar dos avós, a saber, é
razoável para que estes apenas complementem os alimentos devidos pelos pais,
quando estes não puderem provê-los integralmente, sem sacrifício de sua própria
subsistência. Não é razoável que os avós sejam obrigados a pagar completamente
os alimentos a seus netos, ainda quando tenham melhores condições financeiras que
os pais.
Em essência a responsabilidade é dos pais e os avós têm dever humanitário
quando esses são ausentes, inválidos ou não possuem condições financeiras
necessárias de cuidar dos filhos. O princípio da solidariedade está expresso no artigo
6º da Constituição Federal, o qual menciona sobre o amparo social entre os mais
fracos e mais pobres.
Também o reiterado inadimplemento autoriza não a
cobrança do débito de alimentos contra os avós, mas a
propositura de ação de alimentos contra eles. São chamados
a atender obrigação própria decorrente do vínculo de
parentesco. Não cabe intentar contra os avós a execução dos
alimentos não pagos pelo genitor, o que seria impor a
terceiro o pagamento de dívida alheia (DIAS, 2016, p.472)
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Dessa forma, não há necessidade da obrigação alimentar ser sucessiva em
relação à responsabilidade dos genitores, pois não dispondo estes de recursos
suficientes para suportar sozinho o encargo, poderá a obrigação alimentar ser
configurada como complementar, sendo, neste caso, cabível o chamamento dos
progenitores do necessitado, para que, tendo estes possibilidade de contribuir com
o sustento de seus netos, sejam obrigados a fazê-lo.
Tal obrigação decorre deste princípio devido ao laço familiar e sanguíneo
que envolve as pessoas do grupo familiar, por serem de alguma forma mais próximas
e, portanto, responsáveis, nos termos da legislação, a auxiliar os mais que não estão
em condições de por si próprio arcar com suas despesas e necessidades básicas
(BRASIL, 2016).
Os avós tem o dever de auxiliar os netos na obrigação alimentar, na ausência
dos pais ou quando assumem a guarda da criança ou adolescente, levando em
consideração também o laço familiar entre eles. Assim, compreende-se que um
menor não tem condições de suprir suas próprias necessidades, sendo que tal auxílio
lhe é assegurado no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A ação de alimentos é especialmente tratada e prevista na Lei 5.478/68. Ao
ser proposta esta ação, o juiz fixará os alimentos provisórios, nos termos do artigo 4º
desta lei. Posteriormente, será determinada audiência na busca pela conciliação, e,
caso não seja definida, passa a decorrer o prazo de contestação, como ocorrem nos
demais casos.
A prerrogativa competente para ajuizamento da ação é o domicílio do
alimentando, conforme artigos 53, inciso II; artigo 516, inciso II e parágrafo único; e
artigo 528, parágrafo 9º do Novo Código de Processo Civil, e deverá haver
intervenção do Ministério Público quando houver interesse de menor na lide, nos
termos do artigo 9º da Lei de Alimentos (FERNANDES, 2016).
A legislação brasileira presume a ação de execução destes alimentos quando,
concluído o processo de ação de alimentos, o devedor não efetuar o pagamento,
então poderá ser ajuizada ação executória, objetivando rever o pagamento da
pensão alimentícia.
Existem algumas formas de sanções para o devedor inadimplente, previstas
nos artigos 528, parágrafo 3º e parágrafo 8º e 529 do Novo Código de Processo
Civil, como a penhora, a prisão civil e o desconto em folha de pagamento do
executado em favor do exequente (GONÇALVES, 2017).
O Código de Processo Civil supõe duas possibilidades que são: a execução
contra devedor solvente e a coibição pessoal, exterioriza também no artigo 5º, inciso
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LXVII da Constituição Federal. A primeira, prevista no artigo 528, parágrafo 8º da
legislação processual, acontece quando o devedor não cumpre com sua obrigação
de prestar alimentos, então é ajuizada ação de execução de alimentos, objetivando
obter o pagamento da dívida através da penhora, que tem como prioridade o
dinheiro e depois os bens móveis e imóveis.
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Nesse modo executório, o devedor é convocado a pagar a dívida no prazo
máximo de 03 dias, justificar o pagamento ou comprovar a falta de condições de
arcar com tal dever, podendo ainda oferecer bens à penhora. A penhora, prevista no
artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, é uma execução de quantia
certa e não precisa apresentar caução como garantia.
A penhora pode ser considerada como uma modalidade especial de
execução por quantia certa contra devedor solvente, que em nada se distancia dos
clássicos modos de execução do desconto em folha de pagamento; cobrança de
aluguéis ou outros rendimentos do devedor; da expropriação de bens do executado
e da coerção pessoal (OLIVEIRA, 2016).
A coação pessoal, prevista no artigo 528, parágrafo 3º do Código de
Processo Civil, é a segunda modalidade executória. Pode ser ajuizada também
através de quitação de dívida ou ação que comprove falta de condições de exercer
com a obrigação. Este modo executório traz como sanção a prisão civil do executado
em caso de inadimplência (TUCCI, 2017).
Como o artigo 805 do Código de Processo Civil traz expresso que a
providência executiva deverá ser feita da forma menos gravosa ao devedor, a prisão
civil será de um a três meses, em regime fechado. No entanto, como o Novo Código
de Processo Civil não revogou o artigo 19 da Lei de Alimentos, discute-se ainda a
respeito do prazo da prisão, de 60 dias ou três meses.
Trata-se de uma obrigação que recai sobre os avós (paternos ou maternos)
de forma subsidiária e complementar à dos pais. Decorre do vínculo de parentesco
existente, devendo ser provada a incapacidade parcial ou absoluta dos pais para
cumprir a obrigação alimentar em favor dos filhos.

Maria Berenice Dias destaca que:
(...) Na instrução, comprovada a ausência de condições do
genitor e evidenciada a impossibilidade de ele adimplir a
obrigação, é reconhecida a responsabilidade dos avós. A
cumulação da ação contra pais e avós tem a vantagem de
assegurar a obrigação desde a data da citação (...). (DIAS,
2016, p. 579)
237

www.conteudojuridico.com.br

Observa-se que quando ocorre à ação judicial de alimentos contra os avós,
geralmente uma ação anterior já foi ajuizada contra um dos pais do menor
envolvido e, que comprovada a falta absoluta de condição econômica por parte
do genitor requerido, ou, encontrando-se em local desconhecido, restando
frustrada a ação em relação ao genitor (devedor), a obrigação dos avós, desde que
possuam recursos suficientes, é legitima.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

verbis:

Acerca dessa obrigação dos avós, é o entendimento dos Tribunais, in

ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. DESCABIMENTO.
ENCARGO DE AMBOS OS GENITORES. 1. A obrigação
de prover o sustento de filho menor é, primordialmente, de
ambos os genitores, isto é, do pai e da mãe, devendo cada
qual concorrer na medida da própria disponibilidade. 2. O
chamamento dos avós é excepcional e somente se justifica
quando nenhum dos genitores possui condições de atender
o sustento do filho menor e os avós possuem condições de
prestar o auxílio sem afetar o próprio sustento. 3. Não
restando comprovada a falta de condições do pai e da mãe de
cumprir com a obrigação de prover o sustento do filho por eles
gerado, descabe transferir a responsabilidade para os avós.
Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70075949552, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio
Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/02/2018).
(TJ-RS - AC: 70075949552 RS, Relator: Sérgio Fernando de
Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/02/2018, Sétima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
05/03/2018) (grifamos)
Quanto à ordem de chamamento à responsabilidade alimentar o Código no
Civil em seu art. 1.696, prevê que “o direito à prestação de alimentos recíproco entre
pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais
próximos em grau, uns em falta de outros”.
Urge ressaltar, que na ação judicial de alimentos em face de dos avós não há
que se falar em débitos anteriores, pois estaria impondo a esses avós débitos alheios,
pertencentes à terceiros. De acordo Bastos (2017) a obrigação de prestar alimentos
pelos avós é fundada a partir do princípio da solidariedade familiar e, por mais que
seja nítida a assunção de responsabilidade de outrem, essa obrigação deverá garantir
o auxilio, formação e manutenção da vida do neto/alimentando, satisfazendo suas
necessidades básicas e essenciais.
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Os avós ao assumir legalmente a obrigação alimentar em face dos netos
permanecem com essa obrigação até que um dos genitores tenha reestabelecido
suas condições econômicas a fim de suprir suas obrigações decorrentes poder
familiar, e assim surge o direito de sub-rogação da obrigação dos avós.

A responsabilidade na prestação de alimentos pode vir a recair sobre os avós
paternos e maternos, de modo que os genitores não possuem condições de arcar com o
sustento de seus filhos menores ou incapazes, por vários motivos, ausência, falta de
condições, morte ou qualquer outra hipótese desde que seja comprovada. Meireles (2020)
ressalta o dever de garantir o sustento pelos pais está fundamentado nos artigos 1.566 e
1.634 do Código Civil, sendo unilateral e devendo atender a todas as necessidades dos
filhos. E também como já foi visto, os artigos 1.696 e 1.698 do mesmo dispõe que a
prestação alimentar devida pelos pais aos filhos não for suficiente para garantir a sua
subsistência, poderão os avós serem chamados a responder subsidiária e
complementarmente.
O entendimento dos Tribunais, nos termos das jurisprudências abaixo:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR
AVOENGA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu a fixação de alimentos
provisórios. 2. A obrigação alimentar avoenga tem caráter
subsidiário e complementar, porquanto pertence aos pais o
dever de sustentar os filhos, sendo exigível recorrer aos avós
apenas em situações excepcionais, quando aos genitores for
impossível o cumprimento de seu mister. 3. Não é possível
mensurar, em sede de agravo de instrumento, as reais
necessidades dos agravantes e, principalmente, a verdadeira
capacidade contributiva do agravado, de modo que a dilação
probatória para avaliar as condições financeiras dos
envolvidos é fundamental. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07221321420188070000 - Segredo de Justiça 072213214.2018.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 03/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 08/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
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4 A RESPONSABILIDADE DOS AVÓS NA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS
NETOS
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APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA.
MODIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
EXONERAÇÃO. 1) A obrigação alimentar avoenga é
complementar e subsidiária à dos genitores, além de também
estar condicionada ao equilíbrio do binômio necessidade do
alimentando e possibilidade do alimentante. 2) Enunciado da
Súmula nº. 596 do STJ. 3) No caso, mediante estudo social,
comprovou-se a mudança na capacidade contributiva da avó,
pessoa idosa, doente, pensionista, que teve que residir em
outra cidade para tratamento, de modo que a obrigação não
deve lhe comprometer a própria subsistência. Sentença de
exoneração de alimentos mantida. 4) Recurso de apelação
desprovido.(TJ-AP - APL: 00079628620188030001 AP, Relator:
Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento:
31/07/2019, Tribunal)
Não existe impedimento para que a ação seja impetrada diretamente contra
os avós, desde que comprovada no processo a ausência dos pais ou a dificuldade de
arcar com a obrigação. Diante disto, o neto poderá demandar simultaneamente
contra o pai e os avós na mesma ação, requerendo a fixação da obrigação paterna e,
sucessivamente, nos casos que não é suficiente o valor pago pelo pai e/ou mãe,
fixando a obrigação aos avós, neste caso, forma-se o que se chama o de um
litisconsórcio passivo sucessivo e, nesta hipótese, não precisa de provas especificas
acerca da incapacidade do genitor, já que a própria prestação fixada servirá como
base para determinar a insuficiência ou não. Fica evidenciado o caráter completar da
obrigação de prestação de alimentos pelos avós (GOMINHO; SILVA, 2018)
Como se pode verificar, não é preciso que os pais estejam absolutamente
desprovidos de recursos e que não possam arcar com o seu dever de sustento para
que os seus respectivos genitores sejam requeridos, de acordo com o artigo 1.698
do Código Civil.
Nota-se que a falta de pagamento da pensão pelo genitor, ou mesmo se
atrasar ou pagar a menor, não dá causa para a transferência de a responsabilidade
alimentar do pai para os avós. De acordo com Castro; Castro; Castro (2017) caso
ocorra um destes casos já tenha sido fixado à pensão, o alimentado deve promover
a execução dos alimentos, para tentar fazer valer o crédito, para, só então, depois de
demonstrada a ineficácia de tal provimento, requerer contra os avós.
Se a impossibilidade de sustentar os filhos for apenas transitória, não
existindo nenhuma incapacidade dos genitores, a obrigação fixada é de caráter
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temporário e transitório, de forma a não estimular a inércia ou acomodação dos pais,
obrigados em primeiro grau.
Dessa forma, caso os avós possuam elevados rendimentos, a prestação
devida aos netos serão limitadas as necessidades básicas desses, não sendo
autorizado fixar pensão proporcional às possibilidades dos avós. Por outro lado, o
ascendente percebendo pouca renda, os alimentos serão proporcionais de maneira
a diminuí-los, ainda que a prestação não seja suficiente para garantir ao neto o
mínimo necessário.
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Com relação à prisão civil por obrigação alimentar, mas há um
questionamento em relação a esta obrigação quando advinda da subsidiariedade
avoenga. Visto que, a responsabilidade alimentar avoenga é meramente
complementar. Portanto, se a obrigação avoenga se transforma em responsabilidade
alimentar de forma subsidiária, não há razão para se falar em prisão civil avoenga por
débito de alimento por parte dos avós, que não podem ser presos por dívida
contraída por terceiros (MASTINS, 2017).
O juiz antes de decretar a execução da prisão civil avoengas deverá tomar
todas as providências cabíveis à luz dos princípios da proporcionalidade, da menor
restrição possível ao devedor, sendo assim, certamente não deve optar pela prisão
civil avoenga.
Embora a prisão dos avós pareça medida injusta, os Tribunais já
entenderam ser uma medida cabível, todavia, sempre observando o melhor
interesse do menor e o respeito à condição do idoso envolvido, aplicando a que
tiver menos danos ao bem estar da pessoa em idade avançada, a este respeito
segue o seguinte julgado do STJ, in verbis:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA (77
ANOS) E PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE. HIPÓTESE
EXCEPCIONAL AUTORIZADORA DA CONVERSÃO DA
PRISÃO CIVIL EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. 1. É cabível
a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de
execução contra si proposta, quando se visa ao
recebimento das últimas três parcelas devidas a título de
pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do
processo. Precedentes. 2, Em hipótese absolutamente
excepcional, tal como na espécie, em que a paciente, avó
dos alimentos, possui patologia grave e idade avançada,
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é possível o cumprimento da prisão civil em regime
domiciliar, em prestigio à dignidade da pessoa humana.
Precedentes. 3. Recurso provido. (STJ – RHC: 38824 SP
2013/0201081-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data
de Julgamento 17/10/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 24/10/2013). (grifamos)
Urge ainda destacar, o princípio da dignidade humana que garante a
proteção dos direitos fundamentais ao idoso, o que inclui sua liberdade. Devido a
isto, a dignidade da pessoa humana exige uma atenção maior por parte do Estado
para com este idoso, mantendo assim garantida a inviolabilidade dos seus direitos,
o que inclui o direito a liberdade, desta forma, a prisão civil avoenga é medida
inaceitável, sob uma ótica moral, todavia, legalmente amparada.
Gagliano e Pamplona Filho (2018, p. 78) identificaram que é ”forçoso
concluir que o respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana somente será pleno e efetivo quando observado também no seio das
relações familiares”. O entendimento dos autores é baseado no Estatuto do Idoso
que foi criado para garantir maior proteção às pessoas com mais de sessenta anos
de idade, pessoas que merecem uma atenção maior por ter a saúde mais frágil,
possuindo assim maiores limitações que as pessoas mais jovens, o que as torna
muito vulneráveis.
O amparo aos idosos é assegurado também pela Constituição Federal de
acordo com o artigo 230, onde dispõe que “a família, a sociedade e o estado têm
o dever de amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito
à vida”.
Levando em consideração a responsabilidade requerida aos avós o
pagamento da prestação alimentar dos filhos, fica evidente que a prisão civil
avoenga agride diretamente a integridade psíquica e moral do idoso, o que traz
consequências negativas a sua saúde e, portanto, a imposição de prisão à pessoas
em idade avançada é uma medida desumana e degradante que não deve ocorrer,
em respeito ao seus direitos como pessoa e como ser digno.
5 CONCLUSÃO
As relações familiares decorrem de obrigações e responsabilidades entre
seus membros, reconhece-se a prestação alimentar proveniente do dever de
amparo, àquele que a necessita. Nesse sentido, os alimentos devem ser entendidos
como necessários à subsistência, à assistência médica, à educação, o vestuário, a
habitação, à vida e ao sustento do alimentando.
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No decorrer do estudo constatoou-se que os avós podem ser obrigados
a prestar alimentos na impossibilidade dos genitores. Entretanto, ao determinar a
obrigação alimentar dos pais do genitor passa a ser considerado fatores que
distinguem o dever de sustento que os pais têm para com os filhos menores que
estão condicionados às suas possibilidades, a necessidade do menor e a esta falta
por parte dos pais.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Vale ressaltar, que a obrigação dos avós é complementar. Porém, embora
subsidiária e complementar, a lei permite, em alguns casos, a prisão do
inadimplente, mesmo sendo idoso. Ao considerar o Estatuto do Idoso, a
possibilidade de prisão avoenga é considerada injusta, ferindo dessa forma os
direitos fundamentais dos idosos impostos na legislação. Sendo assim, a
condenação do idoso vem a colidir com o amparo legal da pessoa idosa, havendo
a necessidade dos magistrados avaliar as demandas contra os avós com cautela,
para que os mesmos não sejam vitimados e seus genitores saiamm ilesos diante
da obrigação alimentar.
Diante da responsabilidade requerida aos avós, em virtude da falta de
condições dos pais para o pagamento da prestação alimentar dos filhos, deve ser
aplicado a legislação como forma de evitar o constrangimento idoso, que assim
como o menor, detém direitos especiais e condição vulnerável.

Nesse contexto, a prisão civil dos avós devedores de alimentos, inflinge o
principio da Dignidade da Pessoa Humana, ao levar em consideração os danos
ocasionados ao idoso através dessa medida. Conclui-se que o cabimento da prisão
dos avós nem sempre pemitirá que o adimplemento será quitado de maneira
eficaz. Os juízes devem buscar sempre o melhor interesse das crianças, mas sem o
comprometimento das legítimas prerrogativas dos avós.
Diante do exporto da pesquisa, sugere-se que ao invés de impor a prisão
aos avós, por exemplo, o Poder Público deveria criar políticas de assistência às
famílias, já que na falta do genitor ou responsável, o menor além da ajuda auferida
dos parentes mais próximos receberia igualmente o auxílio do Estado, responsável
direto pela assistência aos desamparados.
REFERÊNCIAS
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Jurídico. São Paulo: Rideel, 2015.
AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. Rio de Janeiro: Saraiva, 2018.
ASSIS NETO, Sebastião de; JESUS, Marcelo de; MELO, Maria Izabel de. Manual de
Direito Civil: Volume Único. 2. ed., Salvador: JusPodivm, 2015.

243

www.conteudojuridico.com.br

BARBOSA, Gecina Dias Barbosa; GONÇALVES, Neuza Maria Ferraz de Mello. Os
alimentos como fator educacional no contexto do código civil e da constituição
federal . Revista Jurídica Uniandrade. nº 26. v. 01, 2017

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

BASTOS, Ana Selma de Aragão. Pensão alimentícia prestada pelos avós. 2017
Disponivel em: https://www.migalhas.com.br/depeso/258779/pensao-alimenticiaprestada-pelos-avos Acesso em: 10.fev. 2020.
BERNARDES, Vainer Marcelo. Obrigações alimentícias: quem deve pagar e quem
tem
direito
de
receber.
2015. Disponivel
em: https://jus.com.br/artigos/35587/obrigacoes-alimenticias-quem-deve-pagar-equem-tem-direito-de-receber Acesso em: 10.fev. 2020.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Ac
esso em: 10.fev. 2020.
BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso
10.fev. 2020.

em:

CASTRO, Marcela Moura; CASTRO, Marcelo Arantes de; CASTRO, Marluce Bárbara de
Moura. Responsabilidade dos avós no pagamento da pensão alimentícia. 2017
Disponível
em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/responsabilidade_dos_avo
s_no_pagamento_da_pensao_alimenticia.pdf Acesso em: 10.mar. 2020.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Família. São Paulo: RT, 2016.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. São
Paulo: Saraiva, 2019.
DUFNER, Samantha Khoury Crepaldi; CADIDÉ, Mayara Fernanda. A obrigação
alimentar subsidiária avoenga e a prisão civil dos avós à luz do estatuto do idoso
e
da
dignidade
humana. Disponível
em: http://ensaios.usf.edu.br/ensaios/article/view/52 Acesso em: 10.fev. 2020.
FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário
da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira, 2015.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo Curso de
Direito Civil. Direito de Família. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

244

www.conteudojuridico.com.br

GOMINHO, Leonardo Barreto Ferraz; SILVA, Luiz Henrique da Silva. A
responsabilidade subsidiária dos avós na obrigação alimentar dos netos. 2018.
Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/67361/a-responsabilidade-subsidiariados-avos-na-obrigacao-alimentar-dos-netos Acesso em: 10.fev. 2020.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. São Paulo:
Saraiva, 2017.
LOBO, Paulo. Direito Civil: Família. São Paulo: Saraiva, 2019.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

MARTINS, Vinícius Aurélio Gomes. A prisão civil dos avós idosos em face do
inadimplemento
da
prestação
alimentícia
avoenga. 2017. Disponível
em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-164/a-prisao-civil-dos-avosidosos-em-face-do-inadimplemento-da-prestacao-alimenticia-avoenga/ Acesso
em: 10.mar.2020.
MEIRELES, Crislaine Faria. Obrigação Alimentar: Responsabilidade dos Avós.
2020. Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/80619/obrigacao-alimentarresponsabilidade-dos-avos Acesso em: 10.fev.2020.
NUNES, Fabrício. Alimentos à luz do Código Civil brasileiro e da Constituição
Federal bem como seus impactos na lei processual vigente. 2015. Disponível
em: https://fabrinunesdu.jusbrasil.com.br/artigos/153477021/alimentos-a-luz-docodigo-civil-brasileiro-e-da-constituicao-federal-bem-como-seus-impactos-na-leiprocessual-vigente Acesso em: 10.fev. 2020.
OLIVEIRA, Patrícia Kronenberger. O inadimplemento dos alimentos avoengos: a
decretação da prisão civil como instrumento ineficaz na tutela do alimentado e
possíveis
alternativas.
Ijuí
(RS),
2016 Disponível
em: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3961/
Patr%C3%ADcia%20Kronenberger%20Oliveira.pdf?sequence=1 Acesso em: 10.fev.
2020.
PIMENTA,
Bruna. Limites
da
obrigação
avoenga. 2015
Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/42000/limites-da-obrigacao-avoenga Acesso
em:
10.fev. 2020.
TUCCI, José Rogério Cruz. Execução de alimentos e prisão do devedor no novo
Código de Processo Civil. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017ago-01/paradoxo-corte-execucao-alimentos-prisao-devedor-cpc Acesso em: 10.fev.
2020.

245

www.conteudojuridico.com.br

VALLADÃO, Luiz Fernando. Alimentos entre Colaterais. 2016. Disponível
em: http://www.valladao.com.br/publicacoes/artigo/alimentos-entrecolaterais/ Acesso em: 10.fev.2020.
NOTAS:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[1] Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho. E-mail:
safira.reis@hotmail.com
[2] Graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí (2002). Especialistaem
Docência do Ensino Superior pela Faculdade São Judas Tadeu e Faculdade Santo
Agostinho - FSA. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela ESAPI - Escola
Superior de Advocacia do Piauí. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: jujuevaristo@yahoo.com.br
[3] Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no Centro Universitário Santo
Agostinho – UNIFSA, Teresina-PI, 04 de Março de 2020.

246

www.conteudojuridico.com.br

PACOTE ANTICRIME: OS EFEITOS DA REFORMA AO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
SERGIO RICARDO DO AMARAL GURGEL: Faculdade de
Direito Cândido Mendes. Pós-graduado em Direito Penal e Direito
Processual Penal. é sócio em AMARAL GURGEL Advogados;
professor de Direito Penal e Direito Processual Penal; autor da
Editora Impetus.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

FLÁVIA DUARTE MANTIOLHE[1]
(coautora)
No dia 23 de janeiro de 2020 entrou em vigor a Lei 13.964/2019 que acarretou
a alteração de 16 artigos do Código de Processo Penal, além de outros dez
dispositivos do Código Penal, sem contar as profundas inovações na legislação
extravagante de natureza penal e processual penal. Conhecido como Pacote
Anticrime, esse novo diploma legal que teve um período de vacatio legis de apenas
trinta dias, ao arrepio de todas as orientações disciplinadas na Lei Complementar n.º
95/1998, que exige do legislador bom senso no momento de fixar o tempo entre a
publicação e a vigência da lei, levando em conta a sua complexidade, bem como
repercussão para a vida em sociedade, trouxe muito mais problemas para o
ordenamento jurídico brasileiro do que propriamente mecanismos legais capazes de
conter, ainda que minimamente, a criminalidade endêmica do nosso país.
Por ironia do destino, ao menos no que diz respeito ao Processo Penal, o
aspecto mais importante da Lei 13.964/2019 está naquilo que não fez parte do seu
texto original, mas sim por intermédio de uma inserção proposta por alguns
parlamentares no bojo do processo legislativo. Trata-se da criação do instituto do
Juiz das Garantias, que não tem por escopo combater a delinquência, mas sim o
arbítrio institucionalizado por um Código de Processo Penal de 1941, idealizado e
redigido por juristas nascidos na segunda metade do século XIX.
Há muitos anos parte da doutrina vinha anunciando que o caráter inquisitivo
do inquérito policial estaria com os dias contados em razão da estrutura processual
contemplada pelo Novo Código de Processo Penal, ainda em trâmite no Congresso
Nacional, provavelmente carcomido pelo tempo, entre traças, poeira e mofo. A tese
tinha como fundamento a criação de um juiz para atuar na investigação, assegurando
o contraditório em vários momentos dessa fase tão delicada da persecução penal.
Inesperadamente, tal realidade se consolidou com a edição da lei em comento, que
antecipou diversas alterações, entre elas o mencionado juiz envolvido no
procedimento investigatório. A esse magistrado caberia decidir sobre decretação de
medidas assecuratórias, busca e apreensão domiciliar, interceptação das
comunicações telefônicas, trancamento do inquérito policial via habeas corpus, entre
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outras atribuições. Sua atividade cessaria no momento em que recebesse a denúncia
ou queixa. A partir da instauração do processo seria sucedido pelo juiz da instrução
e julgamento.
Apesar de todo o avanço jurídico, o Supremo Tribunal Federal, em decisão de
caráter liminar, proferida pelo Ministro Luiz Fux, suspendeu a eficácia dos arts. 3.º-A
ao 3.º-F, ainda pendente de deliberação do Plenário. A medida foi tomada sob o
fundamento de suposta violação às normas constitucionais de ordem orçamentária
que afetam o Poder Judiciário. Não obstante a controvérsia no âmbito da Suprema
Corte, seja qual for a sorte da ação de inconstitucionalidade em andamento, podese afirmar que, finalmente, o Congresso Nacional promoveu na legislação pátria um
importantíssimo movimento no sentido de adequá-la ao Sistema Acusatório,
contemplado pela atual Constituição da República, mediante o qual se assegura ao
investigado maior amplitude de defesa na etapa administrativa de apuração do
delito.
A propósito, se consolidado o posicionamento em favor do Juiz das Garantias,
diversas normas constantes no Código de Processo Penal serão direta ou
indiretamente afetadas, como no caso do art. 12 do Código de Processo Penal. Como
sabido, o inquérito é um procedimento formal. E por essa razão, tudo que for
investigado deverá ser reduzido a termo e cada folha juntada aos autos deverá ser
rubricada pela autoridade policial (art. 9.º do CPP). O art. 12 do Código de Processo
Penal sempre serviu de exemplo que reforça o caráter escrito do inquérito policial ao
estabelecer que quando a denúncia e a queixa se basearem em inquérito policial,
este acompanhará as respectivas exordiais acusatórias. Entretanto, com o advento
Lei 13.964/2019, a partir do momento em que o art. 3.º-C, § 3.º, do Código de
Processo Penal, passar a produzir seus devidos efeitos, tal dispositivo estará
tacitamente revogado, em decorrência de os autos do inquérito não poderem mais
acompanhar a denúncia ou queixa. A nova regra visa impedir que o juiz da instrução
sofra algum tipo de influência daquilo que fora realizado no curso da investigação
submetida ao controle do Juiz das Garantias.
Ainda com relação à fase administrativa da apuração do crime, de acordo com
a regra contida no art. 10 do Código de Processo Penal, o inquérito deve ser remetido
a juízo no prazo de 10 (dez) dias se o indiciado estiver preso e 30 (trinta) dias se
estiver solto (art. 10 do CPP), mesmo que não concluído, caso em que a autoridade
policial poderá solicitar a devolução dos autos para a realização de diligências
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Deferido o requerimento de baixa, os
autos retornarão à polícia judiciária para que conclua as devidas diligências dentro
do prazo que o juiz fixar, desde que o indiciado se encontre em liberdade.
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Por sua vez, a Lei 13.964/2019, em seu art. 3.º-B, § 2º, trouxe a possibilidade
de prorrogação do inquérito policial, por uma única vez, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, a ser determinada pelo Juiz das Garantias, mesmo em se tratando de
investigado segregado ao cárcere. Ultrapassado o tempo da prorrogação sem que a
investigação tenha sido concluída, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo o relaxamento
se sobrepor à constrição da liberdade como medida de contracautela. Mais uma vez
vale lembrar que a nova regra encontra-se com a eficácia suspensa por decisão do
Supremo Tribunal Federal, mantendo-se, por enquanto, a aplicação da norma
expressa no art. 10 do Código de Processo Penal, excetuando-se as hipóteses
previstas na legislação extravagante, como preceitua a Lei de Drogas (art. 51 da Lei
11.343/2006).
Em relação aos prazos de conclusão do inquérito policial não se pode perder
de vista o que dispõe o art. 31 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019),
contemporânea ao Pacote Anticrime, que passou a incriminar a conduta daquele que,
dolosamente, “estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em
prejuízo do investigado ou fiscalizado”, em consonância com o Princípio da Razoável
Duração do Processo.
No que tange à conclusão do procedimento inquisitivo, a Lei 13.964/2019
revogou o art. 28 do Código de Processo Penal a fim de permitir o arquivamento do
inquérito policial diretamente pelo representante do Ministério Público, sem que a
medida se sujeitasse ao controle do Poder Judiciário. Caberia apenas ao promotor
de justiça comunicar o ato à autoridade policial e aos interessados (indiciado e
vítima), submetendo, em seguida, os motivos de sua decisão à apreciação de um
órgão revisor dentro da própria instituição para um reexame necessário.
Apesar de o novo art. 28 representar uma antiga reivindicação do Ministério
Público, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão da eficácia do
dispositivo em tela. O fundamento do pedido de liminar suscitado na ADI 6298
MC/DF, deferido pelo Ministro Luiz Fux, baseia-se na suposta violação às normas
constitucionais relativas à autonomia e gestão administrativa e financeira do
Ministério Público.

Contudo, os mais controvertidos pontos da Lei 13.964/2019 não giram em
torno do Juiz das Garantias ou do inquérito policial, mas sim no que diz respeito ao
acordo de não persecução penal (Art. 28-A). É sabido que a atual Constituição da
República consagrou o que chamamos de Justiça Penal Consensual ao dispor sobre
os Juizados Especiais Criminais. Antevendo a atravancamento dos processos judiciais
que ocorreria anos mais tarde, culminando na proporção de quase um processo para
cada dois brasileiros, o legislador constituinte lançou as bases para a realização de
acordos no âmbito criminal.
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A Lei 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) regulamentou
definitivamente a matéria, instituindo três medidas despenalizadoras com o objetivo
de evitar o oferecimento da acusação e a eventual instauração do processo, ou,
quando não possível, a sua suspensão mediante o preenchimento de certas
condições. A composição civil e a transação penal cumpriram a primeira tarefa,
permitindo, respectivamente, as negociações de reparação do dano e cumprimento
imediato de pena não privativa de liberdade como forma de solucionar a questão de
natureza penal, sem a necessidade de demandar em busca da pacificação social.
Diante do novo diploma legal, a doutrina passou a apregoar que o instituto
da transação penal teria mitigado o Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual o
Ministério Público deve demandar contra o suposto autor da infração penal nas
situações em que estejam presentes os elementos mínimos para o oferecimento da
denúncia. Com a Lei 9.099/1995 tal obrigação teria sido atenuada em virtude da
possibilidade da negociação penal em tela, pois mesmo possuindo todas as
condições para deflagrar a fase judicial da apuração do crime, o promotor de justiça
não o faria quando ausentes as vedações elencadas no art. 76, § 2.º, I, II, III, da Lei
9.099/1995.
Por sua vez, a Lei 13.964/2019 ao criar o chamado acordo de não persecução
penal acentuou ainda mais a mitigação ao Princípio da Obrigatoriedade. Mediante o
negócio jurídico (processual) disciplinado no art. 28-A do Código de Processo, com
redação determinada pela lei em comento, o Ministério Público poderá deixar de
promover a ação penal, caso todos os requisitos subjetivos e objetivos para a sua
celebração estejam presentes, como a existência de procedimento investigatório que
não se coadune às hipóteses de arquivamento; a infração penal não tiver como
elementar a violência ou a grave ameaça, e a pena mínima cominada for inferior a
quatro anos; ter o investigado confessado formalmente, e voluntariamente, ser o
autor da infração penal; a infração não ter sido cometida no âmbito da violência
doméstica ou familiar contra a mulher; o investigado não ter sido beneficiado nos
últimos cinco anos por transação penal ou suspensão condicional do processo etc.
Importante destacar que o texto da lei não trouxe proibição expressa no que
se refere à possibilidade de proposta do acordo de não persecução penal no caso de
prática de crimes hediondos ou a estes equiparados. Considerando que o
ordenamento jurídico deve obedecer aos comandos da Constituição da República,
que define a separação dos Poderes como Princípio Fundamental do Estado
brasileiro, não cabe ao intérprete proibir aquilo que o legislador não o fez quando
do exercício de sua função típica de legislar, caso contrário estaria realizando
analogia in malam partem, vedada na esfera penal. Conclui-se, portanto que não
havendo vedação prevista no texto legal, e o fato criminoso se enquadrar nas
condições cumulativas elencadas no caput do artigo 28-A para a sua propositura,
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A aceitação da proposta pelo acusado implicará no compromisso do
beneficiado de reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade
de fazê-lo; renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos ou proveito do crime, 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 juízo da execução, na
forma do art. 46 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou cumprir, por prazo
determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que
proporcional e compatível com a infração penal imputada.
O acordo de não persecução penal dependerá de homologação do juiz, que
poderá recusá-lo caso entenda não terem sido respeitados os requisitos legais acima
citados, ou quando considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições
firmadas. Nessas hipóteses, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que
seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu
defensor.

Ao contrário do que foi previsto sobre o Juiz das Garantias, o acordo de não
persecução penal está em pleno vigor, e os operadores do Direito vêm encontrando
inúmeras dificuldades no enfrentamento de algumas questões fundamentais. No
caso de descumprimento, por exemplo, quem terá competência para revogar o pacto
homologado? E caso seja uma atribuição do promotor de justiça, este será o que
atua na Vara de Execuções Penais ou aquele que formulou a proposta? O acordo de
não persecução penal poderá ser oferecido apenas antes do oferecimento da
denúncia ou em qualquer fase do processo penal?
Quanto ao instituto da prisão cautelar, a Lei 13.964/2019 se antecipou aos
planos de alguns parlamentares que visavam alterar o Código de Processo Penal, aos
moldes do Projeto de Lei n.º 554/2011, que procurava inserir ao art. 306 a audiência
de custódia, instituto que vem sendo aplicado na prática desde 2016, como efeito de
diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre eles a
Convenção Interamericana de Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica,
e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, segundo os quais o preso deve
ser apresentado, sem demora, à presença do magistrado. Nesse sentido, a Lei
13.964/2019 cumpriu a exigência das normas supralegais ao introduzir a audiência
de custódia ao texto do art. 310 do Código de Processo Penal: “Após receber o auto
de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a

251

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença
do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o
membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá,
fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante
em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código,
e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”. Aguardamos, por enquanto,
o que irá prevalecer no Supremo Tribunal Federal sobre o parágrafo quarto do
mesmo artigo que também se encontra com a eficácia suspensa.

Se por um lado nos sentimos obrigados a homenagear a iniciativa do
legislador no que diz respeito à nova redação dada ao art. 310 do Código de Processo
Penal, em contrapartida lamentamentos a infeliz inserção da norma contida ao
parágrafo segundo do mesmo dispositivo. Não obstante o consolidado
entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode presumir a
necessidade da prisão com base na gravidade abstrata do delito, ficou estabelecido
no texto atual que “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra
organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.”. Mais uma
vez pretende o legislador subtrair do magistrado a análise dos elementos concretos
revelados nos autos do inquérito ou do processo para que se possa determinar a
constrição da liberdade, antecipando assim uma conclusão a ser elaborada na mente
de quem detém o poder jurisdicional. Aliás, com tal dispositivo o legislador não se
limitou a afrontar a doutrina e a jurisprudência no que se refere à disciplina da prisão,
mas também ao que ele próprio disciplinou no Código de Processo Penal, mais
precisamente nos arts. 312, caput, e § 2.º; 313, § 3.º; 315, II. Um contrasenso
inadmissível, e que deve ter a mesma sorte das nefastas normas outrora repudiadas
pela Suprema Corte, por pretenderem instituir a famigerada prisão automática.
O art. 311 do Código de Processo Penal, também alcançado pela recente
reforma, passou a dispor que “em qualquer fase da investigação policial ou do
processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da
autoridade policial”. Nota-se que o legislador positivou o entendimento já pacificado
na doutrina e na jurisprudência sobre a inadmissibilidade do decreto prisional de
ofício, tanto na fase do inquérito policial (hipótese que já havia sido rechaçada pela
Lei 12.403/2011), quanto na fase do processo penal.
Se o juiz decretasse a prisão preventiva de ofício na fase da investigação
policial, estaria antecipando uma análise que somente poderia ser feita pelo
Ministério Público. Ao receber o inquérito policial, o promotor de Justiça irá avaliar
as provas colhidas durante a investigação, a fim de averiguar a existência de justa
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causa para a propositura da ação penal. Considerando a exigência legal de um
conjunto probatório significativo para a decretação da prisão preventiva, capaz de
demonstrar a tendência de ocorrer condenação ao final do processo ( fumus boni
iuris), e que para a propositura da ação penal basta a existência de indícios da
materialidade e autoria, a decretação, nesse momento, já estaria deixando entrever
que o promotor teria provas mais do que suficientes para denunciar. Seria um
contrassenso afirmar existir prova que justifique a constrição da liberdade, porém
insuficiente para originar um processo. Em suma, se há prova para prender, então há
mais do que o necessário para denunciar. O juiz, decretando a prisão preventiva de
ofício na fase do inquérito, não daria outra opção ao Ministério Público a não ser
promover a ação penal. Entretanto, a análise quanto à essa iniciativa não pertence ao
judiciário, mas sim ao Ministério Público, na ação penal pública, em que o promotor
forma livremente a opinio delict, ou ao ofendido, ou seu representante legal, na ação
penal privada.
A prisão preventiva decretada por livre iniciativa do juiz na segunda fase da
persecução penal também se mostrava ofensiva ao Sistema Acusatório, segundo o
qual as funções de acusar e defender não podem ser entregues a um dos órgãos que
compõem a relação processual. A adoção desse sistema pela Constituição da
República visa garantir a imparcialidade do órgão julgador. A possibilidade de o
magistrado decretar a prisão preventiva no curso do processo sem que houvesse a
provocação dos interessados o colocaria em posição de suspeição, por representar
uma incoerente medida de quem, na contramão da ordem constitucional,
demonstraria algum interesse em se aliar à acusação.
A medida cautelar extrema da prisão preventiva continua não comportando
prazo. Quando decretada pelo juiz, subsistirá enquanto os motivos que ocasionaram
a sua deflagração perdurarem. A liberação do preso dependerá de revogação
determinada pelo próprio juiz que a originou, ou pelo tribunal, mediante provocação
ou de ofício. Nos dois casos, haverá a expedição de alvará de soltura.
Embora a Lei 13.964/2019 tenha preservado a regra acima sobre a
possibilidade de se manter o acusado preso enquanto não desaparecerem os
motivos que serviram de fundamento para a segregação cautelar, por outro lado
acrescentou o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, a fim de
impor ao juiz, ou ao Tribunal, o reexame da necessidade da custódia a cada 90
(noventa) dias: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”.
Por se tratar de medida cautelar, para a decretação da prisão preventiva
permanece intacta a necessidade de se conjugar os elementos que compõem

253

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) - traduzidos como a possibilidade maior de
condenação ao final do processo, uma vez constatadas as provas da existência do
crime e indícios suficientes da autoria - com algum dos elementos que indique
o periculum in mora (periculum libertatis), entendido como a imprescindibilidade de
antecipação daquilo que tende a ocorrer ao final do processo, ou seja, a prisão. Logo,
se periculum in mora deve ser interpretado como a necessidade da prisão, qualquer
um dos demais elementos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal estaria
de pleno acordo com essa concepção, como a garantia da ordem pública, a garantia
da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação
da lei penal. O “perigo gerado pelo estado de liberdade”, incluído pela Lei
13.964/2019, destaca-se pela despicienda redundância, pois trata-se de uma
expressão genérica representativa das circunstâncias anteriormente mencionadas.
A Lei 13.964/2019 inseriu ainda uma série de dispositivos sobre a prisão
preventiva com o único intuito de trazer para o corpo da lei o entendimento já
consolidado pelos Tribunais Superiores. A inovação legislativa alterou o art. 315, §
2.º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que “não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: I- limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no
caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IVnão enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento. E, em complemento, a qualquer uma das hipóteses acima, aplica-se
o recém-criado inciso V, do art. 564 do Código de Processo Penal, que considera nula
qualquer decisão judicial carente de fundamentação.
No âmbito das provas, a Lei 13.964/2019 renovou a malfadada proposta com
o fulcro de criar mais um caso de impedimento do juiz, além daqueles já previstos
na legislação pátria, decorrente do reconhecimento de uma prova contida nos autos
produzida por meios ilícitos (art. 157, § 5.º, do Código de Processo Penal). Dessa vez,
não foi o veto presidencial que derrubou a pretensão do legislador, como ocorrera
em relação à Lei 11.690/2008, mas sim a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux,
do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a eficácia do referido dispositivo pelos
termos expostos abaixo: “O § 5º do art. 157 é também danoso ao princípio do juiz
natural, por ser norma de competência que não fornece critérios claros e objetivos
para sua aplicação. Como redigido, o preceito pode resultar na criação de situações
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Contudo, ao capítulo destinado ao exame de corpo de delito e outras perícias
houve um acréscimo de mais um instituto em matéria processual: a cadeia de
custódia. Disciplinada nos arts. 158-A ao 158-F do Código de Processo Penal é
definida como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e
documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de
crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte. Embora a novidade legislativa mereça aplausos por almejar maior
segurança quanto à preservação da prova, reduzindo assim os riscos de sua
contaminação em razão de questões de ordem meramente administrativas,
entendemos que o tema deveria ter sido tratado por lei específica, engrossando o
rol das leis extravagantes de natureza criminal.
No tocante aos procedimentos, ao contrário do ocorrido em 2008, quando a
reforma ao Código de Processo Penal atingiu sobremaneira esse tema, dessa vez
nenhuma alteração foi promovida, exceto quanto ao rito do Tribunal do Júri. De
acordo com o novo texto atribuído ao art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, foi
inserido o abominável instituto da execução provisória da sentença condenatória,
outrora rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão plenária. Entendemos,
por conseguinte, que a sorte do dispositivo em comento não poderá ser outra senão
o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Em contrapartida, feliz tratamento deu o legislador aos casos de decretação de
perdimento de obras de arte ou de outros bens de valor cultural ou artísticos com a
inserção do art. 124-A ao Código de Processo Penal. Não havendo vítima
determinada, tais objetos poderão ser destinados a museus públicos. Torcemos,
entretanto, para que não virem pedaços de carvão como efeito do total abandono
direcionado ao patrimônio cultural brasileiro.
Muito oportuna também a inserção do art. 133-A ao dispor que o juiz poderá
autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado,
apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança
pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema
socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de
Perícia, para o desempenho de suas atividades. Há muito tempo a sociedade
questionava a razão de o poder público não se utilizar dos bens sequestrados e
apreendidos no combate à criminalidade.
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Com o passar do tempo os institutos acima apresentados poderão ser
analisados com mais profundidade, principalmente após testados na rotina dos
Tribunais, e debatidos pelos operadores do Direito, que levarão à tona as
experiências adquiridas entre erros e acertos no âmbito da prática forense. Que as
arestas venham ser aparadas sem perder de vista que o Direito voltado para fins
estranhos ao bem-estar do indivíduo não passa de um emaranhado de papel e tinta
no qual os protagonistas continuarão sendo os fictícios Tício, Caio e Mévio dos
enunciados das questões de prova.
NOTA:
[1] é advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil; graduanda em
Ciências Penais e Segurança Pública; aprovada no concurso público para o cargo de
analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo; Consultora Editorial
da Editora Impetus.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo salientar soluções para os sistemas
prisionais no Brasil. A Lei de Execução Penal prevê o instituto da ressocialização, no
entanto, é uma prática pouco valorizada no país e que ainda não apresenta a devida
eficiência na melhoria das condições do apenado para que este volta a vida em
sociedade. A crescente taxa de criminalidade violenta associadas à desintegração
familiar e comunitária levam ao encarceramento de muitos indivíduos. A
metodologia utilizada neste estudo é a Revisão Bibliográfica, a partir de técnicas de
levantamentos doutrinários sobre o tema, aliado a leis e jurisprudência, doutrinas,
produções acadêmicas, acórdãos de tribunais e textos provenientes da internet. A
ressocialização de apenados trouxe ao tema contradições entre a punição
contemporânea e a eficácia ressocialização. A relação entre punição e ressocialização,
embora profundamente esclarecidos, não podem ser totalmente delineados, no
entanto, podemos concluir, que existem programas de ressocialização que estão
sendo eficazes nos que diz respeito o retorno do apenado ao trabalho e à vida em
sociedade.
Palavras-chave: Trabalho. Execução Penal. Ressocialização.

ABSTRACT: This article aims to highlight solutions for prison systems in Brazil. The
Criminal Enforcement Law provides for the institute of resocialization, however, it is
a practice that is not valued in the country and which still does not present due
efficiency in improving the conditions of the plucking so that it returns life in society.
The increasing rate of violent crime associated with family and community
disintegration lead to incarceration of many individuals. The methodology used in
this study is the Bibliographic Review, based on techniques of doctrinal surveys on
the subject, combined with laws and jurisprudence, doctrines, academic productions,
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court judgments and texts from the Internet. The resocialization of plucking brought
to the theme contradictions between contemporary punishment and the
effectiveness of resocialization. The relationship between punishment and
resocialization, although deeply clarified, cannot be fully outlining, however, we can
conclude that there are resocialization programs that are being effective in those
concerning the return of the pluckto to the work and life in society.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. 2.1
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESSOCIALIZAÇÃO. 2.2 A RESSOCIALIZAÇÃO E SUAS
CARACTERÍSTICAS. 3. UM OLHAR SOBRE A EXECUÇÃO PENAL NO BRASIL: LEI N.
7.210 DE 1984. 4. A EFICÁCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO NO BRASIL. 4.1 O PAPEL DO
ESTADO NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. 4.2 DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 4.3 O TRABALHO COMO UM DIREITO DO APENADO.
4.4 ANÁLISE DAS DIFICULDADES DO APENADO PARA VOLTAR A VIDA EM
SOCIEDADE. 5. CONCLUSÃO. 6. REFERÊNCIAS.
1.INTRODUÇÃO
Assuntos de destaque nos debates da mídia e nas conversas cotidianas,
violência e criminalidade geram visões divergentes no contexto da sociedade
brasileira. De um modo geral, as medidas mais rígidas em relação à correção de
criminosos e, consequentemente, a luta contra a impunidade coexiste lado a lado
com o discurso que visa confirmar a ineficiência da instituição prisional quando se
trata de alcançar os objetivos de reabilitar criminosos e reduzir os níveis de
criminalidade.
No entanto, a complexidade em torno do tema não envolve apenas isso: ele
também se estende (ou talvez derive) de acordos informais que contornam o
chamado sistema prisional, na medida em que a tensão e o conflito emergem das
relações estabelecidas entre seus atores, influenciando em menor grau, o
delineamento de políticas públicas para o setor. Com todo este conflito de ideias, o
espaço de discussão sobre prisão e trabalho é construído como um dos mecanismos
que tornariam parcialmente viáveis as condições para a ressocialização de um sujeito
que cometeu um crime.
Entende-se que a maioria dos trabalhos busca problematizar a relação entre
punição, ressocialização e a ideia de potencial econômico, sendo atribuído ao uso da
força de trabalho de sujeitos cumprindo pena. Existe uma preocupação em apontar
aspectos de situações envolvendo trabalho e exploração, empobrecimento das
relações de trabalho (e, muitas vezes, condições) e a prestação de contas de agentes
públicos e privados para concretizar a ordem social.
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As discussões colocam o trabalho prisional como um dispositivo disciplinar
que raramente engloba de maneira eficaz um caráter terapêutico e ressocializante,
conforme proclamado na legislação referente à execução penal (Lei de Execução
Penal nº 7.210/1984).
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Nesse sentido, a experiência no campo da ressocialização está sendo estudada
e analisada ativamente, os princípios do trabalho com condenados estão mudando,
a transição das abordagens tradicionais para sua correção está relacionada as tarefas
de autorealização e adaptação de sua personalidade na sociedade está sendo
realizada.
A ressocialização dos presos é a formação no processo de servir traços de
personalidade de sentença criminal que contribuem para a restauração de laços e
relacionamentos sociais rompidos, bem como a identificação do indivíduo como
sujeito de sua própria vida. Como essas qualidades cumprem a lei e a sociedade,
projetadas para garantir a conformidade com as normas legais humanas e seu foco
no estilo de vida socialmente útil (ressocialização moral e legal).
A proposta desta pesquisa tem como objetivo geral analisar as dificuldades
que impedem o apenado a retornar a sociedade, seja a vida social, como também ao
mercado de trabalho. Os Objetivos específicos traçados são: Verificar as perspectivas
históricas da ressocialização; identificar a aplicabilidade da Lei de Execução Penal; e,
avaliar a eficácia da ressocialização no Brasil mediante projetos de gestão prisional
aplicadas pelo Estado.
Existe uma discrepância entre a realidade prisional e o que é previsto em nossa
legislação. A falta de políticas públicas e a não observância das leis existentes que
preconiza a ressocialização como medida no cumprimento da pena do transgressor,
faz com que a ressocialização não aconteça. Para que a ressocialização aconteça é
necessário por em pratica as normas existentes em especial a lei de execução penal.
O sistema penal retira fundamento de validade da Constituição Federal de
1988 que, dentre outros direitos e garantias fundamentais, estabelece o princípio da
igualdade, necessário para a satisfação da dignidade da pessoa humana, por sua vez,
pressuposto lógico para a existência do estado democrático de direito. A ideia é
compreender de forma analítica a dinâmica de ações e relações em um espaço social
categorizado como um espaço constituído por modelos alternativos (e mais
eficientes) de execução penal.
A metodologia utilizada para compor este estudo foi a Revisão Bibliográfica,
com abordagem hipotético-dedutiva, que tem como fundamento as hipóteses e a
problemática da pesquisa, para que por meio de conjecturas, comprovar se as
hipóteses estabelecidas são verdadeiras. Buscou-se embasar a pesquisa em autores
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que fomentam o estudo deste tema, como: (BRITO, 2019); (FOUCAULT, 2012); (ROIG,
2018).
Essa abordagem com significações, motivos, valores, ideias que correspondem
a verdade e produção de fenômenos quanto a pesquisa. Quanto à análise de dados,
foi feita a interpretação e confrontação de conteúdo. Neste processo, a análise de
informações coletadas tem como objetivo formar uma linha de raciocínio que será
apresentada no trabalho monográfico. Ao adotar um foco qualitativo, um estudo
analítico realizado com os dados sobre as ações de reintegração social aplicadas pelo
Estado.
2.DA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESSOCIALIZAÇÃO
O contexto histórico da ressocialização se confunde com a história da
pena e das legislações correspondentes a crimes penais. Como instituições totais,
uma prisão é configurada como um local de residência e trabalho daqueles que estão
presos, mantidos à parte da sociedade em geral por um período considerável de
tempo, posto que seus direitos estão assegurados após decisão transitada em
julgado. O que leva os reclusos a uma vida fechada, intensamente controlada e
formalmente gerenciada. A instituição prisional, promove não apenas a prisão dos
condenados, mas também a guarda, desde o momento em que são submetidos à
rotina e padronização do sistema penitenciário. (ROCHA, et, al. 2012)
Segundo Foucault (2012), o sistema jurídico atua por meio de método
coercitivo a serviço da justiça e na correção daqueles que transgredem as normas da
sociedade. No século XVIII, as formas de corrigir os infratores eram feitas por meio
de punições físicas, a fim de mostrar para os demais um modelo público de
sofrimento, usando a tortura como meio de reconstruir a ordem social que foi
quebrada.
Os séculos XVIII e XIX forma definidos pelo uso intenso da tortura, que
com o tempo foi sendo substituída por outros modelos punitivos que aparentavam
ser mais humanos. A violação do corpo, sua exposição pública deixou de ser
utilizados para dar lugar a formas mais discretas de controle social, a privação de
liberdade, ou seja, a prisão. Oliveira (2019, p. 8), o novo formato de castigo tem como
finalidade de correção e reinserção do condenado na sociedade.
A prisão tem a missão de punir e corrigir indivíduos, mas também de
transformar por meio da lógica de coerção e subordinação. No entanto, o modelo
carcerário brasileiro foi construído por uma visão histórica de sentenças e sua
implementação de execução na forma de castigo do corpo.
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Historicamente, o trabalho dirigido ao presidiário era sinônimo de castigo,
á que era aplicado como forma de agravar a pena imposta, para tanto, se utilizada, a
título de exemplo, o transporte de bolas de ferro, pedras de areia, voltadas de
manivela, etc. Modernamente, o trabalho é utilizado como uma forma de
ressocializar o delinquente, ou seja, um sentido pedagógico, como finalidade
reabilitadora. (MORETTO, 2005)
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No entanto, importante ressaltar que a preocupação por uma punição
mais humanizada teve origem com o estudioso Beccaria, precursor dos direitos
humanos para criminosos. Até 1945, a história da pena não compreendia a relação
do ideal de uma prisão ressocialização até os anos 40, quando o direito penal
apresentou uma rigidez criminal que contrastava com a defesa dos direitos humanos.
Nos anos 50, surge o movimento de Nova Defesa Social, que apresentou
a ressocialização como principal objetivo da sentença, pois a reintegração social do
infrator, a partir de um tratamento voltado para sua reabilitação, é uma forma de
reformar o sistema penitenciário e adaptar socialmente o criminoso. (MONTEIRO,
1998). Visto que após o cumprimento da pena o criminoso voltará ao convívio da
sociedade que fazia parte
Em um momento mais atual, o sistema penitenciário passou a optar pela
socialização e pela terapia social, como uma nova concepção de política criminal,
retirando a ideia de sofrimento e punição, substituindo por formas mais humanas de
reabilitação, assim, o atual sistema penitenciário é substituído pela missão
promulgada de educar e corrigir sujeitos desviantes. (BRITO, 2019)
Com a criação com a Lei de Execução Penal (1984), o Estado demonstrou
um maior interesse em reajustar o preso à vida social. (BARCINSKI, et al. 2017). O
Estado reafirma assim um compromisso com o tratamento e integração social dos
condenados, existindo um conceito implícito de reabilitação, esperando que o
condenado se comprometa com o processo, se arrependendo de seus
crimes/ofensas cometidos, bem como o desejo pessoal genuíno de transformação.
Conforme Santos e Souza (2013, p. 8), a mudança no formato da pena
implica em uma mudança história, quando o preso, ao entrar no sistema prisional,
tem a responsabilidade de reconstruir sua cidadania e dignidade, considerando que
o sistema oferece um ambiente todo voltado para a privação de liberdade. Takemiya
(2015, p. 6), entende que o presídio não oferece um ambiente para reinserção social,
não reeduca ou oferece ferramentas mais humanas para os indivíduos ali presos.
Nesse contexto, surgem no final de século XX, e a suas atividades se
intensificam na primeira década do século XXI, as empresas socialmente responsáveis
e as escolas cidadãs, que desenvolvem atividades alternativas no âmbito sódio261
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educativo, podendo ser um destes espaços comunitários, os presídios ou
penitenciárias. Essas práticas têm como propósito, transformar o ambiente
organizacional em uma cultura ética, enriquecidas por todas as formas educacionais.
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2.2A RESSOCIALIZAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS
É impossível para qualquer infrator desenvolver comportamentos
positivos como resultados de prisão devido ao ambiente debilitante da prisão,
causando pelo estado de confinamento. Embora a maioria das prisões não forneça
um ambiente de ressocialização, o confinamento em si não impede a ressocialização.
As prisões serão necessárias por muito tempo, devido à necessidade de incapacitar
criminosos perigosos e fornecer ao público um símbolo aceitável de que a justiça e
a retribuição foram realizadas. (OLIVEIRA, 2012)
A tarefa das correções é fornecer opções para experiências positivas de
ressocialização enquanto os criminosos são presos. Isso não implica sentença
indeterminada, mas sim o fornecimento de oportunidades para experiências
construtivas enquanto os infratores ficam confinados por períodos específicos, não
relacionados ao progresso da ressocialização enquanto estão na prisão. A
participação em programas de ressocialização deve ser voluntária para que os
resultados pretendidos sejam alcançados. (NUCCI, 2018)

Os esforços de ressocialização devem incluir configurações de segurança
graduada que correspondam aos níveis de socialização dos agressores. Além disso,
os programas de ressocialização devem dar atenção à formação profissional,
educação mínima e algum aconselhamento mínimo que ajudará os infratores a
esclarecer seus valores e desenvolver interesses adequados para ajustes construtivos
na sociedade. Também deve ser fornecida ajuda na reintegração da família, para que
os valores de uma vida familiar solidária sejam alcançados após a liberação.
A análise das questões da ressocialização no Brasil apresenta dois
parâmetros são observados: a punição e a ressocialização. Os paradigmas prisionais
ocidentais modernos se concentram amplamente na organização de um trabalho
social, educacional (educacional) e psicológico de alta qualidade com os presos. A
importância disso será superar vários tipos de deformação, conservação, restauração,
formação de laços sociais e pessoais do preso, recuperação de seu microambiente,
inclusão de diferentes tipos de atividades positivas. (ANDREUCCI, 2013)
A punição é implementada como uma medida preventiva geral, que
explica a punição como um método para evitar sociedade em geral de cometer crime,
instituindo um exemplo comum das consequências de com maus exemplos, além de
fortalecer a aparência da prisão como um estabelecimento de limites para a
sociedade. Aqui vem a necessidade de conter os criminosos para a sociedade
262

www.conteudojuridico.com.br

proteção. A mensagem que o aparato de reação envia à sociedade deve, portanto,
ser clara e compreensível e traçar linhas claras entre o que é lei e o que é crime.
(ESTEFAM, 2013)
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Sobre a origem da sanção penal, destaca-se a origem do vocábulo pena,
resultando em significados como dor, penitências, sofrimentos, vingança e
recompensa. (NUCCI, 2018). Existe ampla discussão sobre a relação real entre os
conceitos de “punição” e “ressocialização”, incluindo os fatores que conectam ou
contradizem a relação entre conceitos. Se alguma relação existir, devem-se analisar
os fatores que podem funcionar como um obstáculo para a ressocialização adotada
pela prisão. Conforme Nucci (2018, p. 67), como consequências esperadas da pena,
a doutrina costuma afirmar que a cominação abstrata visa a prevenção geral. A
aplicação concreta da pena teria, por fundamento e limite, a culpabilidade e, por
finalidade, o exercício da prevenção geral e especial. E a execução da pena carrega a
função de ressocializar o condenado, ou seja, a prevenção especial da pena
compreende a ressocialização do preso para evitar a reincidência.
O vocábulo “reeducação”, não se limita ao aspecto didático, mas expandese a uma gama muito maior de motivos e finalidades que sejam capazes de fornecer
ao condenado uma “visão melhorada das normas de cultura” (BRITO, 2019). A
definição da reeducação na visão de Manoel Pedro Pimentel é a de cooperar com a
modificação da personalidade do homem que por erro na educação ou falta de
educação adequada tornou-se uma presa dócil aos preconceitos, superstições,
complexos, inibições, fanatismos e, principalmente, desconfiança, passividade e
incompreensão do mundo em que vive.
3.UM OLHAR SOBRE A EXECUÇÃO PENAL NO BRASIL: LEI N. 7.210 DE 1984
Conforme estabelecido na LEP, a Lei n. 7.210 de 1984, em seu artigo 1, “A
execução penal tem como objetivo efetivar às disposições de julgamento ou decisão
sobre crime e proporcionar condições para a integração social harmoniosa das
pessoas condenadas e admitidas” (BRASIL, 1984), ou seja, o cumprimento da
sentença deve fornecer condições para o prisioneiro para se integrar à sociedade.
Assim, o objetivo da privação de liberdade é reabilitação e ressocialização do
criminoso, buscando como resultado uma maneira de enfrentar o mal que ele
causou. A aplicação da penalidade deve ter o efeito do medo e, principalmente, da
regeneração para que o indivíduo, ao retornar à sociedade, seja útil e honesto.
(FIGUEIREDO NETO et al., 2009)
Assim, tudo o que fosse relacionado à pena chamar-se-ia “Penitenciário”.
Nossos juristas já discutiram essa questão no tocante ao predicado “Penal” ou
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“Criminal” para qualificar o ramo do Direito que estuda o crime, o criminoso e a pena.
Venceu o Direito “Penal”. (OLIVEIRA, 2012)
De nossa parte, ao se optar pela separação do ramo, entendemos ser
melhor a denominação Direito da Execução Penal pela natureza dogmática
desenvolvida pela presente obra, e pela correta restrição e delimitação que atribui
ao conjunto de regras que tem por objeto a execução normativa da pena e o cuidado
ao egresso. Seu objetivo é consolidar a aplicação da pena dentro dos limites da
sentença e com respeito aos preceitos legais, assegurando ao preso todos os direitos
não tolhidos pela sentença e aqueles que especificamente lhe são conferidos pela
sua situação especial de controlado pelo Estado. (GRECO, 2014)
A execução penal no Brasil, no estágio em que se encontra, não revela
muita eficácia “ressocializadora”. E, mesmo antes da Lei de Execução Penal, a energia
dos preceitos legais direcionada a destacar a reabilitação do preso não é páreo para
os fins de punição e intimidação da pena carcerária, intocáveis e jamais desprezáveis,
ainda que isso fosse necessário para o benefício da atividade reeducativa.
(BAQUEIRO, 2017)
As atrocidades cometidas pela nobreza e pelo clero, nos seus excessos em
diversos âmbitos, somadas à enorme distinção social e econômica, e a privilégios que
dividiam as classes, gerou pouco a pouco a formação do Iluminismo. O movimento
anuncia a Revolução Francesa e defende como principais ideias: a separação da igreja
e Estado; o anticlericalismo, ou seja, não acredita na mediação entre homem e Deus
por meio do clero. Neste período, os juristas, filósofos e outros pensadores criticaram
incessantemente o modelo penal vigente, de maneira a transmitir a defesa das
liberdades do indivíduo enaltecendo os princípios da dignidade do homem. (GRECO,
2014)
De acordo com Marcão (2019, p. 145), as guerras, conflitos e conquistas
refletiram na formação do Direito e soberania na modificação dos costumes da
execução penal. Inicialmente, a legislação dos povos antigos tinha basicamente dois
tipos de pena: a de morte, julgada somente pelo soberano; e a pecuniária, julgada
geralmente por um juízo pré-constituído. Como ainda não havia a concepção de
moeda, a pena pecuniária era calculada em prata, cevada ou outro bem de valor
equivalente. Existiam ainda o exilio e o cárcere, sendo que a este último preferia-se
somente em alguns casos de reincidência.
As principais figuras penais e suas penas eram o Homicídio cujo a pena
era a morte; o furto, em que o condenado pagaria o dobro do que havia roubado.
Se houvesse violação de barreira, a quantia a ser paga subia trinta vezes mais.
Violação de domicílio tinha como pena a condenação à morte, caso o fato ocorre no
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período noturno. Porém, se um indivíduo fosse apanhado de dia, dentro de uma
residência, era condenado a pagar dez siclos. Uma das questões centrais de revolta
era o sistema punitivo. Em assim sendo, por meio dos pensadores, o principal
pensador do movimento, o marquês de Beccaria, publica uma das principais obras
do Direito Penal moderno.
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A compreensão da atual sistemática penal não se torna completa sem a
análise do contexto histórico e das raízes da punição e suas justificativas. No berço
das civilizações, a Mesopotâmia, os institutos de execução penal mais antigos não
contemplavam como regra a pena privativa de liberdade. Quanto a propriedade
suspeita, se o acusado não demonstrasse de onde havia adquirido determinado bem,
era considerado ladrão. Violência sexual era punida com a morte; em caso de
sequestro, caso o sequestrado morresse, o sequestrador também deveria morrer,
porém, caso a vítima ficasse viva, o sequestrador era punido com cárcere e
pagamento pecuniário. (ROIG, 2018)
Considera-se que a execução penal tem por finalidade efetivar as
disposições referentes às decisões criminais ou sentenças, presumindo execução a
partir de sentença criminal cujo resultado seja uma pena privativa de liberdade ou
não, medida de segurança, internação em hospital de custódia, tratamento
ambulatorial e ambulatorial. (TOLEDO, 1994)

Com a chegada dos portugueses, a cultura se modificou e as primeiras
nuances da execução penal eram aplicadas por meio das Ordenações Afonsinas, que
depois passou a se chamar Ordem Filipina, no período da colonização. Não existia
uma organização estatal das Ordens Filipinas, no entanto, estes fizeram efeito até o
surgimento do Código Criminal do Império (1830). Este período foi descrito pela
severidade dos colonizadores. (TOLEDO, 1994)
Este cenário perdurou. Paralelamente, o crescente sentimento de
independência, aliado aos ideais iluministas, foi criado um clima hostil entre a colônia
e a metrópole: adicionado pelo descontentamento da elite local em face do poder
exacerbado da metrópole, dos altos impostos, das limitações ao livre comércio e das
vedações a atividades industriais, pela influência da independência dos Estados
Unidos e pelos reflexos das ideias da Revolução Industrial.
Durante o Brasil Império, a vinda da família real para o Brasil inicia um
processo de desenvolvimento forçado. Como as operações da coroa no Rio de
Janeiro, necessário se fez a abertura do comércio para as outras nações,
reformulando a estrutura administrativa e política. Com a Constituição de 1824
trouxe m conjunto de dispositivos que não mais concordavam com o direito das
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Ordenações, surgindo assim à reformulação da nossa legislação penal, contribuindo
para a rápida elaboração do Código Criminal do Império do Brasil. Silva (1994, p. 58):
As constituições brasileiras sempre inscreveram uma
declaração dos direitos do homem brasileiro e estrangeiro
residente no país. Observa-se que a primeira constituição, no
mundo, a subjetivar e positivar os direitos do homem, dandolhes concreção jurídica efetiva, foi a do Império do Brasil, de
1824, anterior, portanto, à de Bélgica de 1831, a que se tem
dado tal primazia.
Em 1890, sob os cuidados do conselheiro Batista Pereira, é elaborado de
maneira muita rápida o Código Penal do Brasil, que seria o segundo do país e o
primeiro da República. Em virtude da crítica, o regulamento foi reformado em 1932,
trabalho consolidado por Vicente Piragibe. Publicado sob o título “Código Penal
Brasileiro e completado com as leis em vigor”, com vigência até o advento do Código
de 1940. (TOLEDO, 1994)
Em seu contexto histórico, a execução penal no Brasil teve seu início no
ano de 1933, pelas mãos do jurista Cândido Mendes de Almeida, presidente de uma
comissão que buscava por norma que tratasse de execuções criminais na República,
expressando o princípio da individualização e distinção no tratamento penal, com o
entendimento de que a pena deveria ser adequada ao ato infracional cometido.
(ROIG, 2018)
Este projeto não obteve sucesso, dado, em 1937, a instalação do regime
do Estado Novo, que impediu que as atividades parlamentares continuassem.
O Código de 1940 se destacou pelo fato de ter surgido com concepções
liberais dentro de um Estado ditatorial. Apresentou boa técnica e simplicidade de
manuseio, sofreu aplausos e críticas, e adotou o duplo binário (acumulando pena e
medida de segurança). Possui uma grande carga de expressividade, sendo tão
destacada a pena privativa de liberdade que causa outros grandes problemas,
sobretudo a falta de espaço nos presídios e um excedente de execuções impossíveis
de se cumprirem. (TOLEDO, 1994)
O Código Penal de 1940 recebeu influência marcante do Código italiano
de 1930 (o famoso Código Rocco). Manteve a tradição liberal iniciada com o Código
do Império. Basta mencionar que não adotou a pena de morte nem a de ergástulo
(prisão perpétua), do modelo italiano. “Nascido embora sob o regime do Estado
Nacional, o código não apresenta peculiaridades que lhe imprimam o cunho de uma
lei contrária às nossas tradições liberais”. (TOLEDO, 1944, p. 67)
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Conforme Granemann (2016, p. 5), em 1951, notou-se a falta de legislação
que se trata de matéria penitenciária, o Deputado Carvalho Neto elaborou projeto,
no entanto, não se converteu em lei. No ano de 1957, a Lei nº 3.274, dispositivo
elaborado para legislar o regime penitenciário, mas a lei se mostrou insuficiente,
levando o ministro da justiça a pedir a elaboração de um novo projeto chamado
Código Penitenciário.
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A partir dos anos 70, Benjamim Moraes Filho com a colaboração de José
Frederico Marques, inspirado em uma Resolução das Nações Unidas elaborou um
projeto para abarcar as questões do sistema penitenciário. Após isso, seguiram-se as
inovações, com projetos voltados para as questões previdenciárias e um regime de
seguro contra os acidentes de trabalho sofridos pelo preso, com objetivo de trabalhar
a recuperação do detento por meio de educação, assistência e trabalho, para que
este aprendesse a ter disciplina, no entanto, nenhum projeto apresentado era
convertido em lei. (GRANEMANN, 2016)
O ano de 1981 foi praticamente dedicado à realização, em todo o País, de
ciclos de conferências e debates sobre a projetada reforma penal. Entrementes,
chegavam ao Ministério da Justiça sugestões e críticas sobre os anteprojetos dados
à publicação. No período de 27 a 30 de setembro de 1981, realizou-se, em Brasília, o
I Congresso Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária, patrocinado pelo Ministério
da Justiça, pela Universidade de Brasília e pelo Governo do Distrito Federal, que teve
a expressiva participação de cerca de 2.000 congressistas, vindos de todas as regiões
do País, dentre os quais as figuras mais proeminentes de nossos meios jurídicos.
Nesse Congresso foram intensamente debatidos os anteprojetos anteriormente
referidos e colhidas inúmeras sugestões para a elaboração dos textos definitivos.
(MARCÃO, 2019)
A reforma penal promovida na gestão do ministro da Justiça Ibrahim AbiAckel objetivou um enfoque sistemático, reformado não só a Parte Geral, como
também a Especial, o Processo Penal, a Lei de Execução Penal e a Lei das
Contravenções Penais. Primeiramente, foram entregues a Parte Geral do Código
Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, promulgados somente
o primeiro e o último. (ROIG, 2018).
O projeto de reforma da Parte Especial do Código Penal tramita até hoje
no Congresso Nacional. Doutrina e jurisprudência apontam divergências sobre a
natureza jurídica da execução penal. Oliveira (2019, p. 3) ressalta que a execução
penal é uma atividade complexa, que se desenvolvendo paralelamente ao direito
penal, e aos sistemas jurisdicional e administrativo, que tem como atores os Poderes
Judiciário e Executivo, por meio de órgãos e estabelecimentos penais. A execução
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penal se materializa em processo judicial contraditório. É inegável sua exuberante
natureza jurisdicional. (BRITO, 2019)
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Julio F. Mirabete afirma que:
“… na exposição de motivos do projeto que se transformou na
Lei de Execução Penal: ‘Vencida a crença histórica de que o
direito regulador da execução é de índole predominantemente
administrativa, deve-se reconhecer, em nome de sua própria
autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos
domínios do Direito Penal e do Direito Processual Penal”.
(MIRABETE, 2017, p. 53)
De acordo com Marcão (2019, p. 41), a Lei de Execução Penal no Brasil
abrange as questões que envolvem o sistema prisional, assim como trabalha com
medidas direcionadas para a reintegração do condenado à sociedade. Seu caráter
ressocializador está amparado pelos princípios da Constituição Federal, Código
Penal, Código de Processo Penal, LEP e dos Tratados e Convenções internacionais e
dos direitos humanos. Tem como base uma visão penal-constitucional moderna, que
não atua mais como instrumentos de correção por meio da punição, mas tem força
normativa para tutelar os direitos e garantias fundamentais dos apenados.

Com o advento da Lei 9.099/1995 o legislador pátrio sinaliza, mesmo que
de forma tardia, uma transição para um sistema mais humano de penitência,
aproximando-se mais da moderna teologia da pena, qual seja a retribuição,
prevenção, reeducação e a ressocialização. (GRANEMANN, 2016)
De acordo com Toledo (1994, p. 69) a reforma penal, presentemente,
como em outras épocas, ocorreu por conta de uma exigência da história. Com as
transformações da sociedade, consequentemente mudam-se as normas e
comportamentos, o que é inevitável, pois as características da sociedade atual não é
a mesma da qual criaram as leis penais vigentes. O acesso a informação, a
disseminação do conhecimento faz com que o homem compreenda que as regras
antes estabelecidas, precisam ser revistas para que satisfação a necessidade de cada
a um ao seu tempo.
Tais modificações, porém, embora bem recebidas nos meios jurídicos,
caracterizaram uma providência urgente e de transição, declaradamente “com a
finalidade de buscar eficiente solução, a curto prazo, das mais agudas dificuldades
no campo da execução penal. Assim, se, de um lado, amenizaram o problema da
superlotação dos estabelecimentos prisionais, de outro, não poderiam ser tidas como
solução definitiva para tal problema e menos ainda considerar-se reforma penal
verdadeiramente significativa e profunda.
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4.A EFICÁCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO NO BRASIL
4.1 O PAPEL DO ESTADO NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO
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Assuntos de destaque nos debates da mídia e nas conversas cotidianas,
violência e criminalidade geram visões divergentes no contexto da sociedade
brasileira. De um modo geral, a defesa de medidas mais rígidas em relação à correção
de criminosos e, consequentemente, a luta contra a impunidade coexistem lado a
lado com o discurso que visa confirmar a ineficiência da instituição prisional quando
se trata de alcançar os objetivos de reabilitar criminosos e reduzir os níveis de
criminalidade. (OLIVEIRA, 2012)
É neste contexto que passamos a ver a possibilidade da ressocialização
como processo de elevação da dignidade humana, que transcende a sua etimologia,
tornar a socializar. Muitos que estão cumprindo pena, não acreditam que possam
modificar seu futuro destino, ao contrário, possuem ideia fixa de voltar ao seu grupo
social de origem: o da criminalidade. Este retorno também poderia ser chamado de
ressocialização, isto é, voltar a um certo convívio social, mas não é nessa dimensão
que se quer ressaltar o processo de ressocializar. (ROSSINI, 2015)
No Brasil, essa realidade é preocupante. Fatores como superlotação e falta
de vagas nas prisões dificultam ações que garantem os direitos garantidos pela Lei
de Execução Penal (LEP), e que se transformam em tratamento que permite aos
detidos mudanças de valores e comportamentos permitindo sua reintegração na
sociedade. Em adição a problemas inerentes à própria natureza da privação de
liberdade, a má gestão do que é público, a falta de interesse político, inabilidades
administrativas e técnicas são destacadas como desafios, neste contexto. (CARTAXO
et al., 2013)
A LET em seu art. 17 determina que "a assistência educacional
compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do
internado". Assim, por meio dos cursos há um desenvolvimento da mão de obra que
será posta no mercado de trabalho. O descumprimento do dever de trabalhar
acarretará falta disciplinar aplicável ao preso. O descumprimento do dever de
trabalhar acarretará falta disciplinar aplicável ao preso condenado à pena privativa
de liberdade e ao condenado à pena restritiva de direitos. Os art. 50, inciso VI e art.
51, inciso III, ambos da LEP, regulamentam a matéria.
Para Brito (2019, p. 36), existem algumas alternativas para que o sistema
de detenção brasileiro resolve a crise que experiências e efetivamente realizar a
reabilitação de o ofensor. Segundo o autor, eles incluem o trabalho nas prisões como
medida de ressocialização, causando efeitos na prisão; educação nas prisões para se
qualificar o indivíduo; a intervenção mínima do criminoso através da criação de novos
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tipos de punição e o desenvolvimento de políticas públicas para garantir que o
Estado pode realmente atingir o objetivo da frase envolvendo privação de liberdade.
O art. 5º, inciso XLVII, alínea "c" da Constituição Federal, veda a utilização
de trabalhos forçados como forma de punição. Para auxiliar o condenado, que deixa
o cárcere existe o conselho da comunidade. Historicamente, nos primeiros tempos
do cristianismo, os cristãos visitavam os encarcerados a fim de lhes propiciarem
algum conforto ou ajuda material. Para uma melhor reeducação do condenado, o
Estado recomenda o apoio da sociedade nas atividades de execução da pena (art. 4
da LEP). (BRASIL, 1984)
Na mesma legislação, há o art. 80, que dispõe sobre os integrantes do
conselho da comunidade e na sequencia o art. 81, que disciplina suas atribuições
perante o preso. Todavia, ainda se encontra no art. 139 da LEP, dentre outras
distribuições do conselho da comunidade, auxiliá-la na obtenção de uma atividade
laborativa. Modernamente, o Estado também exerce essa função de auxílio aos
egressos e liberados por meio dos Patronos.
De certa forma, o trabalho prisional como um fenômeno social processado
através das relações entre os condenados e a equipe coordenadora (legitimada por
disposições legais) também produz segredos. (MONTEIRO, 1998). Há um mundo de
crime, ou o que seria chamado de moralmente repreensível, e há um mundo de
trabalho, moralmente digno de nota e que consiste, portanto, em uma promessa ou
recuperação.
O trabalho prisional, nesse caso, seria um instrumento utilizado pelo
Estado para mudar de um mundo para outro, contribuindo até para a construção de
identidades de trabalhadores e não trabalhadores nesse contexto (BARCINSKI, et al.
2017). No texto jurídico, quando se torna efetivo por meio de estratégias de
minimização da vulnerabilidade social de indivíduos que cumprem penas de prisão,
estratégias que são traduzidas em atividades que melhoram a humanidade dos
sujeitos e vão além do senso de apaziguamento e capitalização da disciplina.
(MORETTO, 2005)
O Estado, ao não oferecer possibilidades de reabilitação, acaba
desempenhando um papel de exclusão social (CARTAXO et al., 2013). Foucault (2012)
observa que, mesmo ao garantir a custódia do prisioneiro, esse projeto disciplinador
de redução do crime provou ser incapaz e limitado. Os presos vivem em uma
degradação em um sistema que requer, urgentemente, novas soluções.
4.2 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
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Para impor uma sentença, o júri deve ser guiado pelas circunstâncias
particulares do criminoso, e o tribunal deve ter conduzido um processo de sentença
individualizado. Nos casos em que um tribunal de apelação decide que um fator de
sentença é inválido, a sentença imposta se torna inconstitucional, a menos que o júri
tenha encontrado outro fator agravante que englobe os mesmos fatos e
circunstâncias do fator inválido. (CRUZ, 2017)
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Roig (2018, p. 159) oferece ainda outro esclarecimento sobre o princípio
da jurisprudência individualizada da sentença, o Estado pode impor a pena ao
encarcerado, no entanto, deverá considerar que fatores agravantes e atenuantes têm
o mesmo peso, sem violar o princípio da sentença individualizada.
No processo de individualização judicial, o juiz é chamado a avaliar qual
o objetivo a ser alcançado no processo de individualização. Isso requer uma análise
geral e um particular. Em outras palavras, é necessário determinar o objetivo de
aplicar uma sanção aos condenados de um caso particular, assim, a penalidade está
no direito penal que a “recompensa” justa aplicada ao autor, a fim de restaurar a
ordem social, sendo, como autor, a melhor defesa da sociedade contra condutas
criminosas. (NUNES JÚNIOR, 2019)
Conforme art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, tem-se a menção
sobre o caráter individual da pena, como meio para promover a igualdade entre os
apenados, assim como nas formas de execução penal, pois se pretende-se manter a
isonomia para o encarcerado, individualizando a pena, empregado somente ao
apenado as sanções dispostas em lei sem transmitir a outras sanções.
Isto não significa que a legislação abandonou as antigas concepções
sobre punição. Portanto, a tarefa da doutrina e jurisprudência reside na teorização
de exemplificar os objetivos da pena. Conforme Nunes Júnior (2019, p. 235),
o objetivo da punição não é outro senão trazer os culpados
impedir violações adicionais de seus concidadãos e impedir
outros de cometer fatos antissociais. É feita a distinção entre o
objetivo imediato da punição, a saber: impedir o autor de
cometer crimes, e o objetivo mediado, que é o de avise outras
pessoas que se elas cometerem tais atos, serão responsáveis
por multas que envolvam restrição dos direitos fundamentais.
Mirabete (p. 253, 2017) compreende que:
Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada
preso as oportunidades e elementos necessários para lograr a
sua reinserção social, posto que é pessoa, ser distinto. A
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individualização, portanto, deve aflorar técnica e cientifica,
nunca improvisada, iniciando-se com a indispensável
classificação dos condenados a fim de serem destinados aos
programas de execução mais adequados, conforme as
condições pessoais de cada um.
Eventualmente, esse tipo de justiça nada mais é do que um reflexo de
ideologias e crenças de uma sociedade e, para avaliar o que é justo, não pode ser
dissociado dela. A reação social contra o crime deve se adaptar de uma maneira que
possa levar a esses objetivos da sociedade. Para Cruz (2017, p. 255), essas diferentes
formas de percepção do papel da punição sem dúvida influenciaram a
individualização judicial.
Nosso sistema penal no entanto, não se aproxima da realidade de tipo
de justiça restaurativa, isto é, porque os limites foram significativamente reduzidos
sentenças para todos os crimes e também dada a oportunidade no processo criminal
de reconciliação das partes com um maior número de fatos, refletido no padrão de
criminalidade, bem como na atitude do autor em resolver as consequências de suas
ações, reparando os danos causados.
Se faz importante ressaltar que o princípio da individualização da pena
corresponde à transmissão do ônus da sanção penal para os familiares do indivíduo
encarcerado, o que pode ser um desafio quando a sociedade atual não compreender
tal diferenciação e tem uma visão errônea sobre a família do apenado.
4.3 O TRABALHO COMO UM DIREITO DO APENADO
A discussão sobre o trabalho prisional encerra um problema que surge da
relação entre punição, reabilitação e a ideia de potencial econômico, dado que ele
utiliza o poder do trabalho dos sujeitos que estão cumprindo pena. (OLIVEIRA, 2019).
O entendimento das diferentes abordagens teóricas subjacentes ao debate sobre o
trabalho prisional na sociedade contemporânea remete ao resgate das
características gerais relacionadas à evolução da instituição prisional ou, por outras
palavras, à emergência Foucault (2012) defende a ideia de que o surgimento da
prisão corresponde ao período em que os mecanismos institucionais que deram
lugar e administravam uma sociedade soberana foram reajustados, a fim de reforçar
as premissas de uma sociedade disciplinar, de vigilância.
Nesse contexto, trabalho e qualificação profissional são elementos básicos
(TAKEMIYA, 2015). Afinal, a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho é vista
como uma barreira ao comportamento ilegal, uma vez que restringe suas
oportunidades de má conduta e oferece benefícios econômicos e incentivos sociais
para uma vida sem crimes (ROCHA, et, al. 2012). Nesse sentido, alguns autores
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comentam a importância do trabalho e qualificação profissional para reabilitação de
prisioneiros, para possibilitar o retorno social porque, através do trabalho, os
indivíduos garantem equilíbrio e melhor condicionamento psicológico, bem como
melhores condições sociais comprometimento. Ensinar-lhes uma habilidade é o mais
eficaz na maneira de ressocializar prisioneiros. (LIMA, 2010)
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O trabalho aparece como um dos mecanismos disciplinares, assumindo
uma importância não como atividade de produção estrita, mas como um dos
dispositivos que operavam para restringir o intelecto, a vontade e as provisões dos
sujeitos. (FOUCAULT, 2012). Assim, o uso do trabalho penal, sem lucro; ultrapassa a
formação de uma habilidade útil; mas a constituição de uma relação de poder, uma
forma econômica vazia, um esquema de submissão individual e de adaptação a um
aparato de produção.
Rocha et al. (2012, p. 189) ressalta essa forte relação entre trabalho e
disciplina prisional, na medida em que exige a obediência a regras que estruturam a
vida do sujeito, estabelecendo horários, códigos de vestimenta, ou seja, rotinas ou
posturas específicas. No entanto, é necessário levantar uma questão de que apenas
no escopo desta discussão teórica questiona a ideia do trabalho prisional como uma
prática que constitui um exemplo da efetividade da estrutura do sistema prisional.
Incluindo um elemento terapêutico, segundo Moretto (2005, p. 45), o
exercício da atividade laboral, via de regra, permite ao indivíduo esquecer suas
decepções, seus problemas, seus medos e, principalmente, “preencher” o tempo. No
entanto, o autor afirma que “o trabalho é um medicamento paliativo que entorpece
a dor, mas nem se aproxima das causas”. Essa afirmação acena que, em uma prisão,
o trabalho às vezes é considerado uma atividade que dignifica os indivíduos,
imputando-os a um senso de produtividade e utilidade; outras vezes, é uma atividade
que explora a condição dos presos, limitando sua “liberdade” quando assim o
desejam.
De acordo com as regras do regime fechado contidas no §1º do art. 34 do
Código Penal, o preso deverá trabalhar durante o dia e repousar durante a noite. O
segundo parágrafo determina que o trabalho será realizado dentro do estabelecido
prisional e o terceiro parágrafo que autoriza o trabalho externo apenas em casos
espaciais. (BRASIL, 1984)
Disciplinado a matéria, a LEP determina que o trabalho é obrigatório ao
condenado que cumpre pena privativa de liberdade (art. 31), regulamenta a jornada
de trabalho que não poderá ser inferior as 6 horas e superior a 8 horas com descanso
que nos fins de semana e feriados (art. 33). Além dessas regras, prevê o art. 34, in
verbis: O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, com
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autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado.
Entretanto, admite-se convênios entre os governos federal, estadual e municipal com
empresas privadas, para a implementação de oficinas de trabalho nos
estabelecimentos prisionais (§ 4º do art. 34). (BRASIL, 1984)
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4.4 ANÁLISE DAS DIFICULDADES DO APENADO PARA VOLTAR A VIDA EM
SOCIEDADE
O ex-presidiário encontra dificuldades para a sua inclusão social, no
entanto, sua reintegração se torna algo necessário e urgente. É provável que vários
fatores individuais e contextuais influenciem a capacidade de sair dos prisioneiros
para encontrar e manter emprego após o encarceramento, incluindo características
demográficas, preparação de pré-lançamento para emprego, fatores de risco
pessoais e apoio à família. A literatura emergente sobre reentrada e reintegração de
apenados ou egressos na sociedade fornecem algumas orientações para identificar
possíveis resultados de emprego para indivíduos que procuram emprego após um
período de encarceramento. (BARCINSKI, et al. 2017)
Estefam (2013, p. 168) explica que isso inclui características demográficas
e pessoais, como idade e experiências anteriores de emprego; participação em
programas de emprego antes para e durante a prisão; fatores de risco individuais,
como antecedentes criminais e abuso de substâncias; e a força das relações familiares
e apoio tangível famílias fornecem.
Para fins programáticos e políticos, é importante conhecer as
características dos presos em garantir emprego são atributos aos aspectos que
existem antes do encarceramento, foram vividos durante o encarceramento. De fato,
experiências precoces após a liberação podem estar causalmente relacionadas
resultados subsequentes de emprego no primeiro ano após a liberação, mas isso não
indicar que algum indivíduo que não tenha estas experiências esteja propenso a ter
uma reintegração malsucedida. (TAKEMIYA, 2015)
Conforme Estefam (2013, p. 168), algumas pessoas saindo prisão pode
encontrar trabalho com empregadores anteriores ou em ocupações que exigem
poucas habilidades ou contato limitado com o cliente. Um ponto importante é
compreender as decisões dos empregadores de contratar indivíduos com
antecedentes criminais.
Atividades e experiências na prisão podem preparar algumas pessoas para
o emprego. Na última década, a maioria das organizações correcionais desenvolveu
programas que ajudam a preparar indivíduos para seu retorno à comunidade,
incluindo a preparação para o emprego, como treinamento, prontidão para o
trabalho aulas e outras atividades relacionadas ao trabalho. (ROSSINI, 2015)
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Granemann (2016, p. 9) disserta que a ressocialização perde seu sentido
quando o apenado recebe punição, mas o lado social não é tratado. Neste sentindo,
importando destacar o papel da família com aspecto essencial na participação do
processo de ressocialização do detento. A inserção do egresso começa no seio
familiar, onde o mesmo pode reconstruir a estrutura que deve se adequar ao
contexto social em que agora está inserido, para seu pleno desenvolvimento
humano.
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O trabalho penitenciário em seu conteúdo ético é um elemento que
favorece ao condenado a ter uma vida digna e, com relação ao seu valor social, faz
com que o sentenciado tenha como valor a ser seguido o respeito às leis. A ONU
com o advento das Regras Mínimas para o tratamento do preso, estabelece que o
trabalho penitenciário deve se assemelhar ao trabalho ao ar livre, não pode, portanto,
ter caráter aflitivo ou com um meio de punição. Inclusive, a pena de trabalhos
forçados é rechaçada pela Constituição Federal em seu art. 5º inciso XLVII, alínea "c".
Com o exercício do labor, o ser humano se autorealiza, por meio de sua função social,
já que o condenado, participando das atividades do trabalho, passa a contribuir para
a sociedade em vez de destruí-la.
5. CONCLUSÃO
Por meio do estudo aqui exposto, a ressocialização do preso é dever do
Estado, no entanto o fato social ainda é muito importante para que esta seja aplicada
de força eficaz. O objetivo deste estudo foi analisar os significados da ressocialização
para os sujeitos que participam de programas voltados para o trabalho prisional,
buscando identificar as relações entre esses significados e os princípios que visam
legitimar as atividades laborais como capazes de reintegrar sujeitos na sociedade.
No entanto, o trabalho concomitantemente incorpora um sentido da prisão
do sujeito, que aqui foi chamado de alienação. Isso porque, às vezes, o ato de
trabalhar é percebido como uma ação que permite a fuga, o afastamento da
realidade, impedindo, por vezes, o sujeito de abrir espaços para a singularização (ou
autonomia) através do pensamento crítico. A prática da ressocialização age para
minimizar a tensão psicológica que surge na situação de encarceramento.
A segregação é reproduzida depois que o sujeito sai da prisão ou ensaia sua
partida, como acontece com indivíduos que cumprem sentenças no regime
semiaberto ou aberto, o que resta a eles é a realização de certos tipos de atividades
laborais que proporcionam pouca satisfação em termos financeiros e em termos
sociais.
Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre ressocialização, sugerimos
mais estudos sejam feitos sobre a trajetória construída pelos condenados após
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cumprir sentenças e participarem de programas de ressocialização, a fim de examinar
como o trabalho é um dos elementos que permitem a produção (e o controle) das
formas de o sujeito pode ser e relatar dentro do espaço social da prisão, acaba (re)
produzindo, (re) organizando, (re) adaptando (ou não) os modos de ser e se
relacionando com espaços sociais diferentes de um espaço de execução penal.
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RESUMO: Aborda-se no presente uma análise jurisprudencial e doutrinárias acerca
do instituto de prescrição extintiva e intercorrente, e sua aplicabilidade no universo
jurídica. Verifica-se julgados em caso de reconhecimento de prescrição da pretensão
do fisco quando do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, bem
como no pedido de conversões de ações (executiva em monitória, busca e apreensão
em execução, dentre outras). Analisa-se os critérios jurisprudenciais para que a
prescrição seja conferida, bem como os critérios legais e doutrinários. Assim, com
enfoque doutrinário e jurisprudencial buscou-se demonstrar como se dá a aplicação
da prescrição intercorrente e direta nos casos retro expostos, suas condicionantes e
entendimentos sedimentados, além de divergências jurisprudenciais e o modo de
alegação da prescrição.
Palavras-Chave: Prescrição. Prescrição intercorrente. Redirecionamento
execução fiscal. Conversão de ações. Análise jurisprudencial.

na

Sumário: 1. Introdução – 2. Da prescrição – uma análise perfunctória. 2.1 Da
prescrição intercorrente – uma abordagem jurisprudencial e meio de alegação. 2.2
Da prescrição em caso de conversão de ações e redirecionamento de demandas. 3.
Considerações Finais. 4. Referência das fontes citadas.
1. INTRODUÇÃO
Considerando a existência do instituto da prescrição e suas derivantes, o
presente aborda em caráter perfunctório a prescrição em sentido lato, além de seus
fundamentos, natureza e demais características, para posterior aplicação deste
instituto no judiciário brasileiro.
Observa-se que na pratica forense, é corriqueiro o prosseguimento de
demanda instauradas no século passado, em estado de estagnação e sem
movimentação, sem que o judiciário cumpra com o seu dever de reconhecimento de
ofício de matéria de ordem pública. Busca-se assim trazer os entendimentos práticos
acerca da aplicação dos institutos da prescrição direta/extintiva e da prescrição
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intercorrente nos processos, trazendo entendimento do STJ no executivo fiscal, bem
como trabalhistas.
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Adentrar-se-á no redirecionamento de ações e no pedido de conversão de
demandas, as quais deverão observar a prescrição da pretensão autoral, sob pena de
serem penalizados por sua negligência de pedido após o prazo concedido por lei
para persecução de seu direito, extinguindo-se os feitos, com resolução do mérito,
daquele demandante desidioso, afinal o direito não socorre aos que
dormem - Dormientibus non succurrit jus -.

Desta forma, analisando as leis infraconstitucionais, doutrinas e jurisprudências,
o presente abordará a teoria da actio nata, a prescrição extintiva, intercorrente, sua
aplicabilidade, conceito e generalidades.
2. DA PRESCRIÇÃO – UMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA

Ab initio, ressalta-se que é de conhecimento geral e notório dos operadores do
direito que o tempo, o seu decurso, possui significativos efeitos na seara jurídica, seja
para aquisição ou liberação/extinção de relações jurídicas, sendo que a legislação é
a responsável pela atribuição destes efeitos, seja em concurso ou em outros
fatores[1].
Para Cunha Gonçalves a prescrição é indispensável à estabilidade e
consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente, não haveria
segurança jurídica dos sujeitos de uma relação[2].
Desta forma a prescrição constitui-se em dois modos de repercussão desses
efeitos decorrentes do acontecimento natural no comércio jurídico, a prescrição
liberatória ou extintiva, um meio de defesa responsável pela extinção das relações
jurídicas constituídas nos mais diversos ramos do Direito, seja obrigacional, familiar,
sucessões, processual, dentre outros. Já no tocante a prescrição aquisitiva, esta é
voltada para aquisição de direitos, conservando sua atuação no campo de direito das
coisas, em que possibilita ao possuidor de uma coisa converter a posse em
propriedade pelo decurso do tempo fixado em lei – o mais conhecido pelo homem
médio, a usucapião[3].
No presente trabalho o objetivo é a abordagem unicamente da prescrição
liberatória, de forma perfunctória, a qual possui como ideia central a inércia do titular
do direito como elemento básico. Ressalta-se que a prescrição não se confunde com
o prazo preclusivo, na medida em que este cumpre a finalidade de tempo para a
duração do destinatário praticar um ato com eficácia jurídica[4].
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Nas palavras de Orlando Gomes[5] “a prescrição é o modo pelo qual um direito

se extingue em virtude da inércia, durante certo lapso de tempo, do seu titular, que,
em consequência, fica sem ação para assegurá-lo”. Continua tal doutrinador que os
pressupostos são a existência de um direito atual, passível de ser perseguido em juízo
e a violação desse direito com a consequente actio nata.
Para Pontes de Miranda[6], a prescrição seria uma exceção que alguém tem
contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua
pretensão ou ação.
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Ademais, para ocorrer referido instituto, é necessário a inércia do titular do
direito juntamente com o decurso do tempo, precisando que este sujeito detentor
do direito não o exerça e que a inatividade se prolongue por algum tempo, e uma
vez consumado este decurso pelo prazo fixado em lei, sem que o titular tenha feito
ato de conservação do direito, a lei o declara extinto repercutindo assim na extinção
do processo de que ele poderia ter se beneficiado para conservá-lo[7].
No tocante ao fundamento jurídico da prescrição, há o amplo interesse social,
na medida em que traz segurança do comércio jurídico, o qual exige a consolidação
das situações jurídicas pelo decurso do tempo, ou seja, uma medida de política
jurídica para harmonização social.

Segundo Savigny[8], o fundamento principal da prescrição consubstancia-se na
imperatividade do estabelecimento de relações jurídicas, as quais não podem ser
carreadas de incertezas, suscetíveis de dúvidas e controvérsias, desta forma, com a
prescrição encerra-se tal instabilidade com o lapso temporal previsto em lei.
Já em relação à natureza deste instituto, inconteste que esta é um instituo de
ordem pública, sendo que as partes não podem eliminá-la, muito embora possam
ser afastadas por ato dos particulares, em sua conveniência de vantagens decorrentes
do preceito legal (ex vi legis art. 191 do CC), contudo tal vontade não poderá infringir
os imperativos legais, como aquele presente no art. 192 do CC, conforme doutrina[9].
Assim, a doutrina expõe três consequências fundamentais derivadas da
natureza imperativa da prescrição: os particulares não podem declarar imprescritível
qualquer direito (testar, direito relativos ao estado e capacidade das pessoas, dentre
outros); antes de consumada, a prescrição é irrenunciável; e os prazos prescricionais
não podem ser dilatados pela vontade dos particulares. Ademais, somente a lei
possui autoridade para declarar imprescritível um direito[10].
Ressalta-se que a prescrição nasce no instante em que a pretensão do titular
do direito pode ser exercida (actio nondum natae non praescribitur). Sendo que a
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prescrição do direito principal acarreta a dos direitos acessórios (juros, rendas, frutos,
etc)[11].
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Ademais, no tocante ao prazo inicial para a pretensão, há a existência da teoria
da actio nata na viés subjetiva, exposta pelo renomado jurista Savigny[12] e
interpretado por diversos doutrinadores contemporâneos e jurisprudência, tal teoria
funda-se na ideia de que o início do marco da prescrição somente fluirá a partir do
conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito do titular lesado, nos casos
em que envolvam ilícitos oriundos a responsabilidade extracontratual e contratual.

Corroborando com tal posicionamento, o doutrinador Flávio Tartuce[13] expõe
sobre tal teoria:
"[...]constata-se que a lei, a jurisprudência e a própria doutrina
têm levado em conta esse conhecimento para os fins de
fixação do termo a quo da prescrição construindo uma teoria
da actio nata com viés subjetivo."
Bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[14]:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER
PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO
MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em
que o segurado teve ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez
permanente notória, a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo
relativa à presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência
de prescrição, não obstante a apresentação de laudo
elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO”.

Desta forma o marco temporal para início da prescrição possui diversas
peculiaridades, as quais não serão tratadas in totum no presente para não entender
além do necessário.
No tocante a interrupção da prescrição, Orlando Gomes[15] afirma que tal
instituto é o responsável pela inutilização da prescrição em curso, resultando da
pratica de ato elencado em lei pelo interessado ou de ato que importe
reconhecimento do direito pelo prescribente. Ressalta, tal jurista, que a enumeração
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legal dos modos de interrupção é taxativa, não importando em interpretação
extensiva, mas apenas restritiva.
Para tal jurista, “a interrupção produz efeito no passado e no futuro. Em relação

ao passado, inutiliza o tempo transcorrido. Em relação ao futuro, determina o reinício
da prescrição[16].”
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De suma importância para o presente trabalho é o efeito de tal interrupção,
sendo este relativo, quanto as pessoas e quanto as ações. Em relação a ação, não se
estende de uma ação a outra, e somente se produz em relação intervenientes no ato
interruptivo[17].
Os demais institutos da prescrição, por não corresponderem ao objetivo deste
trabalho, não serão aqui abordados, como suspensão, impedimento, prorrogação e
prazos prescricionais, além da própria diferença entre prescrição e a decadência ou
caducidade.
2.1 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – UMA ABORDAGEM JURISPRUDENCIAL
E MEIO DE ALEGAÇÃO

Ab initio, notório para aqueles atuantes no judiciário brasileiro que o
mecanismo da prescrição não é tão simples, embora o pareça ser, seja ele no direito
Civil, Processual, Trabalhista, Penal, Comercial, dentre outros. Uma ação judicial pode
ser proposta pelo titular do direito e atingir seu fim se o beneficiário da prescrição
não a invocá-la, essencialmente a prescrição extintiva é um meio de defesa, e mesmo
que seu fundamento se baseie em norma de ordem pública, cognoscível de ofício
pelos magistrados - sem que houvesse necessidade de manifestação das partes não é isso o que ocorre na pratica jurídica.
Os mais diversos processos, intentados e impulsionados pelos operadores do
direito, no seu ofício (art. 2º do CPC/2015), que perduram indefinitivamente no
judiciário é algo cotidiano, ações executivas do século passado sem que o exequente
tenha dado seu devido prosseguimento, corroborado com os sujeitos processuais
sobrecarregados pela natureza de litigância das partes. Tais circunstâncias
repercutem no prosseguimento e análise de forma superficial destes processos, sem
que os magistrado/servidores/estagiários cumpram seu múnus público de
reconhecer de ofício a matéria de ordem pública – o que é inteligível, diga-se de
passagem -, ficando a cargo do patrono da parte analisar o feito e pleitear a
existência da prescrição extintiva para que esta possa ser reconhecida e seja aplicada
a sanção ao titular do direito que agiu com negligencia para com este, em
conformidade com o brocardo jurídico dormientibus non succurrit jus – quem se
conserva inativo, deve perdê-lo[18].
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A prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda da pretensão do credor
face sua inércia por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicado ao título
exequendo, portanto, operada em razão da desídia da parte.
Com efeito, "[...] a prescrição intercorrente é instituto que tem por objetivo
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punir o comprovado desinteresse e a negligência da parte autora na condução do
processo[19]"

No tocante à legitimidade para o seu aforamento, como a prescrição constituise em matéria de ordem pública, de interesse geral, esta pode ser alegada pela
pessoa interessada, física ou jurídica, não havendo limitação. Alegável contra
qualquer pessoa, seja particular, seja o Estado[20].
Desta forma, para impedir o prosseguimento de pretensão executórias
indefinidamente no tempo, há a prescrição intercorrente. A qual se consubstancia
quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuado e
ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.
A lei 13.105/2015 – o atual Código de Processo Civil - inovou a estabelecer o
marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente no processo de execução,
nos termos do art. 921, III c/c §1º e §4º do mesmo artigo. Contudo proíbe a decisão
surpresa no §5º do referido artigo, devendo o exequente ser intimado para
manifestar no tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente, momento em
que poderá alegar as causas interruptivas da prescrição, e evitar o perecimento de
sua pretensão, caso houver. Ressalta-se que por disposição legal a interrupção da
prescrição somente poderá ocorrer uma única vez, nos termos do art. 202 do CC.
A jurisprudência já sedimentou algumas teses acerca da prescrição
intercorrente e suas causas, algumas serão situadas abaixo.
Primeiramente, como o processo deve desenvolver-se por impulso oficial, nos
termos do art. 2º do CPC, se a demora do processo for imputada à má-prestação do
serviço jurisdicional, a prescrição intercorrente não poderá ser conhecida[21], nos
termos da Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,

a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Ademais, a prescrição intercorrente não socorre o executado imbuído de máfé que busca retardar a ação executiva para se beneficiar torpemente da prescrição
intercorrente, uma vez que “Não ocorre prescrição intercorrente quando o
retardamento foi por culpa exclusiva da própria pessoa que dele se beneficiaria[22].”
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Ressalta-se neste mesmo viés que o exequente não poderá ser penalizado pela
prescrição se não foi este quem deu causa a paralisação do feito[23].
No processo trabalhista, segundo leciona Maurício Godinho Delgado[24]:
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“[...] há uma situação que torna viável, do ponto de vista
jurídico, a decretação da prescrição na fase executória do
processo do trabalho – situação que permite harmonizar,
assim, os dois verbetes de súmula acima especificados (STF
327 e TST 114). Trata-se da omissão reiterada do exequente
no processo, em que ele abandona, de fato, a execução, por
um prazo superior a dois anos, deixando de praticar, por
exclusiva omissão sua, atos que tornem fisicamente possível
a continuidade do processo. Nesse específico caso, arguida a
prescrição, na forma do art. 884, § 1.º, CLT, pode ela ser
acatada pelo juiz executor, em face do CF 7.º XXIX,
combinado com referido preceito celetista”.
Desta forma, permanecendo a reclamatória paralisada por mais de 2 (dois) anos
por culpa da exequente, sem que fosse requerida qualquer providência executória,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente[25].

Já no processo executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça em 2018, no
julgamento do RESp 1.340.553/RS sedimentou teses acerca do referido instituto,
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80, definindo como deve ser aplicada a
sistemática da prescrição intercorrente, ipsis litteris:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o
prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos
autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz
ordenará o arquivamento dos autos.
Em conformidade com o tema 566, entendeu-se que o prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto na lei de
execução fiscal - retro transcrito -, inicia-se automaticamente na data da ciência do
fisco a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens passiveis
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de constrição no endereço fornecido, havendo, pela natureza de ordem pública, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o juízo declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.
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Neste viés, existindo ou não petição do fisco e tendo ou não sido proferido
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
Ademais, no tocante ao tema 568, a frutífera constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo da feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, ou seja, não basta haver o
mero peticionamento requerendo a penhora de bens ou ativos financeiros, por
exemplo.
Ademais, a ocorrência da referida matéria de defesa poderá ser alegada
independentemente de garantia de juízo, uma vez que por contemplar o
fundamento da prescrição matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, basta ao
executado ou terceiro interessado (como por exemplo a vítima de constrição de ato
executivo, opositora de embargos de terceiro[26]), informar ao magistrado a
ocorrência de tal instituto, por meio de exceção de pré-executividade, nos termos
da Súmula 393 do STJ, ipsis litteris: “A exceção de pré-executividade é admissível na

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.”
Conforme doutrina de Moreira[27]:
“Na impugnação da execução no juízo de admissibilidade da
ação executiva, por terceiro interessado ou por qualquer das
partes, na qual se arguem matérias processuais de ordem
pública bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que
cabalmente passíveis de comprovação mediante prova préconstituída, em qualquer grau de jurisdição, ou simples
petição e procedimento próprio, que suspende o processo
até seu julgamento definitivo, visando a desconstituição da
ação executiva e a sustação dos atos materiais de constrição
do patrimônio do executado".
Ressalta-se que tanto a intimação do fisco para movimentação como despacho
do Juízo determinando o prosseguimento ou suspensão administrativa do mesmo
são prescindíveis para a Jurisprudência pátria, in verbis:
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"Para se configurar a prescrição intercorrente no processo de
execução, reputa-se suficiente o decurso de lapso temporal
superior ao da prescrição do título exequendo, sem que o
credor promova as diligências que lhe competir,
independentemente de a demanda estar arquivada
administrativamente ou de prévia intimação do titular do
crédito especificamente para impulsionar o feito.
Ademais, inviável se interpretar os arts. 791, III, e 793 do
Código Buzaid como respaldo judicial à inércia do exequente,
sendo inviável que o arquivamento administrativo tenha o
condão de estabelecer prazo indeterminado à localização de
bens em nome da parte devedora[28].[...]" (grifo meu)
Bem como:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA.
CASO
CONCRETO
EM
QUE,
DIANTE
DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA,
DECORRERAM MAIS DE DEZOITO ANOS SEM INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CONFIGURAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
IMPUTÁVEL AO RECORRENTE. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA
PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL ULTRAPASSADO. DE TODO
MODO, PERÍODO EXTENSO DE PARALISAÇÃO QUE
RESPALDARIA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA
ESCUSÁVEL PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE
IGUALMENTE TEM O CONDÃO DE DEFLAGRAR O PRAZO
PRESCRICIONAL. DECURSO INTEGRAL DO LAPSO
EXTINTIVO ALIADO À INAÇÃO DA EXEQUENTE.
PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
DAR IMPULSO AO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE SE IMPÕE. IRRESIGNAÇÃO DESPROVIDA[29]. (grifo meu)
Ademais, ressalta-se que com o julgamento do RESp 1.340.553/RS, fora
decidido que se tornou dispensável despacho do juízo informando o início do prazo
prescricional, ou qualquer peticionamento da Fazenda Pública quanto a ciência do
fim do prazo de suspensão.
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Desta forma, o contribuinte/executado passou a ter o tempo como seu aliado,
não dependendo de nenhuma manifestação dos autos para que a prescrição
intercorrente ocorra.
O que muito ocorre nas ações executivas intentadas em face de pessoas
jurídicas é o pedido de redirecionamento da demanda para os sócios, com alteração
do polo ativo, para perseguição dos bens dos devedores solidários/responsáveis
tributários, ocorre que os tribunais entendem de forma divergente o momento em
que se inicia o prazo para computo da prescrição direta do crédito quando não
citado, ou intercorrente, o que será analisado no próximo tópico.
2.2. DA PRESCRIÇÃO EM CASO
REDIRECIONAMENTO DE DEMANDAS

DE

CONVERSÃO

DE

AÇÕES

E

Ab initio, convém salientar algumas considerações acerca da interrupção na Lei
13.105/2015 e do prazo da prescrição quando convertida a ação, primeiramente
estabelece a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que: "Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação."

Bem como, nos termos do art. 240, caput e §§ do CPC, in verbis:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts.
397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil) .
§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de
não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
Desta forma, quando em requerimento de conversão de ação de execução em
ação de cobrança, ação de execução de cheque em ação monitória, ação de busca e
apreensão em alienação fiduciária em garantia (DL. 911/69), deverá se observar o
prazo prescricional da ação que está se pretendendo, bem como se houve a causa
interruptiva da prescrição prescrita no artigo de lei retro mencionado, sob pena de
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se reconhecer consumada a prescrição com a extinção da pretensão do autor e o
óbice de intentar ação com procedimento diverso daquele que fora extinto, ante o
julgamento com mérito da demanda, nos termos do art. 487, II do CPC.
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Ademais, no caso de conversão de ação, se a citação dos demandados ocorrer
somente após a conversão da demanda, muito embora a ação originária tenha sido
proposta dentro do prazo prescricional, se não houve a citação na época, e quando
da citação na ação convertida houver consumado o tempo da prescrição, nos termos
da jurisprudência do TJSC, a prescrição deverá ser reconhecida e extinto o feito, pois
quando da citação a prescrição já estava consumada. Conforme entendimento:
Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Liminar concedida.
Bem e demandados não localizados. Processo arquivado
administrativamente, em 2005, a pedido do autor.
Prosseguimento do feito requerido em 2015. Conversão da
ação em execução postulado em 2016. Citação concretizada
naquele ano. Reconhecimento da prescrição intercorrente
pelo juízo a quo. Hipótese que só pode ser verificada
quando a desídia do credor se dá após a citação do
devedor. Demanda lastreada em cédula de crédito
industrial. Pretensão executiva que se sujeita ao prazo
prescricional de 03 anos. Observância dos artigos 52 da
Decreto-Lei n. 413/1969 e 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei
Uniforme de Genebra). Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Prescrição não interrompida, nos termos do artigo
219, § 4º, do CPC/1973, vigente à época. Extinção mantida
por outro fundamento. Recurso desprovido. (TJSC, Apelação
Cível n. 0000872-02.2002.8.24.0034, de Itapiranga, rel. Des.
Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito
Comercial, j. 18-05-2017).
Isso porque a medida poderia ter sido requerida anteriormente, porquanto
expressa no Decreto-lei n. 911/1969, sendo incabível, no entanto, a pretensão depois
de reconhecida a prescrição e julgado extinto o processo, pelo fato de o exequente
ter se quedado inerte no período e não requerido no tempo hábil.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA QUE
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
(ART. 269, IV, CPC). INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DEMANDA EM QUE SE OBJETIVA A
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SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO
ORIUNDO
DO
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA,
POR
MEIO
DO
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR OU PELA
APREENSÃO DO BEM, PARA POSTERIOR VENDA, A FIM DE
COBRIR O DÉBITO E AS DESPESAS DE COBRANÇA.
APLICAÇÃO, POR ISSO, DO PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO
CIVIL. INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. FALTA QUE
NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. MERO
DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE
O PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL, E
DO ART. 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR QUE TAMBÉM NÃO É CAUSA DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE NÃO SE ENQUADRA
NAS HIPÓTESES DO ART. 202, V E VI, DO CÓDIGO
CIVIL. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA.
SENTENÇA
MANTIDA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. PROVIDÊNCIA QUE
PODERIA TER SIDO REQUERIDA ANTERIORMENTE.
DESCABIMENTO DO PLEITO DEPOIS DE OPERADA A
PRESCRIÇÃO E EXTINTO O PROCESSO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n.
2015.037258-1, de Joinville, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta
Câmara de Direito Comercial, j. 13-08-2015).
Ademais, não há exigência de intimação prévia para que o exequente de
prosseguimento aos atos executórios, conforme entendimento do referido tribunal,
no sentido de que tal providência é desnecessária eis que se trata de extinção
fundada no reconhecimento da prescrição e não no abandono da causa.
Ainda no tocante à conversão da demanda apesar de não haver identidade
entre ações expropriatórias e cognitivas, o que impediria a conversão de um processo
noutro, tem-se que enquanto não realizada a citação, sequer determinada, não há
processo - instrumento através do qual se obtêm a prestação jurisdicional -, razão
pela qual, nesta exceção à regra, resta autorizado o juízo a acolher a pretensão de
conversão da ação de execução em ação de cobrança, seja no rito sumário ou
ordinário, porque não haverá qualquer prejuízos às partes e atenderá ao princípios
da celeridade e economia processual, se realizada dentro do prazo prescricional da
pretensão autoral[30].
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No entanto, uma vez ultrapassado os prazos das pretensões, como no caso de
conversão de execução de cheque em monitória, se tanto o prazo de seis meses
quanto de cinco anos restarem ultrapassados, sem causa interruptiva da prescrição
no caso da execução de cheque pretérita, deverá ser reconhecida a prescrição.
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CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 59 DA LEI
Nº 7.357/85. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 219
DO
CPC. PRAZO
PRESCRICIONAL
NÃO
INTERROMPIDO. POSSIBILIDADE
DE
CONVERSÃO DA
EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO EXPRESSO ANTES DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Consoante
se abstrai do artigo 59 da Lei nº 7.357/85, o prazo prescricional
para execução do cheque é de seis meses, contado da
expiração do prazo de apresentação. 2 – Considerando que
tanto o prazo da pretensão executiva quanto o prazo da
própria pretensão de receber o crédito, via monitória, se
consumaram, haja vista que, consoante se extrai dos artigos
202, I, do Código Civil, e 219, caput e §§ 1º a 4º, do CPC, a
interrupção da prescrição somente se efetiva com a citação
válida, realizada nos prazos e na forma prevista nos §§ 2º e 3º
do art. 219 do Estatuto Processual Civil, não seria possível a
conversão da Execução em Ação Monitória, tendo em vista que
tal conversão dependeria de requerimento expresso e que
fosse ele deduzido antes da prescrição da pretensão.
Apelação Cível desprovida. TJDF.
Apelação
Cível
20000110857474APC
Ressalta-se que uma vez prescrita a ação executiva, possível o ajuizamento da
ação monitória, tal qual dispôs o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado
nº 299 de sua Súmula, segundo o qual “é admissível a ação monitória fundada em
cheque prescrito.”

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória é de cinco anos,
conforme dispõe o art. 206, § 5º, do Código Civil (REsp nº 926.312, 4ª Turma, Rel.
Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 17/10/2011; REsp nº 1.038.104, 3ª Turma, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 18/06/2009).
Constata-se, pois, que quando o prazo da pretensão executiva quanto o prazo
da própria pretensão de receber o crédito se consumaram, sem haver a interrupção
da prescrição, realizada nos prazos e na forma expostas em lei, o pedido de
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conversão resta prejudicado, uma vez que somente seria possível caso o pedido fosse
deduzido antes da prescrição da pretensão.
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No caso de redirecionamento, embora a citação válida da pessoa jurídica
interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, se ultrapassados o
prazo prescricional após a citação da empresa, ocorre a prescrição intercorrente
inclusive para os sócios, para a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O
SÓCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 174 DO CTN.1. O
redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se
no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo
inaplicável o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 que,
além de referir-se ao devedor, e não ao responsável
tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas
no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a
dívida fiscal (Precedentes: REsp nº 205.887, DJU de
01/08/2005; REsp nº 736.030, DJU de 20/06/2005; AgRg no
REsp nº 445.658, DJU de 16/05/2005; AgRg no Ag nº 541.255,
DJU de 11/04/2005). 2. Desta sorte, não obstante a citação
válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em
relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 05
(cinco) anos após a citação da empresa, ocorre a prescrição
intercorrente inclusive para os sócios.3. In casu, verifica-se
que a empresa foi citada em 11/09/1998. O feito foi
redirecionado e a citação do sócio ocorreu em 09/07/2004.
Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição.4. Agravo
regimental desprovido (STJ, AgRg 2007/0156087-9, rel. Min.
Luiz Fux, j. 21.10.2008)
Contudo, em entendimento isolado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
decidiu, pela teoria da actio nata, exposta no primeiro capítulo, é imperativo a
negligência do exequente durante o lapso temporal entre a sua ciência efetiva acerca
da causa autorizadora do redirecionamento e o pedido de redirecionamento em si,
e não da citação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE ART. 13 DA LEI N.º 8.620/93.
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA O REDIRECIONAMENTO.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. 1. A inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei n.º
8.620/93 já restou assentada por este Tribunal e confirmada
por julgamento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
n.º 562276. 2. Nos termos da Súmula n.º 435 do STJ, "presumese dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Para que se
verifique a prescrição intercorrente para fins de
redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, fazse necessária a inércia da parte exequente durante o lapso
temporal entre a sua ciência efetiva acerca da causa
autorizadora do redirecionamento e o pedido de
redirecionamento em si. 4. Sendo a verba honorária apenas
um dos elementos a integrar o encargo legal previsto no
Decreto-Lei n.º 1.025/69 (com a superveniência da Lei n.º
7.711/88), não cabe a comparação com os honorários
sucumbenciais previstos no art. 20 do Código de Processo Civil,
de modo que não ofende o princípio da isonomia o tratamento
diverso dispensado à Fazenda Pública e ao patrono do
contribuinte. (TRF4, AG 5010086-34.2016.404.0000, Primeira
Turma, Rel.ª Maria DE Fátima Freitas Labarrère, juntado aos
autos em 08/08/2016)
Prosseguindo, para o Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo o entendimento é de que a citação válida da pessoa jurídica
interrompe a prescrição em relação aos responsáveis solidários, e havendo pedido
de redirecionamento à estes, deverá se dar no prazo de prescrição da pretensão
contado a partir da causa interruptiva da prescrição – a citação.
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
REDIRECIONAMENTO. A Primeira Seção do STJ orienta-se no
sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica
interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários,
no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição
se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e
a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a
dívida fiscal. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.
Tjsp Apelação nº 0207050-07.2011.8.26.0100 28/04/2015.
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Deste modo, em consonância com a legislação acerca da interrupção da
prescrição e da sanção imposta aquele negligente em relação à pretensão de seu
direito, fora exposto ainda que a citação válida do demandado interrompa a
prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da
execução fiscal, há prescrição direta se decorridos mais de cinco anos entre a citação
da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal
e consagrar o fundamento da prescrição, trazer segurança jurídica as relações para
que não fiquem vagando indeterminadamente.
Corroborando com o entendimento:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO 2ª Câmara de Direito Público 4 Apelação n.º 020705007.2011.8.26.0100
–
São
Paulo
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A
CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FALHA DO MECANISMO
JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de
manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela
recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A
Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda
que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a
prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso
de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se
decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e
a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a
dívida fiscal. (...) 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 418.790/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2014). “REDIRECIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte local negou o
redirecionamento, pois transcorreu prazo superior a nove anos
entre a citação da empresa, por edital, e o pedido de citação
do sócio-gerente, sem que houvesse qualquer causa
interruptiva da prescrição. 2. O argumento de que em
momento algum o feito ficou paralisado por inércia da
exequente contrasta com a premissa que embasou o acórdão
hostilizado (de que no supracitado prazo não se caracterizou
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qualquer hipótese obstativa da prescrição), e, por demandar
incursão no acervo fático-probatório, esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 138.395/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2012).
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Ademais, a aplicação do artigo 189 do CC, ou seja, a aplicação da teoria da actio
nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito dentro do período de 5
anos que sucedem a citação da pessoa jurídica, ainda que não tenha sido
caracterizada a inércia do demandante/fisco.
Por fim, quando o evento é bem posterior a citação e o redirecionamento contra
o sócio somente foi requerido porque os bens penhorados não lograram a satisfação
do crédito, ou seja, tratando-se de suposta dissolução irregular tardia de pessoa
jurídica, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios,
sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de
redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica que deve nortear a
relação do Fisco com os contribuintes[31].
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a pesquisa realizada, constatou-se que a prescrição extintiva/liberativa é
um instituto jurídico amplamente utilizado como meio de defesa de suma
importância, servindo de proteção às relações jurídicas para não perdurarem
indefinidamente no tempo, cumprindo com o seu fundamento basilar, aplicada em
todos os ramos do direito e ações, desde que prescritíveis.
Ainda, constatou-se os elementos da prescrição intercorrente e sua
aplicabilidade nos processos judiciais em que mais ocorrem, em uma análise
jurisprudencial, com espeque no executivo fiscal. Verificou-se que diante da
reponsabilidade solidário dos sócios para com os tributos cobrados em sede de
execução é costumeiro o pedido do fisco de redirecionamento da demanda para os
sócios, quando não logrado êxito em constrição de bens da pessoa jurídica, contudo
tal pedido possui limitações, a prescrição da pretensão do fisco, a qual deverá, por
maioria dos entendimento jurisprudenciais, se dar no prazo da prescrição do crédito
contado da citação da pessoa jurídica. Ultrapassado o prazo de prescrição do crédito
desde a data da citação até o pedido de redirecionamento, há a consumação da
prescrição da pretensão do fisco para com os sócios.

In fine, no tocante a conversão, em respeito a teoria da actio nata, contatou-se
que nas hipóteses estudadas, é permitido a conversão, desde que esta se dê no prazo
de pretensão, uma vez não havendo causa interruptiva quando da entrada da ação
originária, se na data do pedido da conversão de ação de busca e apreensão em
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execução – por exemplo – houver passado o tempo de prescrição imposta em lei, tal
pedido não poderá ser mais concedido, e consequentemente extinto o feito.
Assim a prescrição, seja intercorrente ou a puramente dita, diante do cenário
de natureza litigiosa da população brasileira alicerçado ao judiciário abarrotado de
demandas, importa em instituto de suma importância para a segurança jurídica,
desde que a parte se atenha a tal instituto quando da analise das ações, posto que,
muito embora matéria cognoscível de ofício por parte do juízo, dificilmente é a praxe
utilizada, cabendo a parte a alegar como matéria de defesa, em contestação ou em
exceção de pré-executividade, ou até mesmo em simples petição nos autos.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é investigar em que medida se relaciona o aval, a
cessão civil de crédito e endosso nos diferentes títulos de crédito. Para isto, aplicouse o método dedutivo, com as técnicas de pesquisa documental e bibliográfica,
através da análise das do Código Civil de 2002 e do Decreto nº 57.663/66, a Lei
Uniforme de Genebra. Primeiramente, foi estudado o aval e suas especificidades
relacionadas aos diferentes títulos de crédito; posteriormente, verificaram-se os
efeitos da cessão civil de crédito; e, ao final, restou demonstrado o endosso e suas
características na transmissão da propriedade dos títulos de crédito. Com a análise
realizada, é possível perceber as diferenças entre os diferentes institutos e a aplicação
aos diversos títulos de crédito.
Palavras-chave: Aval. Cessão civil de créditos. Endosso. Títulos de crédito. Lei
Uniforme de Genebra.
SUMÁRIO: 1) INTRODUÇÃO. 2) AVAL: GARANTIAS E SUAS CARACTERÍSTICAS. 3) A
UTILIZAÇÃO DA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITOS E SEUS EFEITOS. 4) CIRCULAÇÃO DOS
TÍTULOS DE CRÉDITO POR ENDOSSO. 5) CONCLUSÕES. 6) REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO.
Este artigo trata a respeito do aval, da cessão civil de crédito e do endosso
aplicados aos títulos de crédito, no âmbito do direito cambiário e as diferenças de
acordo com a legislação aplicável.
Atualmente, a regulamentação jurídica está concentrada no Código Civil de
2002 e na Lei Uniforme de Genebra, internalizada através do Decreto nº 57.663/66.
A aplicação das normas será feita de acordo com o princípio da especialidade,
prevalecendo à lei específica na antinomia de normas. As letras de câmbio e as notas
promissórias são regidas pelo decreto nº 57.663/66; enquanto o cheque é regido
pela Lei nº 7.357/85 e a duplicata pela Lei 5.474/68.
De tal modo, este artigo foi estruturado em três seções, iniciando pela análise
do aval, suas características e diferenças de acordo com a legislação de regência;
para, em seguida, desenvolver a matéria relacionada à Cessão Civil de Créditos;
focando na questão do endosso, seus efeitos e características; objetivando concluir
como são aplicados estes institutos jurídicos e os títulos de crédito envolvidos.
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2) AVAL: GARANTIAS E SUAS CARACTERÍSTICAS.
O aval é uma garantia prestada ao pagamento do débito em nome do
avalizado, geralmente o emitente ou endossante, através de um ato de vontade onde
se obriga perante o credor e presta garantia perante um dos devedores (NEGRÃO,
2017, p. 151). O aval é uma declaração de vontade cambial, prestado na própria
cártula, com obrigação solidária em relação ao avalizado, sem benefícios de ordem
na execução.
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Para os títulos de crédito que não se submetem a LUG ou a leis especiais, é
vedado o aval parcial, bem como o aval póstumo, dado após o vencimento, tem os
mesmos efeitos daquele dado antes, nos termos do art. 897, § Ú e art. 900 do
CC/02[1], caso da duplicata. Lado outro, se considerarmos as letras de câmbio e a
nota promissória, reguladas na LUG, são possíveis o aval parcial, escrito na própria
letra, indicando o valor que é garantido, conforme art. 30 e 47 da LUG[2]. No cheque
é cabível o aval parcial, conforme art. 29 da Lei 7.357/85[3].
Em geral, o aval decorre de ato de mera liberalidade, declaração de vontade
onde o avalista garante a dívida do avalizado, a título gratuito. Não obstante,
dependendo do caso concreto, podem-se perquirir os fundamentos jurídicos para o
lançamento do aval, conforme entendimento do STJ:

(...) 7. Tratando-se, como no particular, de aval prestado por
sociedade empresária, não se pode presumir que a garantia
cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que
ensejaram sua concessão.
8. De fato, é bastante comum que as relações negociais
travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a
ser praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados.
9. Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a
garantia foi prestada com o objetivo de auferir algum
ganho, mesmo que intangível, como ocorre na hipótese de
aval prestado em benefício de sociedades do mesmo grupo
econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros
comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar tal
obrigação como a título gratuito.
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(STJ – REsp 1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)
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Ainda, o aval pode ser simultâneo ou sucessivo. Este é aquele aval dado a um
avalista, o aval do aval, tendo o avalista do avalista o direito de regresso em face do
avalizado; enquanto aqueles, simultâneos, são os avais prestados por várias pessoas
em face do mesmo devedor, sendo os avalistas solidários civis entre si, regidos pelos
arts. 275-285 do CC/02.
Dessa forma, o aval, como garantia prestada para débito de terceiro, é um
instrumento cambial que possibilita maior possibilidade do credor receber o valor
dado em crédito. A legislação aplicável e o modelo de aval variarão de acordo com
o título de crédito avalizado, já que deverá ser realizada a ciência em relação à
legislação aplicável.
3) A UTILIZAÇÃO DA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITOS E SEUS EFEITOS.
A cessão civil de crédito é um negócio jurídico não cambial que faz circular o
título de crédito. O cedente responde pela existência da dívida, não por seu
adimplemento, podendo defender-se contra o cessionário utilizando matérias
relativas à relação jurídica desenvolvida.
Títulos de crédito podem ser nominativos, quando o credor é identificado na
própria cártula, obrigando a circulação pela tradição com negócio jurídico cambial
correlacionado, ou ao portador, onde não identifica o credor, transferível por mera
tradição. Os títulos nominativos à ordem circularão por mera tradição acompanhada
do endosso. Já aqueles não à ordem tem sua circulação feita através da tradição,
através da cessão civil de crédito, já que nestes títulos não será permitido o endosso
(COELHO, 2016, p. 134).
Assim, quando o título de crédito, regido pelo Código Civil, for à ordem, a sua
aquisição, por modo diferente do endosso, terá os efeitos da cessão civil de crédito,
nos termos do art. 919 do CCB/02. Na mesma medida, o devedor pode alegar
exceções pessoais em face do cessionário de boa-fé.

A disciplina jurídica, entre o direito cambiário e o civil, variará de acordo com
o instituto jurídico utilizado, sabendo que a cessão civil de crédito será regulada de
acordo com as regras do Código Civil, afastando as regras específicas do direito
cambiário. O STJ tem julgado sobre este rito diferenciado:
(...) 1. Com a circulação o título de crédito adquire abstração e
autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente,
impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros
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endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da
prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2.
Aplicação das normas próprias do direito cambiário,
relativas ao endosso e à circulação dos títulos, que são
estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. (STJ – AgInt
no REsp 1796923/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
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Na forma exposta, a cessão civil de créditos é um negócio jurídico bilateral,
podendo ser celebrado fora da cártula, podendo ser parcial e conferindo direitos
derivados, na mesma medida de quem os cedeu, respondendo apenas pela
existência do crédito, sem reponsabilidade quanto ao pagamento, admitindo que o
devedor oponha contra o cessionário as exceções que possuía em face do cedente[4].
4. CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR ENDOSSO.
Ato eminentemente cambiário, o endosso possibilita a circulação jurídica do
título de crédito. Via de regra, os títulos de crédito típicos, como a nota promissória,
letra de câmbio, duplicata e cheque circulam através do endosso, por se presumir a
cláusula à ordem em sua cártula (CRUZ, 2018, p. 612).
Neste tipo de circulação do título, o endossante garante não só a existência
da dívida, mas também assume a responsabilidade solidária por seu adimplemento.
Contudo, o endosso produzirá efeitos de cessão civil de crédito quando: i) for
praticado após o protesto por falta de pagamento ou do prazo legal para sua
extração[5]; ou ii) pela realização de endosso em letra de câmbio ou nota promissória
com cláusula não à ordem[6].
O endosso produz dois efeitos principais: i) transferência da titularidade do
crédito; e ii) transforma o endossante em codevedor do título, por se obrigar pelo
seu pagamento, por ser considerado devedor indireto. Excepcionalmente, o endosso
pode conferir “cláusula sem garantia”, hipótese expressa na qual o endossante estará
desobrigado pela responsabilidade do pagamento constante do título (CRUZ, 2018,
p. 613).

Em homenagem ao princípio da cartularidade, a regra é que o endosso seja
prestado no verso do título; porém, caso seja feito no anverso, além da assinatura do
endossante deverá conter menção expressa de que se trata de endosso. O endosso
deve ser completo, abranger todo o crédito e não subordinado a nenhuma
condição[7]. Será em branco quando não indicar o beneficiário, que pode ser
transferido por mera tradição; classificado em preto na hipótese de haver indicação
expressa do beneficiário da cártula, só podendo circular por novo endosso.
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A circulação por endosso deve ser feita antes do protesto por falta de
pagamento ou do prazo para fazê-lo. Caso realizado após este prazo terá efeitos de
cessão civil de créditos, sendo chamado de endosso póstumo ou tardio (CRUZ, 2018,
p. 616).
Como exposto, o endosso é ato unilateral que deve ser feito no próprio título
à ordem, acarretando a responsabilização do endossante pelo pagamento e pela
existência do crédito, bem como haverá a inoponibilidade das exceções pessoais ao
terceiro de boa-fé, pela autonomia da circulação do título, transferindo-se sem
nenhum dos vícios dos negócios jurídicos anteriores.
5. CONCLUSÃO.
Com a explanação realizada, é possível perceber a diferença entre as
legislações aplicáveis de acordo com os títulos de crédito. Nota promissória e letras
de câmbio tem regramento no Decreto 57.663/66, a Lei Uniforme de Genebra,
enquanto o cheque e a duplicata possuem leis próprias, as de nº 7.357/85 e a de nº
5.474/68, respectivamente. Supletivamente, serão regidos pelas disposições
atinentes ao Código Civil de 2002.
Assim, para entendimento dos títulos de crédito é necessário identificar qual
sua disciplina normativa, para perceber quais serão os efeitos e características do
aval, da cessão civil de crédito e do endosso. Em relação aos dois últimos, ambos
transferem a propriedade do título, fazendo com que haja sua circulação jurídica,
embora operem efeitos distintos e específicos de acordo com a espécie e o tempo
em que foram realizados.
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NOTAS:
[1] CC/02: Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de
pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.
Parágrafo único. É vedado o aval parcial.
Art. 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente
dado.
[2] Decreto nº 57.663/66: Art. 30. O pagamento de uma letra pode ser no todo ou
em parte garantido por aval.
Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra.
Art. 47. Os sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos
solidariamente responsáveis para com o portador.
O portador tem o direito de acionar todas estas pessoas individualmente, sem estar
adstrito a observar a ordem por que elas se obrigaram.
O mesmo direito possui qualquer dos signatários de uma letra quando a tenha pago.
A ação intentada contra um dos coobrigados não impede acionar os outros, mesmo
os posteriores àquele que foi acionado em primeiro lugar.
[3] Lei 7.357/85: Art. 29 O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em
parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do
título.
[4] CC/02: Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da
cessão, tinha contra o cedente.
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[5] LUG: Art. 20. O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o
endosso anterior. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de
pagamento, ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto,
produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de créditos.
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Salvo prova em contrário, presume-se que um endosso sem data foi feito antes de
expirado o prazo fixado para se fazer o protesto.
[6] LUG: Art. 11. Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a
cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso.
Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras "não à ordem", ou uma
expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de
uma cessão ordinária de créditos.
[7] LUG: Art. 12. O endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele
seja subordinado considera-se como não escrita.
O endosso parcial é nulo.
O endosso ao portador vale como endosso em branco.
CC/02: Art. 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o
subordine o endossante.
Parágrafo único. É nulo o endosso parcial.
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RESUMO: A preocupação básica deste estudo é apresentar as inovações trazidas
pelo sistema de registro de preços nas licitações públicas, com ênfase no Decreto
Federal n. 7.892/13, haja vista que a União é sempre o primeiro ente federativo a
regular o tema, servindo de modelo para os regulamentos a serem editados pelos
estados e municípios. O estudo foi redigido sempre traçando um paralelo com o
procedimento comum da licitação, ou seja, apresentando apenas as diferenças do
sistema de registro de preços em relação à forma tradicional de licitar. Ademais, este
artigo, além de analisar o fundamento e a relevância jurídica do registro de preços
nas licitações federais formalizadas por meio de pregão eletrônico, também tece
comentários acerca da eficácia ou não deste procedimento especial, sobre a óptica
de redução de preços para a Administração e segurança jurídica na relação firmada,
haja vista que o risco é fator determinante para formulação de preços do fornecedor.
Destarte, considerando as contribuições de diversos autores, este artigo discutirá
todas as peculiaridades do registro de preços, sempre concluindo se existe ou não
viabilidade econômica e legal neste procedimento.
Palavras-chave: registro de preços, adesão de ata, cadastro de reserva.
INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa abordar os impactos e as inovações criadas pelo
sistema de registro de preços (SRP) nas licitações públicas federais, em especial, após
a publicação do Decreto Federal n. 9.488/18, abordando as principais diferenças
deste instrumento jurídico em relação à forma tradicional de licitar.
A importância da análise do registro de preços sobre enfoque das contratações
federais, se dá em razão de que a União é o ente federativo vanguardista na
regulamentação deste instituto jurídico, sempre inovando em seus decretos
regulamentares sobre o assunto, bem como tornando tais regulamentos moldes para
a criação dos decretos estaduais e municipais que vierem a existir.
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Outro aspecto importante a ser salientado, seria a análise sobre uma possível
inconstitucionalidade dos decretos federais, haja vista que para alguns doutrinadores
a figura do órgão não participante e da adesão à ata de registro de preços (ARP)
inovam o ordenamento jurídico, fazendo com que o Executivo, por meio de decreto
regulamentar, usurpe a competência do Legislativo, o qual deveria tratar a matéria
por meio de lei.
Também cabe apresentar estudos sobre a relação entre o registro de preços e
o princípio da adjudicação compulsória, ou seja, se há no presente caso uma
mitigação ou uma violação de tal princípio, previsto na Lei n. 8.666/93.
Outro aspecto a ser abordado é cotejar o SRP com a forma tradicional de licitar,
abordando em especial os contornos jurídicos das inovações trazidas pela União,
como por exemplo, a ata cadastro de reserva. Embora tragam mais agilidade e
dinâmica ao licitar, tais inovações carecem de maiores estudos, principalmente para
conceder maior segurança jurídica e transparência nas suas relações.
Destarte, esse estudo mostra-se relevante ao passo que o SRP modulou
bastante a forma de licitar, trazendo maior agilidade nas contratações públicas e
menos burocracia.
Ora, atualmente o número de licitações SRP deixou de ser exceção e acabou se
tornando a regra, conforme dados abaixo:
Figura 1 – Quantidade de processos, valor das compras homologadas, média e
mediana de preços de todos os pregões federais, SRP ou não, para aquisição de
materiais.

FONTE: PAINEL DE PREÇOS – PORTAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO .
Figura 2 – Quantidade de processos, valor das compras homologadas, média e
mediana de preços de todos os pregões federais, apenas SRP, para aquisição de
materiais.
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FONTE: PAINEL DE PREÇOS – PORTAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO .
Figura 3 – Quantidade de processos, valor das compras homologadas, média e
mediana de preços de todos os pregões federais, SRP ou não, para contratação de
serviços.

FONTE: PAINEL DE PREÇOS – PORTAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO .
Figura 4 – Quantidade de processos, valor das compras homologadas, média e
mediana de preços de todos os pregões federais, apenas SRP, para contratação de
serviços.

FONTE: PAINEL DE PREÇOS – PORTAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO .
As informações acima são referentes a todas as licitações federais na
modalidade pregão eletrônico. Daí, ao cotejar o valor total de compras homologadas
via pregões, seja SRP ou não, com aquele homologado apenas por pregão SRP,
percebe-se que para compra de materiais, o SRP representa 97% de todo o
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orçamento homologado em pregões; já no caso de prestação de serviços, o SRP
permeia o percentual de 34%.
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Seguindo este raciocínio e com base nos dados apresentados nas tabelas acima,
verifica-se que atualmente existe uma alta adesão dos órgãos e agentes públicos ao
sistema de registro de preços nas licitações públicas, principalemente quando se
trata de aquisições de bens, relevando assim, a maciça gama de dinheiro
açambarcada pelos procedimentos licitatórios envolvendo esse sistema, o que expõe
a importância de realizar maiores estudos sobre o tema.
DESENVOLVIMENTO

Preliminarmente, antes de adentrar com maior profundidade ao tema, cabe
esclarecer certos questionamentos sobre o tema, quais sejam: o que é sistema de
registro de preços; como e quando se aplica e; qual(is) o(s) diploma(s) legal(is) que o
fundamenta(m).
Sobre o conceito de SRP, cabe destacar as definições jurídicas apresentadas por
grandes doutrinadores, vide abaixo:

1. Sistema de Registro de Preços (SRP): informa o decreto que
se trata de um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras.
Já esposamos que o SRP não é uma licitação, mas sim um
mecanismo para sua implantação.
Trata-se, no dizer da norma, de um conjunto de procedimentos.
Diríamos que se consubstancia num procedimento, residindo
nele a licitação (concorrência ou pregão). (BITTENCOURT, 2019,
p. 46)

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento auxiliar,
inovador, arrojado e corajoso, pois traz nova roupagem ao
processo de licitação pública inserindo um rol de vantagens,
que vão desde a obrigatoriedade de planejamento das
compras, como a possibilidade de economicidade, em vários
aspectos, não só na aquisição do bem ou serviço, mas na
economia processual. (FURTADO et al, 2019b. p. 324)
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Analisando os conceitos acima apresentados, percebe-se que o sistema de
registro de preço não é modalidade licitatória, mas sim um procedimento
administrativo que se acopla a uma modalidade de licitação, pregão ou concorrência,
de forma a relativizar o procedimento tradicional, com o intento de dar maior
celeridade e eficiência às contratações públicas.
O SRP inova a forma de licitar, trazendo à gestão pública, regras e
procedimentos muito similares ao modelo produtivo japonês just in time – JIT1.
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As hipóteses de cabimento do SRP, ou seja, quando é permitida sua utilização,
encontram-se previstas no art. 3° do Decreto Federal n. 7.892/13, vide a redação da
norma:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão
de entregas parceladas ou contratação de serviços
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão
ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração.
A hipótese do inciso III visa proporcionar melhores resultados econômicos,
estratégicos e operacionais, pois objetiva aumentar o vulto da licitação e,

1 [...] o conceito de JIT se expandiu, e hoje é uma filosofia gerencial que procura não apenas
eliminar os desperdícios, mas também colocar o componente certo, no lugar certo e na hora
certa. As partes são produzidas em tempo de atenderem às necessidades de produção, ao
contrário da abordagem tradicional de produzir para caso as partes sejam necessárias. O JIT
leva a estoques bem menores, custos mais baixos e melhor qualidade do que os sistemas
convencionais. (ROSSETI et al, 2008. p. 2).
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consequentemente, o poder de negociação da Administração, além de garantir
padronização e logística mais eficiente durante a execução contratual.
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Basicamente, invocar-se-á tal inciso quando o órgão público realizar
contratações compartilhadas com outros órgãos (inciso III), ou seja, quando um
órgão licitar sua demanda acrescida da demanda de outros órgãos públicos,
podendo estes estarem vinculados a ele ou não.
Todavia, utilizar-se-á as demais hipóteses quando o órgão fizer uso do modelo
JIT, entre outras palavras, visa evitar estoques, seja porque não tem como quantificar
exatamente a necessidade do órgão (inciso IV); ou a necessidade do bem/serviço é
contínua, repetindo-se ao longo do tempo (inciso I); ou ainda, quando a obtenção
dos bens ou serviços ocorrer de acordo com o surgimento da demanda (inciso II).
Como já dito outrora, o SRP trata-se de um procedimento acoplado a uma
modalidade licitatória, portanto, partindo-se deste pressuposto, cabe elencar quais
são esses procedimentos, estabelecendo um comparativo com a forma tradicional
de licitar.
A primeira diferença é que o registro de preços traz uma relativização do
princípio da adjudicação compulsória2.
Existe uma leve sutileza nesse aspecto, pois na licitação tradicional, onde se
figura a adjudicação compulsória, o adjudicatário tem mera expectativa de direito na
contratação, não obstante, uma vez a Administração decidindo por contratar o
objeto licitado, nasce ao adjudicatário o direito adquirido em figurar como parte
contratada no ajuste pretendido, sendo vedado ao órgão público realizar nova
licitação ou contratar outra empresa.
Noutra esteira, o SRP tem uma tratativa diferente, uma vez concluída a licitação
com esse tipo de procedimento, o adjudicatário também possui, de início, apenas

2 Importante destacar que o adjudicatário não tem direito adquirido à celebração do contrato,
mas mera expectativa de direito. Isso porque, mesmo após a adjudicação, a Administração
não é obrigada a celebrar o contrato, cabendo-lhe avaliar a conveniência e oportunidade da
contratação.
Se, entretanto, houver celebração do contrato com preterição da ordem classificatória, é nula
a contratação (art. 50 da Lei n. 8.666/93), passando o adjudicatário a ter direito adquirido de
figurar no contrato. (MAZZA, 2013, p. 331).
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mera expectativa de direito. Contudo, se a Administração decidir por contratar o
objeto licitado, o adjudicatário não terá direito adquirido, mas sim, apenas direito de
preferência, ou seja, o órgão público pode realizar uma nova licitação ou contratar
um outro fornecedor vencedor de outra licitação, desde que os valores sejam mais
vantajosos à Administração, pois, caso não seja, aí sim deverá contratar o
adjudicatário do SRP inicial.
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A existência de preços registrados não obriga a Administração
a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa a licitações. Contudo, é assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições. (BRASIL, 2010.
p. 245)
Outra peculiaridade do SRP é a possibilidade de aquisição parcial dos
quantitativos licitados. Ora, se o intento do registro de preços é criar um modelo
produtivo just in time nas contratações públicas, seria ilógico exigir que a
Administração fique obrigada a adquirir o quantitativo integral registrado na ata.
Numa licitação tradicional, como já mencionado outrora, vigora-se o princípio
da adjudicação compulsória, ou seja, a Administração não é obrigada a contratar,
todavia, caso faça, vincular-se-á ao fornecedor vencedor da licitação e,
consequentemente, deverá também contratar o quantitativo total licitado, salvo fato
superveniente que impossibilite o feito.
Veja o que assevera JACOBY FERNANDES (2015):
Lamentavelmente, porém, o Governo vem provocando
verdadeiro contingenciamento do orçamento, liberando cotas
trimestrais, e sempre no final do exercício as maiores cifras, de
modo que o gestor acaba devolvendo ao erário cifras que eram
efetivamente necessárias ao bom andamento do serviço,
apenas por impossibilidade de concretizar em curto espaço de
tempo, o longo percurso burocrático da licitação.
[...]
Com a adoção do Sistema de Registro de Preços, a
Administração deixa a proposta mais vantajosa previamente
selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos
orçamentários e financeiros.
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Não há necessidade de que o órgão tenha prévia dotação
orçamentária, porque o Sistema de Registro de Preços, ao
contrário da licitação convencional, não obriga a Administração
Pública, em face à expressa disposição legal nesse sentido,
como visto no subtítulo 1.1.4. do capítulo 1 deste título.
No sistema convencional de licitação, a Administração tem que
ter prévia dotação orçamentária, porque há um compromisso
que só em caráter excepcional pode ser revogado e anulado.
(p. 91-93.)
Como decorrência lógica dessa faculdade em contratar o quantitativo integral
da ata, tem-se que no SRP é prescindível indicar previamente os recursos
orçamentários previstos da despesa, até porque a filosofia desse procedimento
reside em formalizar apenas um catálogo de preços, cuja a aquisição ocorre de
acordo com o surgimento da demanda. Portanto, seria ilógico exigir que a
Administração apresente previamente uma estimativa orçamentária, sendo que o
órgão não sabe nem se utilizará os quantitativos da ata3.
Também por decorrência lógica desse modelo just in time, tem-se uma
diferenciação em relação ao procedimento tradicional no tocante ao prazo de
vinculação licitante ofertante da proposta.
Ressalta-se a redação da Lei n. 8.666/93, a qual disciplina o tema nas licitações
tradicionais:
Art. 64. A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

3 Apenas é prescindível apresentar a dotação orçamentária previamente ao licitar, e não ao
longo de toda contratação, ou seja, para licitar por meio de SRP não necessita da dotação
orçamentária, contudo para contratar, a administração está obrigada a indicar tais recursos
orçamentários. Nesse sentido, ressalta-se o posicionamento do TCE MG no Acórdão n.
932692 – 1. Câmara, com destaque para o seguinte excerto do voto: Por não gerar
compromisso de contratação, na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
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[...]
§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das
propostas, sem convocação para a contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
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Outrossim, ainda sobre esse assunto, segue também o disposto na Lei n.
10.520/02, art. 6. “O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se
outro não estiver fixado no edital. ”
Em contrapartida, note o que versa o Decreto Federal n. 7.892/13:
Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não
será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §
1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de
Registro de Preços será definida nos instrumentos
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666,
de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços
deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de
preços.
Em síntese tem-se três situações distintas. Na primeira, a Lei n. 8.666/93, a qual
aplica-se a todas as licitações tradicionais, salvo pregão, disciplina que o licitante
somente se vincula a sua proposta no prazo de sessenta dias.
No segundo caso, tem-se a Lei n. 10.520/02, a qual permite que a
Administração, em pregões tradicionais, estipule discricionariamente o prazo da
proposta, aplicando-se o prazo de sessenta dias na hipótese de omissão editalícia.
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Já no terceiro caso, o Decreto Federal n. 7.892/13 permite ao poder público
determinar o prazo de validade da proposta, a qual se formalizará em ata específica,
desde que não seja tal prazo superior a 12 meses4.
Ademais, destaque-se ainda algumas observações importante acerca do
decreto supracitado em que o normativo permite prorrogar inúmeras vezes a
vigência da ata de registro de preços, contudo essas prorrogações somente serão
autorizadas desde que a vigência inicial da ata somada, com todas as prorrogações,
não ultrapasse o lapso temporal de 12 meses.
Expõe-se ainda que é vedado ao órgão aditivar os quantitativos constantes na
ata de registro de preços, mesmo que utilize os fundamentos e percentuais do art.
65 da Lei n. 8.666/93.
Não obstante, uma vez formalizado o contrato, tal vedação contida na ata é
afastada em relação ao contrato, ou seja, o órgão pode formalizar aditivo, alterando
as obrigações do contrato, mas não na ata.
Como já exposto outrora, o SRP permite realizar contratações compartilhadas
entre os órgãos públicos, inclusive de entes políticos diferentes, através de uma fase
preliminar denominada intenção de registro de preços - IRP.
A fase de IRP consiste em: o órgão que realiza a licitação, denominado órgão
gerenciador, divulga sua relação de itens que deseja licitar, enquanto isso, os outros
órgãos públicos interessados, denominados órgãos participantes, adicionam sua
demanda aos itens divulgados pelo órgão gerenciador.
Para melhor visualização, imagine que um órgão “A” queira licitar 200 resmas
de papéis e 100 caixas de caneta. Daí, o órgão “B” adiciona 100 resmas de papéis e
50 caixas de caneta e o órgão “C” 70 resmas de papéis apenas. Destarte, o órgão “A”
licitará 370 resmas de papéis e 150 caixas de caneta, permitindo, assim, reduzir os
custos unitários dos itens, em razão de economia de escala.
Veja o que a doutrina disciplina sobre o assunto:

4 Para JACOBY FENRNANDES (2015, p. 77), embora a lei verse sobre vigência da ata e
não especifique validade da proposta, assim como faz os demais normativos, o
entendimento doutrinário é que o legislador confundiu os institutos jurídicos, tratando-os
como sinônimos.
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O Decreto nº 7.892/2013, de forma inovadora, criou e
regulamentou o instituto da Intenção de Registro de Preços –
IRP, ferramenta já existente no portal Comprasnet. Como será
visto, a finalidade do IRP é informar aos demais órgãos públicos
a intenção de um dos órgãos do governo de realizar o registro
de preços somando a demanda de todos os outros órgãos
públicos que tiverem interesse em participar do registro de
preços.
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Aplicando corretamente o IRP, haverá maior transparência nas
contratações públicas e redução do esforço da licitação.
(JACOBY FERNANDES, 2015, p. 100)
Embora parte da doutrina considere uma enorme vantagem do SRP, em
especial pelo ganho de escala dada pelo IRP, decorrente do enorme quantitativo
licitado, outros doutrinadores acreditam exatamente no sentido inverso, ou seja, que
tal procedimento de contratação gera perda de economia de escala.
Destaca-se os argumentos de JUSTEN FILHO (2014, p. 258) acerca do tema:
Na realidade da atividade econômica, o preço unitário numa
venda de dez mil unidades não é idêntico àquele numa
operação de um milhão de unidades. E isso porque o custo
unitário de dez mil unidades é muito superior ao custo unitário
de um milhão de unidades.
Mas o preço ofertado pelo licitante numa licitação de SRP deve
ser honrado em face de qualquer quantitativo solicitado e
mesmo que não haja a contratação do montante integral
previsto. Portanto, o licitante se encontrará no dilema de
ofertar ou um preço unitário mais reduzido calculado em face
do quantitativo total previsto ou um preço médio (que seja
suficiente para reduzir o seu prejuízo caso haja contratações
em quantitativos mais reduzidos). Usualmente, o licitante opta
pela segunda alternativa.
Justen Filho argumenta que licitar uma quantidade maior de itens não
necessariamente significa economia de escala per si. Isso porque o SRP permite ao
órgão adquirir quantitativo inferior ao licitado, ou seja, gera uma obscuridade ao
fornecedor de quanto será efetivamente contratado, evitando assim, que este
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mergulhe no preço por medo de cotar seus custos com base em uma demanda que
não se concretizará na realidade.
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Realmente é temerário ao fornecedor basear-se unicamente nos quantitativos
licitados no momento da formulação da proposta. Não obstante, com o devido
planejamento na fase interna da licitação, é possível superar essa insegurança jurídica
e permitir efetiva redução nos custos da licitação SRP.
Pode-se citar como medidas de planejamento para minimizar a insegurança
jurídica: anexar ao edital o histórico de consumo; estipular quantitativos mínimos de
tiragem do objeto; não permitir a participação ou criar lote específico para os órgãos
participantes geograficamente distantes; estabelecer percentual mínimo de
aquisição dos itens registrados na ata, dentre outros mecanismos de planejamento.
Além da figura do órgão gerenciador e participante, o decreto federal também
criou a figura do órgão não participante.
Órgão não participante é aquele que não participa das fases interna e externa
da licitação, seja como órgão participante, seja como órgão gerenciador, mas acaba
aderindo e contratando quantitativo dos itens constantes na ata de registro de
preços, por meio de um procedimento administrativo denominado adesão à ata de
registro de preços, ou, como é popularmente conhecido, “carona”.
Segundo o dispositivo, desde que devidamente justificada a
vantagem, a ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração federal que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
Órgão Gerenciador, sendo facultada aos órgãos ou entidades
municipais, distritais ou estaduais a adesão a atas da
Administração Pública federal (§9º do art. 22).
A prática popularizou-se no âmbito das ligações através da
denominação “carona”, ou seja, a participação daqueles que,
não tendo compartilhado da competição (não constando, em
decorrência, da ata), consultam o Órgão Gerenciador,
solicitando o uso da ARP. (BITTENCOURT, 2019, p. 51)
Note a diferença entre os atores envolvidos na SRP: primeiramente o órgão
gerenciador realiza a licitação e divulga seus quantitativos, no caso da União, pelo
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portal SIASG-NET. Daí, os órgãos participantes cadastram suas demandas, as quais
são unificadas pelo gerenciador, que pratica os demais atos processuais.
Uma vez concluída a licitação, cada órgão fica responsável por empenhar,
gerenciar e executar seus quantitativos separadamente.
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Neste diapasão, o órgão não participante visualiza a ARP; pede autorização ao
gerenciador para efetuar uma “carona” nela, caso este autorize, aquele empenha,
gerencia e executa os quantitativos autorizados.
Embora seja um processo relativamente simples, a “carona” traz consigo várias
discussões jurídicas, cabendo tecer comentários sobre cada uma delas.
O primeiro ponto a se abordar é que o fornecedor vencedor da ARP não é
obrigado a fornecer seus quantitativos ao não participante, portanto cabe a este
consultar o fornecedor se este aceita ampliar sua oferta ao caroneiro.
Ao realizar “carona”, os quantitativos contidos nesse procedimento não
interferem nos quantitativos dos demais órgãos, ou seja, em uma licitação de 100
canetas, sendo 50 para o gerenciador e 50 para os participantes, caso o caroneiro
formalize adesão de 40 canetas, é como se aumentasse os quantitativos da ARP para
140 canetas, de forma que tanto os participantes como o gerenciador poderiam, cada
um, ainda adquirir as 50 canetas.
Segundo FURTADO (2015a), o Decreto Federal n. 3.391/01, primeiro normativo
que regulou o SRP, trouxe apenas uma única limitação acerca do “carona”, qual seja,
cada órgão não participante não poderia aderir mais de 100% quantitativos
registrados na ARP.
O doutrinador acima ainda expõe que essa flexibilidade exacerbada da adesão
fragilizava bastante a competitividade dos certames, pois poderia o fornecedor
combinar quantitativos previamente com outros órgãos para reduzir e garantir sua
economia de escala e, ainda, ganhar todas as licitações.
Nessa situação, foi, conforme assevera Furtado, necessário que o Tribunal de
Contas da União interferisse, o qual determinou ao Ministério do Planejamento a
reavaliação da figura do “carona”, de forma a estabelecer limites sobre sua utilização.
Diante disso, houve alteração do Regulamento do SRP, passando a viger o
Decreto n. 7.892/13, o qual permaneceu com a primeira limitação, e criou uma
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segunda, a qual asseverava que o total de quantitativos aderido por todos os órgãos
interessados não poderia superar ao quíntuplo dos quantitativos contidos na ARP.
Retomando o exemplo anterior das canetas, sob a égide do primeiro decreto,
poderiam haver inúmeras adesões, desde que cada uma delas não superasse
individualmente o limite de 100 canetas. Com a nova redação regulamentar, esse
primeiro limite se manteve, todavia definiu-se um outro, o número total de adesões
não poderá superar o quíntuplo do registrado, ou seja, quando o gerenciador
perceber que já foram aderidas 500 canetas, este fica vedado a conceder novas
autorizações.
Em 2018, houve alteração do decreto vigente pelo Decreto Federal n. 9.488/18,
o qual alterou os quantitativos impostos pelos limites. Destarte, com a nova redação,
o órgão não participante somente poderá aderir até 50% do total registrado na ARP
e, o total de adesões não poderá superar o dobro dos quantitativos da ata.
Utilizando-se ainda o exemplo das canetas, cada órgão não participante
somente poderá aderir até 50 canetas, devendo o total de adesões não superar o
número de 200 canetas.
Outro ponto a se destacar no referido decreto federal é que foi vedado ao ente
de maior abrangência aderir a ata do de menor área de atuação, não sendo a
recíproca verdadeira, ou seja, a União não poderá aderir ARP’s dos estados e
municípios, não obstante, poderão os municípios e estados aderir as ARP’s da União.
Ainda sobre o tema, muitos doutrinadores acreditam que o instituto jurídico do
“carona” deveria ser normatizado por lei, e não regulamento. Portanto, segundo eles,
o decreto federal seria inconstitucional.
Inicialmente, cabe destacar que a própria Lei n. 8.666/93 permite flexibilizar a
normatização do SRP, via Decreto. Segue o texto legal:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado
por decreto, atendidas as peculiaridades regionais,
observadas as seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
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II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos
preços registrados;
III - validade do registro não superior a um ano. (BRASIL, 1993.
Grifo nosso)
Por sua vez, ressalta-se o que pensam alguns doutrinadores acerca da
flexibilização normativa para regular o “carona”:
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Quem poderia, em tese, criar a carona é o Poder Legislativo,
por meio de Lei, em obediência ao princípio da legalidade. O
carona jamais poderia ter sido criado, como malgrado foi, pelo
Presidente da República, por mero regulamento administrativo.
No Estado Democrático de Direito não se deve governar por
decreto, mas por lei, conforme preceitua o princípio da
legalidade, festejado de modo contundente e irrefutável pela
Constituição Federal. (NIEBURH, 2006, p. 15)
[...] o inciso XXI do art. 37 da CF ficou aberta e
escancaradamente violentado, pois esses órgãos ou entidades,
que no curso da execução de uma Ata de Registro de Preços,
podem adquirir os bens ou serviços licitados pelo órgão gestor
e pelos outros convidados a participar, em última análise, estão
adquirindo bens ou serviços sem ter participado de qualquer
licitação. Eis aí a figura do “carona”, como a doutrina já apelidou
esses órgãos ou entidades que, por essa via, compram bens ou
contratam serviços sem licitação, o que é frontalmente contra
o disposto no inciso XXI do art. 37 da CF. (MUKAI, 2007, p. 96)
[...] a Constituição Federal define os limites desse
procedimento, mas em nenhum momento obriga a vinculação
de cada contrato a uma só licitação, ou, ao revés, de uma
licitação para cada contrato. Essa perspectiva procedimental
fica ao alcance de formatações de modelos: no primeiro, é
possível conceber mais de uma licitação para um só contrato,
como na prática se vislumbra com o instituto da préqualificação em que a seleção dos licitantes segue os moldes
da concorrência, para só depois licitar-se o objeto, entre os pré-
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qualificados; no segundo, a figura do carona em registro de
preços ou a utilização de licitação por mais de um órgão, como
permite o art. 112 da Lei 8.666/1193. Desse modo é
juridicamente possível estender a proposta mais vantajosa
conquistada pela Administração Pública como amparo a outros
contratos. (JACOBY FERNANDES, 2009, p. 673)
Veja a divergência doutrinária, pois, para alguns doutrinadores, o “carona” cria
novas relações jurídicas, ou seja, cria deveres e obrigações não previstos inicialmente
pela lei.
Destarte, o decreto não apenas estaria regulamentando a lei, mas também
usurpando sua competência, ao passo em que inova o ordenamento jurídico.
Por outro prisma, há quem pense o contrário, como é o caso do ilustre
doutrinador Jacoby Fernandes, o qual defende não haver inconstitucionalidade do
referido decreto, haja vista que o “carona” se trata de um procedimento que apenas
permite a um órgão utilizar registro de preços de outro órgão, não criando novas
modalidades de licitação.
Acredita-se ser mais assertivo o posicionamento de Jacoby Fernandes, por dois
motivos.
Primeiro, se o embasamento de que o “carona” é inconstitucional é porque ele
cria relações jurídicas, e somente a lei poderia fazê-lo, então todo o decreto seria
inconstitucional, pois este também cria relações jurídicas ao gerenciador e aos
participantes, podendo citar a obrigatoriedade em divulgar a licitação; a
obrigatoriedade do gerenciador autorizar ou negar, em prazo estabelecido, a
inserção dos quantitativos cadastrados pelos participantes, dentre outros.
Segundo, o decreto não extrapola os limites da lei, pois essa é clara em autorizar
que aquela normatize o assunto do procedimento do registro de preços, sendo
assim, somente seria inconstitucional o regulamento em questão, caso versasse
sobre modalidade de licitação, tipo de licitação, condutas do fornecedor e membros
do setor de licitações, impugnações, recursos e outros assuntos relacionados ao
procedimento da condução da sessão pública.
Ainda sobre o “carona, salientam-se dois questionamentos importantíssimos
adotados pelo TCU, a fim de resguardar o interesse público e evitar a ocorrência de
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fraudes nas adesões de atas oriundas de licitações que tiverem seus itens agrupados
em lotes.
O primeiro questionamento seria: o órgão não participante poderá aderir um
ou alguns itens específicos quando a licitação se dá por lotes?
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Versa o Acórdão n. 1.893/17 – Plenário5, do Relator Bruno Dantas, que a Corte
de Contas da União entendeu ser proibido o aderente adjudicar alguns itens do lote
licitado quando o fornecedor não tiver fornecido o menor preço para cada item
individualmente.
Ilustrando o caso acima, imagine numa licitação de um lote único formado pela
união de dois itens, em que o primeiro trata da aquisição de quatro mesas de
escritório. O segundo item, trata da compra de 12 poltronas.
Nesse exemplo, durante a sessão pública, o fornecedor “A” apresentou lance de
R$300,00 para cada mesa, ou seja, R$1.200,00 para o item 1; já para o item 2
apresentou valor de unitário de R$100,00, totalizando R$1.200,00.
Por sua vez, o fornecedor “B” ofertou lance de R$500,00 para cada mesa, ou
seja, R$2.000,00 para o item 1; já para o item 2 apresentou valor de unitário de
R$90,00, totalizando R$1.080,00.
Como a licitação é por lote, a adjudicação se dá pelo menor preço, comparando
os itens agrupados como se só um fosse. Portanto, “A” venceu com uma proposta
de R$2.400,00, enquanto “B” ficou em segundo com uma proposta de R$3.080,00.
Diante dessa situação, o que o TCU veda, é que um órgão não participante
venha aderir apenas o item 2 do fornecedor “A”, pois nesse caso poderia dar azo a
um jogo de planilhas, pois um licitante mergulharia no preço de um item para vencer
o lote e depois compensaria a perda fornecendo inúmeras adesões dos outros itens
os quais o preço não decaiu.
Então, o TCU entendeu que os órgãos participantes, não participantes e
gerenciador devem manter a proporcionalidade do quantitativo do lote/grupo, caso

5 Enunciado do acórdão: É indevida a utilização da ata de registro de preços por quaisquer interessados
- incluindo o próprio gerenciador, os órgãos participantes e eventuais caronas, caso tenha sido prevista
a adesão para órgãos não participantes - para aquisição separada de itens de objeto adjudicado por preço
global de lote ou grupo para os quais o fornecedor convocado para assinar a ata não tenha apresentado
o menor preço na licitação.
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queiram empenhar item que o fornecedor vencedor não tenha apresentado menor
preço.
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Frise que se o interesse da adesão for apenas do item o qual fornecedor
efetivamente apresentou o menor preço individualmente, no exemplo acima, é o
caso de se aderir apenas à mesa de escritório, sem poltronas. Destarte, não será
necessário resguardar a proporcionalidade do grupo, porquanto que o preço do
fornecedor para aquele item seja realmente o mais barato.

O segundo questionamento, o qual fora apresentado por meio de consulta
formulada pela Câmara dos Deputados, indagou se seria possível, no caso de
fornecedor vencedor do lote, que não apresentou menor proposta para item
específico, aderir apenas a este item, contratando a empresa que apresentou melhor
proposta, independentemente dela não ter sido a vencedora do lote?
Fazendo uso do exemplo das mesas de escritório e das poltronas, a indagação
feita pela Câmara dos Deputados é se poderia aderir apenas as poltronas, mas ao
invés de formalizar o contrato com a empresa “A”, poderia sê-lo feito com “B”, haja
vista que para aquele item específico “B” apresentou menor preço.
O Acórdão n. 1.347/18 – Plenário6, Relator Bruno Dantas, foi no sentido de
vedar tal ajuste, pois o SRP permite a contratação dos fornecedores melhor
classificados na ata, não se permitindo contratação avulsa.
A última inovação trazida pelo SRP é a formação da ata cadastro de reserva de
registro de preços.
Segue o texto normativo do Decreto Federal n. 7892/13, após a alteração
realizado em 2018:
Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços
observará, entre outras, as seguintes condições: [...]

Enunciado do acórdão: No sistema de registro de preços com critério de adjudicação pelo menor
preço global por grupo (lote) de itens, não é admissível aquisição junto a empresa que apresentou a
melhor proposta para determinado item, mas que não foi vencedora do respectivo grupo, uma vez
que a licitação para registro de preços objetiva a convocação dos fornecedores mais bem classificados
para assinar as atas, sendo possível, única e exclusivamente, contratação com as empresas vencedoras
para fornecimento dos itens nelas registrados.
6
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II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; [...]
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§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por
objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata,
nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.
§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o
inciso II do caput, serão classificados segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva.
§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro
de reserva a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na
hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando
houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.
§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de
realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que
conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame.
Em um concurso público existem os concursados para cargos de provimento
efetivo e os concursados pertencentes ao cadastro de reserva, que somente serão
nomeados caso surjam novas vagas. Neste caso aplica-se a mesma lógica, ou seja, o
fornecedor pertencente ao cadastro de reserva, em regra, não será contratado.
Contudo, poderá acontecer sua contratação, caso haja “surgimento de vaga”, ou seja,
se porventura o licitante vencedor for excluído da ata.
Para isso, assim que concluir a licitação SRP, a Administração convocará os
demais licitantes para saberem se possuem o interesse em ingressar na ata como
cadastro de reserva.
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Havendo aceitação dos fornecedores, esses deverão cotar seus preços em valor igual
ao do fornecedor vencedor da ata, ou seja, para participar do cadastro deverão fazer
o mesmo preço do primeiro colocado.
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A formação de cadastro de reserva não se trata de uma nova ata, com prazos,
quantidades ou valores diferentes, mas apenas um complemento da ata inicial, a qual
somente será acionada se o fornecedor contratado não honrar com sua proposta.
Destarte, uma vez acionada a licitante pertencente ao cadastro, ela será
contratada para o remanescente dos itens da ata, permanecendo inalterada a
vigência da ARP, ou seja, não se reiniciam o prazo da ata e nem os quantitativos a
serem contratados.
O Decreto é bastante sucinto ao normatizar o tema, o que acarreta em diversos
questionamentos procedimentais e jurídicos.
É imperioso questionar acerca da habilitação da licitante pertencente ao
cadastro de reserva.
O art. 11, § 3° do Decreto Federal n. 7.892/13 assevera que a empresa do
cadastro de reserva somente terá seus documentos de habilitação analisados no
momento da contratação. Esse dispositivo, segundo REOLON (2014), em que pese
ter o escopo de desburocratizar e agilizar o procedimento licitatório, não permite aos
operadores do direito fechar os olhos que essa postergação, em tese, fere a isonomia
da licitação, haja vista que o licitante pode regularizar sua situação empresarial no
interstício compreendido entre a sessão pública e o momento de sua convocação
para ser contratado.
Contudo, não há, na prática, lesão à isonomia, pois o licitante vencedor tem o
direito adquirido da preferência da contratação, enquanto no cadastro de reserva,
mera expectativa de direito. Logo, é razoável que se exija os documentos de
habilitação quando esse for convocado, pois é o momento em que se materializa seu
direito de preferência em ser contratado, caso a Administração ainda utilize a referida
ata.
Embora silente a legislação, por meio de analogia, também se estende o mesmo
entendimento acerca da habilitação da empresa convocado no cadastro de reserva
para os casos de análise de amostra.
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REOLON (2014) acrescenta sobre o cuidado que a Administração deve ter ao
formalizar o contrato com empresa do cadastro de reserva, devendo verificar se essa
possui algum tipo de punição que acarrete rescisão contratual. Segundo o autor, ao
formalizar o ajuste, deve-se analisar a existência de eventuais punições, seus efeitos
e alcance, a fim de analisar se há algum impedimento legal para prosseguimento do
feito.
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AZEVEDO (2016) comenta que o licitante ao ingressar no cadastro de reserva
deve ter muito cuidado para não ingressar numa armadilha.
O raciocínio do autor é de que numa licitação, principalmente SRP, a
quantidade é um fator importante para determinar o preço. Daí, no momento da
contratação, a empresa pertencente ao cadastro de reserva somente irá fornecer o
remanescente da ata. Logo, é bem possível que esse quantitativo restante não seja
capaz de amortizar os custos e auferir o lucro estimado na proposta, a qual foi
calculada, levando em conta o quantitativo total da ata.
Nesse diapasão, mesmo que o preço se torne inexequível, em razão do
diminuto remanescente contratual, a empresa do cadastro de reserva está obrigada
a fornecer os itens da ARP, uma vez acionada.
A preocupação do autor é real, tanto que é plenamente visível pouca discussão
doutrinária e jurídica acerca do tema.
Em se tratando de serviços continuados, é possível verificar que o instituto é
mais eficaz, haja vista que a ARP e o contrato são autônomos entre si.
Destarte, se a empresa do cadastro de reserva é acionada, o prazo de vigência
da ata não se renova, devendo manter-se o prazo original. Todavia, por se tratar de
prestação de serviços, a vigência do contrato, por ser independente, poderá correr
normalmente, inclusive podendo ser aditivada, se for o caso.
Imagine uma licitação SRP para serviço de manutenção de veículos por um ano.
Nesse cenário, aciona-se o cadastro de reserva após o transcurso de 10 meses da
vigência da ata. Já que o contrato é autônomo, a licitante é contratada pelos 2 meses
restantes, podendo, em razão de ser serviço continuado, formalizar prorrogações
contratuais de até 60 meses, assim como preconiza o art. 57, II da Lei n. 8.666/93.
No tocante a aquisição de bens, o cadastro de reserva somente passa a ser
interessante ao fornecedor se, uma vez acionado, sua vinculação à formação do
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ajuste for obrigatória apenas se houver um remanescente mínimo previsto no edital,
o qual, uma vez extrapolado, passa a tornar facultativa a obrigação do fornecimento
do remanescente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante exposto, conclui-se que o SRP trouxe inúmeros instrumentos
inovadores às licitações públicas, principalmente reduzindo o excesso de burocracia
e o engessamento da máquina pública.

É imperioso destacar que a inserção do just in time e a faculdade em se
adquirir os itens da ata fizeram do SRP o modelo extremamente interessante à
Administração Pública, tanto que, atualmente, esse procedimento já representa
quase 100% de todo montante licitado pela União, por pregão, para aquisição de
bens e; 34%, quando se trata de serviços.
Embora o SRP implemente muitas inovações, tem-se ainda a necessidade de
se criar uma lei, strictu sensu, que normatize de forma mais robusta e aprofundada o
tema. Principalmente para garantir que haja segurança jurídica na relação firmada
entre o órgão público e o particular, haja vista que quanto menor o risco, mais fácil
é para o fornecedor poder reduzir seus preços.
Havendo maior normatização sobre o tema e planejamento na hora de se
elaborar o edital, é plenamente perceptível que o SRP se torna um procedimento
licitatório bastante célere e lucrativo, permitindo maior integração e flexibilidade
entre os órgãos públicos, sendo cada vez mais escassa a utilização de licitação no
modelo tradicional.
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RESUMO: Os crimes eleitorais são condutas tipificadas pela legislação eleitoral que
são reprimidas por meio de uma sanção pré cominada. O Direito Eleitoral é formado
por um conjunto de normas de direito público que regulam o regime constitucional
democrático de participação do povo, é um ramo autônomo do direito público que
disciplina os institutos relacionados aos direitos políticos e as eleições, tendo como
fonte principal a Constituição Federal. Este ramo do direito possui normas próprias e
específicas acerca dos crimes cometidos contra o sistema eleitoral vigente. O
presente artigo trata de alguns aspectos dos crimes eleitorais, tais como conceito,
natureza jurídica e as classificações doutrinárias. A abordagem central está na análise
dos crimes dispostos nos artigos 339 ao 351 do Código Eleitoral. O artigo aborda
ainda, a importância da conscientização da população sobre os crimes políticos.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de livros, artigos, doutrinas
existentes sobre o tema escolhido.
Palavras-Chave: Crimes eleitorais; Justiça Eleitoral; Direitos políticos; Direito Penal;
Código Eleitoral.
ABSTRACT: Electoral crimes are conduct typified by electoral legislation that are
suppressed by means of a pre-comminuted sanction. Electoral law is formed by a set
of rules of public law that regulate the democratic constitutional regime of
participation of the people, is an autonomous branch of the public law that disciplines
the institutes related to the political rights and the elections, having as main source
the Federal Constitution . This branch of law has its own specific rules on crimes
committed against the current electoral system. This article deals with some aspects
of electoral crimes, such as concept, legal nature and doctrinal classifications. The
central approach is in the analysis of the crimes set forth in articles 339 to 351 of the
Electoral Code. The article also addresses the importance of raising public awareness
about political crimes. It is a bibliographical research conducted through books,
articles, existing doctrines on the chosen theme.
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1. INTRODUÇÃO
Os crimes eleitorais são condutas que ofendem os princípios resguardados
pela legislação eleitoral e, em especial, os bens jurídicos protegidos pela lei penal
eleitoral. Estão descritos na lei eleitoral e são sempre acompanhados das sanções
penais correspondentes, tais como, penas de detenção, reclusão e multa.
Os crimes eleitorais tipificam diversos tipos de condutas, que podem atentar
contra os valores da legislação eleitoral e desde a formação do corpo eleitoral, bem
como até os resultados das eleições.
Os crimes estão previstos nos seguintes institutos: Código Eleitoral (BRASIL,
1965) nos artigos 289 a 354; na Lei das Eleições (Lei n 9.504/97) em seus artigos 33,
§ 4º; 34, §§ 2º e 3º; 39, § 5º; 40; 68, § 2º; 72; 87, § 4º; 91, parágrafo único; no artigo 25
da Lei de Inelegibilidades (Lei complementar nº 64/90), e em algumas outras leis,
como por exemplo a lei que trata dos transportes dos eleitores em dia de eleição, Lei
nº 6.091/74, em seu artigo 11.
As ações e omissões contrárias ao regular funcionamento do processo
eleitoral são tratadas na legislação por meios diversos. Na qualidade de executora de
uma tarefa, a Justiça Eleitoral possui capacidade administrativa de executar suas
próprias decisões, bem como de apenar administrativamente aqueles que atuam de
forma incorreta diante da previsão normativa.
O legislador descreve condutas, tratando-as como ilícitos administrativos,
tipifica outras, ou as mesmas, como crimes eleitorais.
O direito penal aplica-se com todos seus princípios e valores, restringindo a
pretensão sancionatória do Estado ao cumprimento das etapas previstas na teoria
do delito.
Geralmente, ao falar em crime eleitoral, automaticamente o crime que vêm
em mente é o de corrupção, que tanto assola o país nos últimos anos, mas este não
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é o único crime eleitoral existente, é necessário saber que existem diversas condutas
que são tipificadas como crime eleitoral e que também merecem estudo e atenção.
No presente artigo serão analisados individualmente todos os crimes
capitulados nos artigos 339 a 351 do Código Eleitoral (BRASIL, 1965), apresentandose as principais classificações doutrinárias, bem como as penalidades mínimas e
máximas determinadas pela lei.
2. CRIME ELEITORAL
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Os crimes eleitorais são todas as ações proibidas por lei praticadas por
candidatos e eleitores, em qualquer fase de uma eleição. O crime eleitoral pode ser
definido como o resultado de toda ação ou omissão reprovável prevista e descrita
nas leis eleitorais. (FARIA, CALOVI, PEREIRA, 2011).
Crimes eleitorais, por definição, são todas as ações proibidas por lei que são
cometidas em período eleitoral.
Os crimes eleitorais podem ser praticados tanto por eleitores quanto por
candidatos, e sua tipificação e sua punição estão previstas no Código
Eleitoral Brasileiro (BRASIL, 1965).
É importante que a população tenha mais conhecimento sobre os tipos de
crimes eleitorais que a legislação brasileira prevê, pois assim poderão identifica-los
caso presenciem alguma situação suspeita. Por isso, neste artigo serão tratados
crimes que são pouco divulgados na mídia e são de pouco conhecimento da
população, mas não mesmo importantes.
Vera Maria Nunes Michels (2008) explica e conceitua que os crimes eleitorais
são condutas tipificadas devido ao processo eleitoral, que são puníveis em
decorrência de serem praticadas por ocasião do período em que é preparada e
realizada a eleição, uma vez que visam um fim eleitoral.
2.1 Natureza jurídica
Os crimes podem classificar-se em: comuns, políticos e de responsabilidade.
Flávia Ribeiro (1998, p.620), leciona que os crimes eleitorais são crimes
políticos, e que podem ser subdivididos em crimes eleitorais e militares. Explica que
a natureza política dos crimes eleitorais se origina apenas de sua alocação na
codificação eleitoral, fora do Código Penal (BRASIL, 1940), como também pela
própria natureza dos crimes eleitorais que atingem diretamente a representatividade
do povo e as estruturas básicas da organização político democrática. (FREITAS, 2014)
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A doutrina por muitos anos discorreu se os crimes eleitorais seriam políticos
ou comuns. A importância se daria por uma série de fatos, tendo em vista que em
relação aos crimes políticos é vetada a extradição, conforme inciso LII, do artigo 5º
da Constituição Federal; a justiça federal é competente para julgamento (artigo 109,
inciso IV da Constituição Federal); o Supremo Tribunal Federal é competente para o
julgamento de recursos ordinários (artigo 102, inciso II, alínea b da Constituição
Federal); e, os crimes políticos não são considerados para efeito de reincidência
(artigo 64, inciso II do Código Penal).
Os crimes eleitorais são específicos, quando previstos nas leis eleitorais
e quando atacam diretamente bens jurídicos eleitorais. Os crimes podem ser
inespecíficos ou impróprios, quando estiverem previstos na legislação comum e
ofendem outros tipos de bens jurídicos. A distinção é necessária para verificação da
competência para processá-los e julgá-los. (GONÇALVES, 2012).
As infrações penais eleitorais são crimes comuns e estão descritas em
legislação específica. A competência para processar e julgar é Justiça Eleitoral, de
acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O sujeito ativo do crime eleitoral é aquele que realiza a conduta objeto da
norma penal incriminadora, descrita ou proibida pela lei.

O sujeito passivo é o titular de um determinado bem ou interesse tutelado
ou protegido pela legislação que é violado ou ameaçado pelo fato punível. O sujeito
passivo pode ser pessoa física ou pessoa jurídica que sofra com a conduta delituosa
exercida contra ele. O Estado é o sujeito passivo imediato da lesão ou ameaça de
dano.
É possível o concurso de agentes na espécie de delito eleitoral, isto é, a coautoria e participação criminosa, nos termos do artigo 29 do Código Penal (BRASIL,
1940).
Os crimes eleitorais só são praticados na modalidade dolosa e a ação penal
é sempre pública incondicionada.

2.2 Competência
De acordo com o artigo 109, inciso IV da Constituição Federal (BRASIL, 1988),
a legitimidade para o julgamento dos crimes políticos é da Justiça Federal, portanto,
o julgamento dos crimes políticos é feito pelas Justiças Especializadas, Militar e
Eleitoral.
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
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(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral;
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Os juízes eleitorais possuem competência para processar e julgar os crimes
eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nos termos artigo 35, II, do Código
Eleitoral (BRASIL, 1965).
Art. 35. Compete aos juízes:
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos, ressalvada a competência originária do
Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;
Dessa forma, verifica-se que, no âmbito criminal, a competência da Justiça
Eleitoral não dá margens a controvérsias, visto que lhe cabe julgar os crimes
eleitorais, tipificados no Código Eleitoral (BRASIL, 1965), e os crimes previstos na
legislação extravagante, bem como em portarias e resoluções.

A Justiça Eleitoral processa e julga somente os crimes eleitorais específicos e
os crimes conexos, mesmo que sejam comuns. Os outros, são de competência da
Justiça Federal.
Conforme dispõe o artigo 29, inciso X da Constituição Federal (BRASIL, 1988),
o prefeito, no período de exercício do mandato possui foro por prerrogativa de
função, cuja competência para processamento e julgamento das ações penais
eleitorais será do Tribunal Regional Eleitoral.
Para julgamento dos crimes eleitorais cuja pena máxima em abstrato não
seja superior a dois anos, os chamados crimes de menor potencial ofensivo,
conforme previsto na Resolução TSE nº 21.294/2002, será permitida a adoção da
transação penal e da suspensão condicional do processo, pelo Juízo Eleitoral
competente.
3. DOS CRIMES ELEITORAIS EM ESPÉCIE
Neste capítulo serão abordadas as infrações penais eleitorais dispostas nos
artigos 339 a 351 do Código Eleitoral (BRASIL, 1965).
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Estes crimes são pouco conhecidos, devido ao não aparecimento em mídia
e apenas uma pequena parte da população possui conhecimento de que tais ações
ou omissões são tipificadas como crime eleitoral.
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Os crimes eleitorais são sancionados por meio de penas privativas de
liberdade (reclusão e detenção) ou apenas a pecuniária (multa).
O Estado será a vítima imediata em face da conduta típica,
antijurídica e culpável do agente, porque é a ordem jurídica
constitucional imediatamente atacada, em especial os Direitos
Políticos. Os interesses da ordem jurídica eleitoral são do
Estado, inexistindo violação legal que não atinja a ordem
pública tutelada por ele. (FERNANDES, 2008, pág. 12)
3.1 Artigo 339
Art. 339 - Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou
documentos relativos à eleição:
Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a 15 diasmulta.
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da
Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a
pena é agravada.
O crime do artigo 339 é crime comum, ou seja, pode ser praticado por
qualquer pessoa.
O artigo refere-se à urna convencional, pois não há tipo específico para a
urna eletrônica.
No cometimento desde crime, pode haver concurso com o crime do artigo
317, se além de destruída, suprimida ou ocultada a urna, houver ainda a violação de
seu sigilo.
3.2 Artigo 340
Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que
gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas,
cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral:
Pena - reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15 dias-multa.
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Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da
Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a
pena é agravada.
O crime do artigo 340 também é crime comum. O objetivo desde crime é
evitar que o aparato material que viabiliza a realização das eleições seja replicado ou
desviado para fins privados, pois assim, poderia permitir a realização de fraudes.
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Este crime é um tipo penal de antecipação de perigo, uma vez que pune os
atos preparatórios que seriam usados para futuras fraudes.
3.3 Artigo 341
Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou
qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual,
ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça
Eleitoral:
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 diasmulta.
Este é um crime é próprio, ou seja, é praticado por pessoas determinadas
especificadas em lei, neste caso, pode ser praticado por servidores de cartórios
eleitorais que retardem a realização de citações ou intimações em benefício de algum
candidato específico.
É um delito sem caráter penal, que representa o reforço criminal a normas
de caráter meramente administrativo.
3.4 Artigo 342
Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no
prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de
sentença condenatória:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 diasmulta.
Este também é um crime próprio, podendo ser praticado apenas pelo
Ministério Público.
Para consumação deste crime, a não apresentação da denúncia ou promoção
da execução de sentença devem ser injustificadas, portanto, havendo justificativa do
Ministério Público, não existe o crime.
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Este crime é uma espécie de prevaricação, ou seja, um crime cometido por
funcionário público quando, de forma indevida, retarda ou deixa de praticar
determinado ato de ofício, ou pratica-o contra disposição legal expressa, com a
finalidade de satisfazer interesse pessoal.
3.5 Artigo 343
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Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do Art. 357:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 diasmulta.
O crime do artigo 343 é próprio, podendo ser praticado apenas pelo juiz.
Este artigo tem a finalidade de punir o juiz que não representar contra o
membro do Ministério Público que supostamente cometeu o crime do artigo 342,
apresentado acima.
3.6 Artigo 344
Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa
causa:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120
dias-multa.
Este crime também é próprio e somente pode ser cometido por quem tenha
sido convocado a prestar serviço eleitoral.
Referido artigo não se aplica ao servidor estável da Justiça Eleitoral que falta
ao serviço.
De forma mais clara, o artigo se refere ao mesário que deixa de comparecer
ou que vai embora no durante o dia da realização da eleição.
O serviço eleitoral compulsório não pode ser negado ou abandonado sem
justa causa, esta somente poderá ser avaliada e aceita pelo próprio juiz eleitoral após
os trâmites legais.
3.7 Artigo 345
Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer
funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais,
os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver
sujeita a outra penalidade:
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Pena - pagamento de trinta a noventa dias-multa.
Este artigo também se refere a um crime próprio, podendo ser praticado
apenas pela autoridade judiciária.
Trata-se de uma infração administrativa, à qual se pretende dar reforço
criminal.
3.8 Artigo 346
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Art. 346. Violar o disposto no Art. 377:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 diasmulta.
Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade
responsável, os servidores que prestarem serviços e os
candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa
à infração.
Art. 377. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual,
municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de
economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo
poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o
respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado
para beneficiar partido ou organização de caráter político.
É um crime próprio, que pode ser praticado por qualquer funcionário
público.
Ocorre no caso de uso de prédio público, para beneficiar partido ou
organização política.
Referida conduta encontra tipificação no âmbito administrativo, conforme
disposto nos artigos 73 a 77 da Lei de 9.504/97, que estabelece normas para a
eleição.
A pena prevista neste artigo é considerada baixa e desproporcional
considerada à lesividade da conduta.
3.9 Artigo 347
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor
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embaraços à sua execução: Pena – detenção de três meses a
um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
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O artigo 347 trata-se do crime de desobediência no âmbito eleitoral, é o
descumprimento doloso das determinações emanadas da Justiça Eleitoral, no
exercício de seu poder de polícia.
A recusa consiste na negativa expressa ou tácita de atendimento às
determinações expedidas pela Justiça Eleitoral e a oposição de embaraços que
equivale à ação de colocar empecilhos de retardar, de criar dificuldades à execução
dos atos indicados.
É preciso que o agente tenha conhecimento direto ou ao menos inequívoco
do conteúdo da ordem dada pela autoridade. A ordem ou instrução pode ser escrita
ou verbal, desde que seja específica e direcionada ao agente, ou seja, deve ser direta
e individualizada, além de clara, concreta e pessoalmente comunicada ao
destinatário.
3.10 Artigo 348
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público,
ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais:

Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30
dias-multa.
§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.
§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o
emanado de entidade paraestatal inclusive Fundação do
Estado.
Este é mais um crime comum e se refere a falsidade material eleitoral. Este
crime tem a finalidade de proteger a confiança que os eleitores, candidatos e partidos
depositam nos documentos e informações que lhes são passados.
Para consumação do crime é necessário ter dolo, alteração da verdade, de
um fato juridicamente relevante sobre o qual a verdade tenha sido alterada,
potencialidade lesiva e tenha sido falsificado com a finalidade eleitoral.
Não se configura o crime se cabe à Justiça Eleitoral a verificação dos dados
e informações.
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3.11 Artigo 349
Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular
ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 diasmulta.
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É um crime comum, semelhante ao crime do artigo 348, a diferença é apenas
que neste, a falsidade material é realizada em documento particular e não
documento público, para fins eleitorais eleitoral.
3.12 Artigo 350
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para
fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 diasmulta, se o documento é público, e reclusão até três anos e
pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é
particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade
documental é funcionário público e comete o crime
prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.
Este artigo refere-se ao crime de falsidade ideológica na esfera eleitoral, com
a finalidade de proteger a veracidade do documento, ou seja, a verdade do seu
conteúdo. É crime comum.
O agente do crime forma um documento, para através dele fraudar a
verdade. Um exemplo é o eleitor que para transferir o título eleitoral, declara por
escrito, de forma falsa, residir no município ou com ele possuir vínculos capazes de
comprovar o domicílio eleitoral, apresentação de contrato de locação falso ou outros
documentos
criados com esse objetivo.
Não haverá crime no caso da declaração de bens, visto que interessa ao
próprio candidato, para se preservar da acusação de enriquecimento no cargo.
Os candidatos podem cometer o crime apresentando comprovantes de
desincompatibilização com datas falsas.
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Não há exigência de atualização dos valores inseridos na declaração de bens,
por falta de suporte legal para tanto.
3.13 Artigo 351
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Art. 351. Equipara-se a documento (348,349 e 350) para os
efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco
fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração
ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante.

Este artigo possui a finalidade apenas de informar quais os documentos
equiparam-se as condutas descritas nos artigos 348, 349 e 350 para fins penais.
4. DA AÇÃO PENAL
O Código Eleitoral (BRASIL, 1965) disciplina um procedimento especial para
o processamento de todos os crimes eleitorais.
As infrações e os crimes eleitorais são processados por meio de ação penal
pública incondicionada (artigo 335 do Código Eleitoral), cabendo ao Ministério
Público Eleitoral a competência para a propositura da ação. (SCANDAR, 2017)
Aos crimes eleitorais são aplicadas as normas gerais estipuladas pelo Código
Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), conforme disposto no artigo 287 do Código Eleitoral
(BRASIL, 1965).
Aplica-se ainda, em caráter subsidiário e complementar, o Código de
Processo Penal (BRASIL, 1941), para o processo e julgamento dos crimes eleitorais:
Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos
comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na
execução que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como
subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.
Para a aplicação da pena de um crime eleitoral é necessária a realização de
todos os trâmites do procedimento penal eleitoral, descrito entre os artigos 355 a
364 do Código Eleitoral (BRASIL, 1965), que, em caso de omissão, poderá ser aplicado
subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) e
do Código Penal (BRASIL, 1940).
No que se refere à comunicação dos crimes eleitorais, ou seja, as denúncias,
é importante frisar que é dever de todo cidadão que tenha conhecimento de
qualquer ilícito eleitoral, fazer a comunicação da infração ao juiz eleitoral, se a
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comunicação for verbal, a mesma deverá ser reduzida a termo e deverá ainda ser
assinada por duas testemunhas.
O Ministério Público deverá oferecer denúncia no prazo de 10 dias ou
solicitar o arquivamento do feito. Os requisitos da denúncia são os mesmos do artigo
41 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941).
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Não havendo denúncia no prazo legal, admite-se, conforme dispõe o
artigo 5º, inciso LIX, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a apresentação de
queixa crime subsidiária, sem prejuízo da representação sobre apuração da
responsabilidade penal prevista no artigo 357, § 3º, do Código Eleitoral (BRASIL,
1965).
Após a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, o processo segue
tradicionalmente seu trâmite. Apesar do Código Eleitoral (BRASIL, 1965), dispor de
condições processuais específicas, há a aplicação do Código de Processo Penal
(BRASIL, 1941), assim como de todas as inovações relacionadas à resposta preliminar
do acusado e o interrogatório do réu no final da instrução.
Conforme o artigo 359, parágrafo único, do Código Eleitoral (BRASIL, 1965)
o réu terá o prazo de dez dias para oferecer resposta escrita e arrolar testemunhas
sendo que após a oitiva destas, abre-se o prazo de cinco dias para o oferecimento
de alegações finais.
Não há previsão expressa sobre o número de testemunhas a serem arroladas,
portanto, aplicam-se as normas do rito ordinário, podendo cada uma das partes,
arrolar até oito testemunhas.
Após as alegações finais, os autos serão remetidos conclusos ao juiz para
prolação da sentença, no prazo de dez dias, e após a intimação da sentença, haverá
abertura do prazo de dez dias para interposição de recurso ao Tribunal Regional
Eleitoral.
Verifica-se que o Processo Penal Eleitoral é fundamental para que uma
eventual punição possa ocorrer, e desde que sejam respeitados todos os direitos e
garantias fundamentais.
Os crimes apresentados no capítulo 2, podem ser punidos com penas
restritivas de liberdade e restritivas de direitos.
A pena restritiva de liberdade, pode ser de reclusão ou de detenção. A
reclusão tem de ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena
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de detenção pode ser cumprida no regime semiaberto ou aberto. Já a pena restritiva
de direitos é a multa, que é uma prestação pecuniária paga em dinheiro.
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5. CONCLUSÃO
O crime eleitoral é um delito político pois viola ou atenta contra o direito
político do cidadão, ou seja, é uma ameaça ou lesão ao próprio Estado Democrático
de Direito. É um crime de estrutura complexa, e admite tanto a modalidade
consumada quanto tentada. A lei admite os crimes eleitorais e suas penas, somente
em relação aos delitos dolosos.
A ação penal para apuração de crime eleitoral é pública incondicionada,
cabendo privativamente ao Ministério Público Eleitoral o oferecimento da denúncia.
Mas é admitido em casos excepcionais, se houver inércia do Ministério Público, a
propositura de ação penal privada subsidiária da pública. Os crimes que afetem a
honra de candidato, partido ou coligação, também serão de ação penal pública
incondicionada.
Embora as normas processuais referentes aos crimes eleitorais estejam
previstas no Código Eleitoral (BRASIL, 1965), aplicam-se, de modo subsidiário, as
normas do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941).
Os crimes elencados e estudados neste artigo são crimes que possuem
pouca divulgação na mídia, mas nem por isso são menos importantes.
Não são todas as irregularidades cometidas durante o período eleitoral que
representam um crime. O cidadão deve estar ciente acerca das condutas que são
considerados crimes na legislação eleitoral, para que possa denunciar quando estiver
diante de alguma delas. A conduta deverá ser comunicada ao Ministério Público
Eleitoral e ao juiz da zona onde ocorreu a infração ou ainda, ao cartório eleitoral do
município, pois, cabe à Justiça Eleitoral zelar pela transparência e lisura durante todo
o período eleitoral, apurando os crimes ou ilícitos eleitorais com rapidez e eficácia.
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Resumo: A presente obra aborda os novos paradigmas a que o direito privado teve
de se moldar, iniciando por preparar o contexto em que surgiu o duty to mitigate
the loss no Brasil. Com a entrada em vigor do atual Código Civil, iniciou-se um
período de constitucionalização do Direito Civil, atuando a boa-fé objetiva como
manifestação da dignidade da pessoa humana no âmbito do direito privado. Neste
cenário é que foi elaborado o enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal,
responsável por introduzir ao sistema jurídico pátrio a teoria do duty to mitigate the
loss. Traduzido como dever de mitigar a perda, o instituto traz a ideia de que ao
credor incumbe a adoção de medidas razoáveis para evitar a extensão dos danos
causados pelo inadimplemento da parte adversa. Considerando-se que o instituto
possui traços distintos em seu sistema de origem, o common law, é importante
observar como ele é compreendido lá, a fim de perceber a maneira como ele foi
desvirtuado em sua implantação ao ordenamento jurídico pátrio, onde foi concebido
como decorrência do princípio da boa-fé objetiva.

Palavras-chave: Duty to mitigate the loss. Constitucionalização. Direito Civil. Boa-fé
objetiva. Responsabilidade civil.
Abstract: This article addresses the new paradigms that private law had to shape,
starting with the preparation of the context in which the duty to mitigate the loss in
Brazil arose. With the entry into force of the current Civil Code, a period of
constitutionalization of Civil Law began, acting with objective good faith as a
manifestation of the dignity of the human person in private law. In this scenario,
declaration 169 of the Federal Council of Justice was prepared, responsible for the
application of the legal system of control of a theory of the duty to mitigate the loss.
Translated as the duty to mitigate the loss, or the institute brings an idea that,
believing that it is up to the adoption of reasonable measures to avoid the extent of
the damage caused by the helplessness of the adverse party. If the institute has
distinct characteristics in its system of origin, customary law, it is important to observe
how it is understood there, to understand how it was deviated in its implementation
and legal order, where it was used as a result of the principle of objective good faith.
Keywords: Duty to mitigate the loss. Constitutionalization. Civil Right. Objective
good faith. Civil responsibility.
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INTRODUÇÃO

Do sistema common law, a teoria do “duty to mitigate the loss” ganhou forte
adesão da doutrina e jurisprudência pátrias, que o conceberam como figura parcelar
do princípio da boa-fé objetiva.
Esta teoria trouxe à tona uma discussão acerca da responsabilidade do
devedor de arcar com os danos que o credor poderia ter evitado com esforços
minimamente razoáveis. Em outras palavras, questiona-se se atenderia aos deveres
anexos à boa-fé objetiva a conduta do credor de manter-se inerte enquanto o
inadimplemento do devedor se estende pelo tempo.
Ora, é sabido que o devedor, no direito das obrigações, deve indenizar os
prejuízos causados pelo seu inadimplemento. Diante disso, almeja-se responder a
seguinte questão polêmica: o devedor também fica obrigado a reparar os prejuízos
que o credor poderia, com mínimos esforços, ter evitado? Ou seja, minimizar a sua
própria perda é um dever jurídico do credor na relação obrigacional?
O Código Civil de 2002 recebeu diretrizes para ser criado. Miguel Reale
estabeleceu que ele deveria ser pautado em uma espécie de tripé principiológico e
no sistema de cláusulas gerais, e assim foi feito. Com isso, o codex passou a ser
dotado de subjetividade, estabelecendo-se a aplicação de princípios conjuntamente
com normas e quebrando-se o paradigma da subsunção – a aplicação da norma pura
ao fato.
Dentre os princípios que orientam a aplicação das normas, está o da boa-fé
objetiva, grande elemento do Direito Civil-Constitucional e fundamento do duty to
mitigate the loss no Direito nacional. Em razão dele, busca-se manter equilíbrio na
relação jurídica, a fim de que as partes sejam honestas e se comportem de modo a
evitar ao máximo a ocorrência de danos.
Este trabalho também será dedicado a examinar a mudança de valores do
atual Código Civil em relação ao Código Beviláqua. Far-se-á uma abordagem dos
fenômenos que acompanharam a introdução da boa-fé objetiva no Direito brasileiro,
de modo a aferir o contexto que possibilitou o surgimento do duty to mitigate the
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loss no sistema pátrio. Destarte, a fim de constatar a efetiva e potencial contribuição
que o instituto tem para o sistema jurídico brasileiro, e uma vez definida a mudança
axiológica do direito privado, verificar-se-á qual a concepção da teoria do dever de
mitigar a perda no direito alienígena e como ele tem sido compreendido na doutrina
brasileira. A obra será concluída com uma análise jurisprudencial, examinando-se
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de alguns tribunais estaduais em que
o instituto foi invocado na solução dos casos concretos.
1. Novos paradigmas do Direito Civil
Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Este capítulo tratará da mudança axiológica que a Lei civil de 2002 trouxe em
relação ao código de 1916.
A atual codificação inovou o Direito Civil com “paradigmas de renovado
humanismo existencial”, segundo as palavras do professor Miguel Reale[1], que
supervisionou toda a sua elaboração estabelecendo diretrizes a serem seguidas.
1.1 Princípios filosóficos orientadores do Código Civil
O Código Civil de 2002, também conhecido como Código Reale, fez uma
verdadeira revolução no direito privado brasileiro. Tal codificação foi feita sob a
ótica de três princípios, que fundamentam todos os novos paradigmas introduzidos
ao Direito Civil: princípio da eticidade, da sociabilidade e da operabilidade. Tratase de princípios que, juntos, sustentam a ordem jurídica privada e a mantêm em
consonância com a atual Constituição Federal. Acerca do tema, diz Miguel Reale
que
“[...] estabelecidos esses princípios, não foi mais considerada
sem limites a fruição do próprio direito, reconhecendo-se que
este deve ser exercido em benefício da pessoa, mas sempre
respeitados os fins ético-sociais da comunidade a que o seu
titular pertence. Não há, em suma, direitos individuais
absolutos, uma vez que o direito de um acaba onde o de
outrem começa.”[2]

1.1.1 Princípio da eticidade
O princípio da eticidade é o que fundamenta as cláusulas gerais inseridas no
Código Civil. Referido princípio orienta a interpretação das normas, conferindo ao
intérprete a liberdade de atribuir à norma o sentido que melhor se encaixar à ética,
à moral e aos bons costumes da sociedade contemporânea.
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Nas palavras de Miguel Reale, “a eticidade, cuja raiz é a boa-fé, é um dos
princípios diretores que distinguem o atual Código Civil do individualismo do
Código revogado de 16”.[3]
Kelsen (Teoria Pura do Direito) apresenta duas espécies de interpretação: a
autêntica e a não autêntica.[4] A primeira, diz ele, refere-se à interpretação dada à
norma pelo órgão jurídico aplicador do Direito (comumente o poder judiciário); já
a segunda diria respeito à interpretação conferida à norma pelos particulares e pela
ciência jurídica (por exemplo, os cidadãos, advogados e doutrinadores). A distinção
entre uma e outra, segundo o filósofo, é o fato de que a interpretação autêntica
efetivamente cria o Direito, enquanto a não autêntica apenas conhece o Direito e o
estuda. O princípio da eticidade deve orientar ambas as interpretações, até porque,
na realidade, o magistrado termina por se valer, também, da interpretação não
autêntica para orientar a formação de sua convicção e atribuir, diante do caso
concreto, um determinado sentido à norma.
1.1.2 Princípio da sociabilidade
O princípio da sociabilidade impõe limites à satisfação dos interesses
individuais do credor na relação obrigacional, colocando os interesses coletivos
acima dos interesses individuais e sempre levando em conta o valor fundamental da
pessoa humana.[5]
Tal princípio é responsável por dar cumprimento, nas relações privadas, aos
direitos fundamentais chamados de segunda geração, que consagram os ideais de
igualdade material e justiça social. Em sua origem, a preocupação desses direitos
fundamentais era o alcance de direitos sociais, a fim de possibilitar tratamento
igualitário e mesmas oportunidades para todos os indivíduos na sociedade.
Antonio Jeová Santos sustenta que o foco do legislador do atual Código Civil
foi regular os interesses do “homem situado”, e não mais do “homem isolado”, de
maneira que passou-se a enxergar o homem inserido dentro de uma sociedade, uma
coletividade com outros homens que também possuem interesses individuais e
necessidades a serem satisfeitas.[6]

O Código Civil de 1916 teve como inspiração o código francês de 1804, que
fora editado após a Revolução Francesa, em que se buscava segurança jurídica
econômica, mas sem preocupação com a social. Já o Código Civil de 2002 teve
inspiração no código alemão e foi editado à luz da Constituição Federal de 1988,
norteada pela construção de um Estado Social pautado na dignidade da pessoa
humana.
Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves ensina que
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“O sentido social é uma das características mais marcantes do
novo diploma, em contraste com o sentido individualista que
condiciona o Código Beviláqua. Há uma convergência para a
realidade contemporânea, com a revisão dos direitos e deveres
dos cinco principais personagens do direito privado tradicional,
como enfatiza Miguel Reale: o proprietário, o contratante, o
empresário, o pai de família e o testador.”[7]
E, como bem colocam os juristas Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho,
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“O princípio da socialidade surge em contraposição à ideologia
individualista e patrimonialista do sistema de 1916. Por ele,
busca-se preservar o sentido de coletividade, muitas vezes em
detrimento de interesses individuais.”[8]
É por inspiração deste princípio, por exemplo, que se busca alcançar, para o
adimplemento na relação obrigacional, não apenas a maneira mais satisfativa ao
credor, mas também a menos onerosa ao devedor.[9]
1.1.3 Princípio da operabilidade
O princípio da operabilidade foi responsável por atribuir ao Código Civil maior
praticidade em sua aplicação, diferentemente do que ocorria com o código anterior.
Desta forma, contribuiu-se para o que muitos chamam de “era da efetividade dos
direitos”, algo semelhante ao neoconstitucionalismo, em que o comando era cumprir
a constituição que havia sido reivindicada no constitucionalismo.
Sustenta Miguel Reale que “é indispensável que a norma tenha operabilidade,
a fim de evitar uma série de equívocos e de dificuldades”.[10] Desta forma, tem-se

que o princípio em análise atuou de modo a orientar a elaboração de normas mais
claras, facilmente compreensíveis, a fim de conferir-lhes efetiva aplicabilidade.

Tal princípio também confere ao magistrado maior poder hermenêutico,
inclusive incentivando, por meio de cláusulas gerais, que se faça uso da interpretação
quando da aplicação da norma.
Sobre o tema, Miguel Reale esclarece que
“O princípio da operabilidade leva, também, a redigir certas

normas jurídicas, que são normas abertas, e não normas
cerradas, para que a atividade social mesma, na sua evolução,
venha a alterar-lhe o conteúdo através daquilo que denomino
estrutura hermenêutica. Porque, no meu modo de entender, a
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estrutura hermenêutica é um complemento natural da
estrutura normativa.”[11]
1.2 Cláusulas gerais
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Um dos novos paradigmas do Direito Civil diz respeito ao sistema aberto de
cláusulas gerais, adotado pelo atual codex.
Sobre o Código Reale, explica Judith Martins-Costa que “a sua inspiração,
mesmo do ponto de vista da técnica legislativa, vem da Constituição, farta em
modelos jurídicos abertos”.[12] Ainda, sustenta que
“[...] um código não totalitário tem janelas abertas para a
mobilidade da vida, pontes que o ligam a outros corpos
normativos – mesmo os extrajurídicos – e avenidas, bem
trilhadas, que o vinculam, dialeticamente, aos princípios e
regras constitucionais.”[13]
Segundo Miguel Reale,
“O resultado da compreensão superadora da posição
positivista foi a preferência dada às normas ou cláusulas
abertas, ou seja, não subordinadas ao renitente propósito de
um rigorismo jurídico cerrado, sem nada se deixar para a
imaginação criadora dos advogados e juristas e a prudente,
mas não menos instituidora, sentença dos juízes.”[14]
Portanto, observa-se que cláusulas gerais são normas cujo enunciado é
intencionalmente dotado de vagueza, de modo a permitir a incorporação de
princípios e valores éticos.[15]
2. Probidade contratual
2.1 Princípio da boa-fé objetiva e deveres anexos
O princípio da boa-fé objetiva representa grande contribuição para o que
pode ser chamado de humanização do direito privado. Este princípio ganhou
máximo destaque no direito obrigacional brasileiro com o advento do atual Código
Civil, que o menciona em diversas ocasiões. Anteriormente, na vigência do código
revogado, a jurisprudência arriscava timidamente a introdução da boa-fé objetiva no
sistema jurídico contratual.
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Como menciona Miguel Reale, “o constante valor dado à boa-fé constitui uma
das mais relevantes diferenças entre o Código Civil de 1916 e o de 2002, que o
substituiu”.[16]
Atuando como regra de probidade entre os contratantes, a boa-fé objetiva
orienta a conduta das partes na relação obrigacional, razão por que se exige a
observância dos chamados deveres anexos ou laterais, que são pressupostos ínsitos
a qualquer espécie de negócio jurídico bilateral.
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Ensina Menezes Cordeiro que
“O comportamento das pessoas deve respeitar um conjunto de
deveres reconduzidos, num prisma juspositivo e numa ótica
histórico-cultural, a uma regra de atuação de boa-fé.”[17]
Como bem coloca Judith Martins Costa, a boa-fé objetiva é “modelo de
conduta social” a que cada sujeito deve ajustar a sua conduta,
“[..] obrando como obraria um homem reto: com honestidade,
lealdade, probidade [...], aí se inserindo a consideração para
com as expectativas legitimamente geradas, pela própria
conduta, nos demais membros da comunidade, especialmente
no outro polo da relação obrigacional.”[18]
Adverte a doutrinadora que não se deve aplicar este “modelo objetivo de
conduta” de maneira mecânica, indiscriminada, mas sim levando em consideração as
peculiaridades de cada caso concreto, “tais como o status pessoal e cultural dos
envolvidos”[19]. Isto porque, segundo ela,
“Não é possível, efetivamente, tabular ou arrolar, a priori, o
significado da valoração a ser procedida mediante a boa-fé
objetiva, porque se trata de uma norma cujo conteúdo não
pode ser rigidamente fixado, dependendo sempre das
circunstâncias do caso.”[20]

A boa-fé objetiva, sendo norma regulamentadora de conduta, possui algumas
funções determinadas na relação contratual.[21]
No artigo 422 do Código Civil é apresentada a função de integração, pois,
conforme tal disposição, a boa-fé conduta se integra a qualquer relação obrigacional:
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
da probidade e boa-fé.”
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O artigo 187, que trata dos atos ilícitos, apresenta a função de controle da
boa-fé objetiva ao determinar que a sua inobservância pode constituir abuso de
direito e, por consequência, gerar responsabilidade civil. Confira-se:
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“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.”
O artigo 113, por sua vez, evidencia a função de interpretação atribuída à boafé objetiva ao dispor que:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua interpretação.”
Outra função atribuída à boa-fé objetiva é a de norma de criação de deveres
jurídicos. É que, segundo a melhor doutrina, em decorrência deste princípio surgem
deveres anexos ou laterais (ou, ainda, instrumentais), tais como de cuidado em
relação à outra parte (exige que cada um faça a sua parte pensando no outro
contratante); de colaboração ou cooperação (as partes devem cooperar umas com
as outras para o desenvolvimento regular do contrato); de respeito à confiança (de
modo a permitir que a outra parte possa se entregar à relação contratual sem se
preocupar com transtornos); de informação quanto ao conteúdo; de lealdade (as
partes devem se comprometer a ser leais umas com as outras); e de agir conforme a
equidade e a razoabilidade. A esta atuação da boa-fé objetiva dá-se o nome de
função ativa.
Ao lado da função ativa, a boa-fé possui também função reativa. Trata-se de
função de defesa, situação em que a boa-fé é alegada pela parte demandada para
se defender da pretensão da parte demandante.
Por fim, a boa-fé objetiva funciona, também, como limite ao exercício de
direitos subjetivos[22], ao estabelecer o exercício inadmissível de posições
jurídicas[23]. Partindo-se daí, foram criadas as figuras do venire contra factum
proprium, surrectio, supressio, exceptio doli e tu quoque, muito bem analisadas na
clássica obra de Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Sobre o tema trata
o enunciado 412 da V Jornada de Direito Civil, in verbis:
“Art. 187: As diversas hipóteses de exercício inadmissível de
uma situação jurídica subjetiva, tais como supressio, tu
quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são
concreções da boa-fé objetiva.”
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O objeto central deste trabalho, duty to mitigate the loss, é também
conhecido, nacionalmente, como desmembramento do princípio da boa-fé objetiva.
Nas Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal, ao
tratar do art. 422 do Código Civil, foram elaborados alguns enunciados que elucidam
aspectos da boa-fé objetiva.
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O enunciado 24 da I Jornada esclarece que a inobservância dos deveres
anexos à boa-fé objetiva constitui espécie de inadimplemento, acrescentando que a
responsabilidade civil decorrente de tal violação é objetiva.[24] O inadimplemento
contratual, nesta hipótese, é denominado de violação positiva do contrato.
Os enunciados 25 da II Jornada e 170 da III Jornada atribuem interpretação
extensiva ao artigo 422 ao mencionarem que a boa-fé objetiva deve ser observada
também nas fases pré-contratual e pós-contratual, ou seja, antes da celebração do
contrato e após o término de seu cumprimento[25]. Sobre o tema é válido anotar
que a responsabilidade civil decorrente da violação dos preceitos da boa-fé conduta
na fase pré-contratual é chamada de “culpa in contrahendo” (ocorrida geralmente
em casos de quebra de expectativa de contratação); e a violação na fase póscontratual gera responsabilidade por “culpa post pactum finitum”.
O enunciado 26, também da I Jornada, reforça a função de interpretação da
boa-fé objetiva.[26]
O enunciado 27 determina como deve ser feita a atribuição de sentido à boafé objetiva, uma vez que, como cláusula geral, é dotada de vagueza.[27] Importante
ressaltar que um dos estatutos normativos a ser levado em conta em razão de tal
enunciado é o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990), que, aliás, inovou
ao inserir a boa-fé objetiva no sistema antes mesmo do Código Civil atual.[28]
Os enunciados 168 e 169 da III Jornada tratam da função ativa da boa-fé
objetiva.[29] Aliás, este último se refere à figura do duty to mitigate the loss, que será
objeto de análise posterior.
O enunciado 361 da IV Jornada elege a boa-fé objetiva como um dos
fundamentos do adimplemento substancial.[30] Segundo esse instituto, o
adimplemento parcial que esteja próximo do total retira um dos efeitos da mora,
qual seja, o direito de pedir a extinção do contrato.
O enunciado 362, também da IV Jornada, aborda a figura do venire contra
factum proprium.[31] Segundo a qual é defeso aos contratantes o “exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido
anteriormente”.[32]
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O enunciado 363 da mesma jornada aduz ser a boa-fé objetiva matéria de
ordem pública[33], o que implica na possibilidade de o magistrado invocar o
princípio ex officio, ainda que nenhuma das partes o tenha mencionado em suas
argumentações.
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Por fim, nota-se que o princípio da boa-fé objetiva é a efetivação, no âmbito
do direito privado, do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
tornando-se um importante elemento de constitucionalização do Direito Civil.
2.2 Duty to mitigate the loss
O “duty to mitigate the loss”, traduzido livremente como dever de mitigar a
perda, foi concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da
boa-fé objetiva que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar
medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier
a lhe causar.
No Brasil, o instituto foi conceituado, em acórdão do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, como “o princípio de não se agravar desnecessariamente os
prejuízos ou perdas”.[34]
Neste capítulo, analisar-se-á como se deu a recepção do instituto advindo do
estrangeiro no Brasil, discutindo-se as divergências acerca da origem da teoria no
direito alienígena, tudo a fim de se compreender o espírito da tese e de que forma
se adequa ao novo direito privado a que o Código Civil atual deu origem.
2.2.1 Histórico
A origem do duty to mitigate the loss é deveras controvertida. Alguns afirmam
ser o instituto de origem norte-americana[35], enquanto outros afirmam ser de
origem inglesa[36]. Contudo, a responsabilidade pela introdução da ideia de mitigar
os prejuízos no Brasil parece ser incontroversa: atribui-se a Véra Maria Jacob de
Fradera, por meio do Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da
Justiça Federal, o mérito por proclamar o ingresso do duty to mitigate the loss no
ordenamento jurídico pátrio.
No entanto, é interessante observar que a ideia do dever de mitigar já era
conhecida por nosso legislador civil. É o que se observa, por exemplo, na
regulamentação dos contratos de seguro, em especial o artigo 771 do Código Civil,
que assim dispõe: “Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado
participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências
imediatas para minorar-lhe as consequências”. Tal constatação evidencia a inspiração
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dos três princípios filosóficos na elaboração da Lei civil, principalmente, neste caso,
o da sociabilidade.
2.2.2 O instituto no direito comparado: contraste com os países de
sistema common law
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A hermenêutica do instituto do duty to mitigate the loss sofre diversas
modificações conforme o lugar em que se trata do assunto. Há, inclusive, quem
defenda que o instituto, aqui no Brasil, na verdade é um instituto homônimo do
original, aplicado nos países de common law, na medida em que haveria diversas
distinções entre um e outro, tanto conceituais quanto práticas.[37]
Em sua tese de mestrado, Tomas Barros Martins Comino defende que o duty
to mitigate the loss, no Direito anglo-saxão, não é relacionado ao princípio da boafé objetiva, mas a “noções de causalidade e de eliminação de perdas evitáveis”[38].
Prossegue citando o professor inglês Michael Bridge, da London School of
Economics and Political Science, que explica o instituto nos seguintes termos
traduzidos:
“A sua precisa justificativa jamais foi adequadamente
estabelecida no Direito Inglês, mas pode ser expressa em
termos de causalidade fática (a perda cujo ressarcimento é
pleiteado foi causada por falha do demandante em mitigá-la e
não pela quebra de um dever anterior) ou causalidade legal, de
outro modo conhecida como distância do dano (o demandado
não poderia razoavelmente prever que incorreria em
responsabilidade por algo que o demandante poderia ter
evitado) ”[39].
Dizem Charles J. Goetz e Robert E. Scott que
“A doutrina das consequências evitáveis, que impede que a
vítima seja indenizada por perdas que ela razoavelmente
poderia ter evitado, é o coração do princípio da
mitigação”. [40] [41]
Para o professor israelense Yehuda Adar, da University of Haifa, a aplicação
do duty to mitigate the loss produz consequências similares àquelas que, no Brasil,
são alcançadas nos casos de culpa concorrente e de culpa exclusiva da vítima[42]:
“Segundo a noção de culpa concorrente, qualquer perda que a
vítima poderia ter evitado é alocada entre a vítima e o ofensor.
Em contraste, segundo a doutrina da mitigação, a vítima de
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responsabilidade civil extracontratual não pode ser ressarcida
por qualquer elemento de perda que pudesse ter sido evitada.
A aparente tensão entre esses dois mecanismos de alocação de
perda foi identificado pelos elaboradores da Third Restatement
of Torts on Apportionment of Damages, que propõe a abolição
da doutrina da mitigação e a sua subsunção à noção de culpa
concorrente.”[43]
Quanto à natureza jurídica do instituto, nos países de common law ele não é
considerado um dever ou obrigação, mas um instrumento de limitação da
indenização devida pelo agente causador do evento danoso[44].
A ideia de que o comportamento da vítima do dano deveria influenciar na
fixação da indenização para limitá-la quando tal sujeito adotar uma postura inerte já
era explicitada na clássica obra de Antunes Varela, in verbis:
“Outro princípio a ter em conta, na fixação da indenização, é o
da dedução dos danos ou da parte dos danos imputáveis ao
próprio lesado. Se no acidente concorreram a culpa do lesante
e a culpa do lesado, ou se a vítima teve o seu internamento
hospitalar prolongado, em virtude das imprudências que
cometeu, tal circunstância não pode deixar de ser devidamente
ponderada na fixação da indenização.”[45]
Defende Comino, em sua tese de mestrado, que o duty to mitigate the loss é,
na realidade, um ônus, pois “o comportamento é livre no sentido de que o onerado
só o adota se quer realizar o seu interesse”[46]. Justifica o autor da tese que a vítima
do dano não incorre em responsabilidade alguma por não adotar medidas que
minimizem suas perdas, apenas deixa de ter direito ao ressarcimento do que poderia
ter sido, com esforços minimamente razoáveis, evitado.[47]
2.2.3 O instituto no Brasil: o duty to mitigate the loss “à brasileira”
No Brasil, o duty to mitigate the loss adentrou o ordenamento jurídico por
meio do Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da
Justiça Federal, que faz referência ao artigo 422 do Código Civil:
“Art. 422: O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a
evitar o agravamento do próprio prejuízo”
Referido enunciado foi elaborado pela doutrinadora Vera Maria Jacob Fradera,
que expressamente teve como inspiração o artigo 77 da Convenção das Nações
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dispõe:
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“A parte que invocar o inadimplemento do contrato deverá
tomar as medidas que forem razoáveis, de acordo com as
circunstâncias, para diminuir os prejuízos resultantes do
descumprimento, incluídos os lucros cessantes. Caso não adote
estas medidas, a outra parte poderá pedir redução na
indenização das perdas e danos, no montante da perda que
deveria ter sido mitigada.”
Aprovada em 1980, a Convenção passou a ter o Brasil dentre os seus países
signatários em 2012 por meio do decreto legislativo 538/12. O objetivo é estabelecer
uma normatização uniforme para o comércio internacional, de maneira a garantir
maior segurança jurídica aos agentes econômicos (compradores e vendedores).
3. Análise de jurisprudência
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a primeira decisão que aplicou
o duty to mitigate the loss foi proferida em 2006, em um acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto no bojo de uma ação de resolução de
compromisso de compra e venda cumulada com reintegração de posse. Confira-se
a ementa do julgado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução do
contrato - Purgação da mora feita no prazo de contestação Anteriores propostas de acordo sem resposta da promitente
vendedora - Utilidade da prestação paga após decurso do
prazo de notificação - Princípio da função social e conservação
dos contratos - Ação improcedente - Recurso parcialmente
provido, para o fim de isentar a autora do pagamento de verba
honorária.
(Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: Comarca não
informada; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data
de registro: 15/04/2006; Outros números: 3306284200)”
Na casuística analisada, a ré havia quitado a dívida inadimplida durante o
prazo de contestação, sem impugnação da autora quanto ao valor depositado.
Entendeu-se que a mora só não havia sido purgada antes por conta de dificuldades
que a própria parte autora teria criado, uma vez que se recusara a manifestar-se
sobre as propostas de parcelamento do débito ofertadas pela ré. Assim, ante o
depósito em juízo do valor da dívida pela ré, a sentença de primeiro grau julgou
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improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento dos honorários
advocatícios. Inconformada, recorreu a demandante sob o argumento de que não
cabia mais purgação da mora, porque decorrido o prazo da notificação premonitória.
Impugnou, também, a condenação ao pagamento dos honorários.
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O acórdão deu parcial provimento ao recurso, modificando a sentença apenas
em relação à condenação aos honorários. Entenderam os julgadores que estes eram
devidos pela ré por ter descumprido o contrato inicialmente e, em consequência
disso, dado causa ao ajuizamento da ação.

Quanto ao inadimplemento contratual da ré, os julgadores aplicaram a “teoria
da mitigação” ou “doctrine of mitigation” (sic), e entenderam que era dever da autora,
na posição de credora, colaborar para que o dano decorrente do inadimplemento da
ré não se agravasse. Desta forma, não teria observado esse dever o comportamento
da autora de esquivar-se das soluções extrajudiciais ofertadas pela ré, na medida em
que o recebimento das parcelas não pagas, devidamente atualizadas, deveria ser-lhe
mais interessante do que a retomada do imóvel e resolução do contrato com
devolução dos valores já pagos.
Referida decisão foi proferida sem a influência do Enunciado 169 da III Jornada
de Direito Civil. Sequer houve menção ao princípio da boa-fé objetiva para justificar
a incidência do instituto, e a teoria foi explicada nos seguintes termos:
“Aplica-se então a teoria da mitigação (doctrine of mitigation)
segundo a qual o credor deve colaborar, apesar da inexecução
do contrato, para que não se agrave, por sua ação, o resultado
danoso (Ruy i Rosado de Aguiar Jr., op. cit., p. 136).”
Em 2004, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferiu-se um acórdão
que, provavelmente, foi a primeira decisão a aplicar o dever de mitigar no Brasil:
“CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESPONSABILIDADE
DO
PROMISSÁRIO-COMPRADOR
INADIMPLENTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. A promitentevendedora tem também o dever de evitar o agravamento do dano
causado pelo inadimplemento e procurar recuperar a posse da
unidade, abandonada pelo promissário-comprador, o mais rápido
possível. Assim não procedendo, o inadimplente não responde
pelo pagamento dos meses correspondentes à inércia da
compromitente. Apelação provida em parte.
(TJPR - 6ª Câmara Cível - AC - 158909-7 - Curitiba - Rel.: Albino
Jacomel Guerios - Unânime - - J. 23.08.2004)”
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O caso era uma ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de
indenização em que o promissário comprador de um imóvel, réu na demanda, havia
deixado de efetuar o pagamento das parcelas contratuais, despesas condominiais e
IPTU a partir de maio de 1994, tendo permanecido inadimplente mesmo após ser
notificado em 1998. Na espécie, o réu já havia abandonado a posse do imóvel
quando da propositura da demanda e a sentença de primeiro grau julgou procedente
em parte o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização pela fruição do
imóvel até dezembro de 1999, data em que entendeu-se ter ocorrido o abandono
da res. A parte autora, promissária vendedora, interpôs recurso de apelação sob o
argumento de que não sabia ao certo o momento em que o réu deixou o imóvel, de
sorte que a data da prolação da sentença (abril de 2003) deveria ser usada como
termo ad quem da indenização, por ter sido neste momento em que o negócio fora
desfeito com determinação de reintegração da proprietária na posse do imóvel.
No acórdão que julgou o recurso, afirmaram os magistrados que “embora o
contratante inadimplente cause danos com o seu comportamento, a contraparte
também tem deveres, mesmo sendo vítima de um ato ilícito. Ela não pode concorrer
para o agravamento dos prejuízos; tão logo se inteire do ocorrido, deve, embora sem
esforços excepcionais, procurar evitar ao máximo outras repercussões danosas,
adotar prontamente as medidas necessárias à proteção dos seus interesses”. Adiante,
explicaram os julgadores o duty to mitigate the loss, que chamaram de “doctrine of
mitigation”. Referido instituto fora relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, tendo
os julgadores fundamentado sua decisão também em noções de culpa concorrente
e causalidade cumulativa, aproximando-se mais da doutrina estrangeira, que afirma
serem tais institutos a verdadeira razão de ser do dever de mitigar a perda. Observese:
“A doctrine of mitigation recomenda que o lesado (credor,
autor da ação de resolução) deve comportar-se de modo a
mitigar os danos, mantendo-se nos limites imediatamente
decorrentes da existência do ato ilícito. O princípio da boa-fé
objetiva impõe ao lesado o dever de diligência para
circunscrever o prejuízo e impedir a sua eventual expansão.
[...] se o credor demora em pedir a resolução, o dano daí
decorrente não se inclui na indenização. Mas não é exigível do
lesado atividade gravosa ou extraordinária para conter os
efeitos ou impedir seu agravamento.
Se a vítima concorrer para o aumento dos prejuízos, o que
muitas vezes implica em verdadeira concausa, responderá por
seu ato.

361

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Ao lado do fundamento da boa-fé objetiva, um dos requisitos
da própria responsabilidade civil, o nexo de causa e efeito,
bastaria para justificar a imputação do agravamento à própria
vítima, ao menos nas relações de consumo: a mesma razão
que preside a culpa concorrente ou exclusiva da vítima na
definição do dever de indenizar está presente no
agravamento do dano. [...] também aqui há um dever de
abstenção ou de agir, conforme o caso, para que os danos não
desbordem de uma ordem natural atrelada à respectiva causa
originária, imputável ao ofensor. [...] e também aqui há o
mecanismo do nexo de causa e efeito: causalidade
cumulativa, que ocorre quando cada um dos vários
responsáveis agiu independentemente e causou (em
termos de causalidade adequada) uma parte delimitada do
dano total.” (g.n.)
Entenderam os julgadores que era dever da apelante, promitente vendedora,
verificar se o imóvel permanecia ocupado pelo promissário comprador tão logo este
se tornou inadimplente, bem como propor a ação de rescisão do contrato o quanto
antes, a fim de evitar o agravamento do dano causado pelo inadimplemento. Assim,
concluíram que a apelante havia concorrido para a não fruição do imóvel por mais
tempo, uma vez que, caso houvesse proposto a ação antes, teria recuperado a posse
do imóvel em momento anterior. Assentaram os magistrados que o termo ad
quem da indenização deveria ser, a princípio, a data em que a promitente vendedora
conseguiu retomar o imóvel e alugá-lo (fevereiro de 2014). No entanto, decidiram
que a demora deveria ser debitada à apelante, pelo que excluíram da indenização o
período de um ano de privação do uso, fixando fevereiro de 2013 como termo final
da indenização.
Inconformada com a decisão, a promitente vendedora interpôs recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento gerou o acórdão
responsável por dar notoriedade, em âmbito nacional, ao instituto do duty to
mitigate the loss. Referido acórdão, datado de 2010, passou a servir de precedente
para inúmeros tribunais estaduais e para a própria Corte da Cidadania, que o
menciona em quase todas as decisões que tratam do assunto, com raras exceções.
A recorrente foi ao guardião da legislação federal alegando violação dos
artigos 392 do Código Civil e 53, §2º do Código de Defesa do Consumidor, sob o
argumento de que a demora na propositura da ação jamais poderia acarretar
penalidade para o vendedor. O acórdão, que negou provimento ao recurso, foi assim
ementado:
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“DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD
ÉTICO-JURÍDICO.
OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES
ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O
PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO
DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO
IMPROVIDO.
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1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos
contratantes em todas as fases. Condutas pautadas pela
probidade, cooperação e lealdade.
2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos
direitos dos contratantes na consecução dos fins.
Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no
ordenamento jurídico.
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the
loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes
devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o
dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não
pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano.
Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do
credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido
com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado
o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que
este cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das
prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia
a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o
consequente agravamento significativo das perdas, uma vez
que a realização mais célere dos atos de defesa possessória
diminuiria a extensão do dano.
5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de
inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta
pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento).
6. Recurso improvido.
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(REsp 758.518/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/06/2010, REPDJe 01/07/2010, DJe
28/06/2010)”
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O voto do ministro Vasco Della Giustina faz menção expressa ao enunciado
169, como também coloca a boa-fé objetiva e seus deveres anexos como
fundamento principal do duty to mitigate the loss. O julgador faz uma análise do
instituto para justificar a manutenção da decisão do Juízo a quo, explicando que

“[...] a parte a que a perda aproveita não pode permanecer
deliberadamente inerte diante do dano, pois a sua inércia
imporá gravame desnecessário e evitável ao patrimônio da
outra, circunstância que infringe os deveres de cooperação e
lealdade.”
Também discorre o ministro sobre a ligação que o direito privado passou a ter
com a atual Constituição Federal, sustentando que “a boa-fé objetiva constitui a
efetivação da proteção da dignidade da pessoa humana nas relações obrigacionais,
pois circunscreve os limites éticos das relações patrimoniais entre os contratantes”.
O julgamento deste caso quebrou o paradigma da subsunção, implícito na
tentativa da recorrente de obter uma interpretação literal e exclusiva da lei. Ocorre
que, com a teoria tridimensional de Miguel Reale, não mais se admite que o Direito
seja resumido à letra fria de dispositivos normativos. Há que se adequar o fato não
apenas à norma aplicável, mas também aos valores éticos e morais da sociedade que
são, muitas vezes, reproduzidos na forma de princípios.
Em 2012, o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a teoria do duty to
mitigate the loss no julgamento de uma apelação interposta no âmbito de uma ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e
indenização por danos morais.
Naquela demanda, o consumidor havia aberto conta corrente no banco-réu,
mas raramente movimentava a conta, motivo por que teria solicitado verbalmente o
seu cancelamento. Não obstante, o banco continuou cobrando tarifas de
manutenção e outros encargos, alegando que não era possível o encerramento do
modo utilizado pelo autor. Ainda, em razão dos débitos lançados pelo banco, o nome
do consumidor fora inscrito em órgãos de restrição ao crédito.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados, para
declarar a inexistência do débito, determinar o encerramento da conta e condenar o
banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O
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banco recorreu à 2ª instância sustentando a legalidade das tarifas e encargos
cobrados em razão da manutenção da conta e alegando que a solicitação verbal de
cancelamento não era suficiente, pois era necessário que a mesma fosse formulada
por escrito. A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso, pois reconheceu
violação da boa-fé objetiva pelo banco:
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“DANO MATERIAL Conta corrente Comunicação verbal do
encerramento pelo correntista Inexistência de qualquer
movimentação financeira na conta pelo autor – Lançamento de
tarifas, encargos e tributos na conta inativa por mais de dois
anos Ilegitimidade da cobrança dos encargos por serviços não
prestados Violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 4º,
III, do CDC) e do dever anexo de cooperação no
adimplemento do contrato (dever de mitigar a perda ou
"duty to mitigate the loss") Reconhecimento da
inexigibilidade do débito. Sentença mantida Apelação da casa
bancária não provida.
Dispositivo: Não provimento.
(Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: São Bernardo do
Campo; Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 06/08/2012; Data de registro: 15/08/2012)
(g.n.)”
Os julgadores fundamentaram a decisão afirmando abuso de direito por parte
do banco e, também, descumprimento do dever de cooperação anexo à boa-fé
objetiva, que entenderam ser definido como o dever de mitigar (interpretação
peculiar, considerando-se que a doutrina costuma colocar o dever de mitigar como
decorrência do dever de cooperação, e não um como definição do outro).
Interessante notar, ainda, a aproximação firmada entre os institutos do abuso
de direito e do duty to mitigate the loss, o que legitima a opinião daqueles que
afirmam ser a vedação ao abuso de direito um dos fundamentos do dever de mitigar
a perda:
“Se por um lado a correntista se descurou do cuidado de
solicitar formalmente (leia-se: “por escrito”) o encerramento da
conta, a instituição financeira agiu com abuso de direito,
gerando um ilícito que trouxe prejuízos ao consumidor.
Regem-se as relações de consumo pelo princípio da boa-fé
objetiva (art. 4º, III, do CDC), pela qual o fornecedor tem
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obrigação de cooperar com o consumidor no adimplemento
do contrato em observância à eticidade que deve reinar nas
relações jurídicas. Trata-se do dever de mitigar a perda ou ‘duty
to mitigate the loss’, consagrado no Enunciado n. 169 da III
Jornada de Direito Civil [...]”
No caso em análise, afiguram-se questionáveis a pertinência e a necessidade
de utilização do instituto do duty to mitigate the loss. Ora, o cenário era de cobrança
indevida por serviços que não foram utilizados, de modo que não parece ter havido
prejuízo a ser mitigado pelo banco (pois sequer houve dano causado pelo
consumidor). Contudo, em homenagem à liberdade hermenêutica do Direito, não faz
mal considerar referido julgado na análise de como tem sido a compreensão
jurisprudencial do dever de mitigar a perda.
Outro caso de aplicação do instituto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
datado de agosto de 2016, ocorreu no julgamento de apelação interposta em uma
ação de indenização por danos materiais e morais cuja lide girava em torno do
descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra
e venda celebrado entre as partes.
Na espécie, a entrega do imóvel ao promitente comprador ocorreu cerca de
dez meses após o término do prazo contratualmente ajustado para tanto.
A sentença de primeiro grau condenou a promitente vendedora e outra
empresa que atuou no negócio ao pagamento de alugueis em valor correspondente
a 0,5% do valor do imóvel, devidos pelo período compreendido entre a data em que
o imóvel deveria ter sido entregue e a data em que a entrega efetivamente ocorreu.
Inconformados, os promitentes compradores recorreram ao E. Tribunal de
Justiça sustentando que o montante da indenização fixada deveria corresponder ao
valor efetivamente gasto com aluguéis, no patamar aproximado de R$ 20.000,00.
O acórdão, que manteve o valor da condenação fixada na sentença de
primeiro grau, recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA CITRA PETITA. Inocorrência.
Acolhimento do pedido principal, ainda que parcialmente, que
afasta a necessidade de análise do pedido subsidiário.
CORRETORA DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
Corretora que é mera intermediadora, não podendo vir a ser
responsabilidade por atraso a que não deu causa, ante a culpa
exclusiva de terceiro. Ilegitimidade mantida. Precedentes desta
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E. Corte. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. Inocorrência de
abusividade. O prazo de tolerância de 180 é válido, uma vez
não ferir o sistema consumerista. Ciência prévia do consumidor.
LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Parâmetro
fixado pelo Juízo a quo em coerência com o quantum fixado
por esta C. Câmara. Valores pretendidos pelos apelantes que
violam a boa-fé objetiva. Dever de mitigação do prejuízo.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Mero inadimplemento que não
enseja danos a direitos personalíssimos. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. Possibilidade de cobrança. Inteligência dos
arts. 389 e 404 do CC. Dever de reparação, sendo o valor da
condenação limitado à tabela da OAB. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(Relator(a): Rosangela Telles; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/08/2016; Data de registro: 24/08/2016) (g.n.)”
Os julgadores mantiveram o quantum indenizatório fixado na sentença por
entenderem que os promitentes compradores descumpriram o dever de mitigar suas
perdas ao alugar, no período de atraso, imóveis por alto valor, quando podiam ter
procurado imóveis com aluguéis menores. Neste caso, o duty to mitigate the loss foi
tratado como figura parcelar da boa-fé objetiva, in verbis:
“Há de se aplicar ao caso, entretanto, uma das frações
parcelares da boa-fé objetiva, qual seja, o duty to mitigate the
loss (dever de mitigação do prejuízo).
A boa-fé objetiva, vetor norteador das relações contratuais
contemporâneas, vem a criar deveres anexos e acessórios a
serem cumpridos pelos contratantes, preservando-se a ética e
o equilíbrio do sinalagma.
(...)

Destarte, no caso concreto, verifica-se que a eleição por parte
dos apelantes de habitação de alto padrão, cujos alugueres
totalizam R$ 2.500,00, com o intento de que os ex adversos
viriam a arcar com as despesas eleitas unilateralmente pelos
recorrentes vem a violar a boa-fé objetiva, não merecendo
guarida o quantum pretendido.”
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À guisa de ilustração, menciona-se outro caso semelhante, mais recente, em
que o instituto foi aplicado:
“APELAÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CESSÃO DA
POSIÇÃO CONTRATUAL. Ineficácia. Ausência de consentimento
da vendedora. Na cessão de contrato ou cessão da posição
contratual, a anuência do cedido (parte que permanece
vinculada ao contrato-base) se opera no plano da eficácia do
negócio jurídico. Assim, a ausência de aquiescência torna
ineficaz a cessão em relação ao cedido. Contrato que veda
expressamente a transferência dos direitos do comprador a
terceiros,
sob
pena
de
ineficácia
da
alienação.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
LUCROS
CESSANTES.
Ocorrência. Quantum indenizatório e período de cômputo
minorados em razão da violação ao princípio da boa-fé
objetiva, que impõe ao credor o dever de evitar o
agravamento do próprio prejuízo. Credora que demorou
cerca de dez anos para constituir o devedor em mora e mais
dois anos para ajuizar a ação. Quantum debeatur arbitrado
em 0,5% do valor do contrato ao mês, a contar do início do
inadimplemento até a data da notificação extrajudicial que
comunica a retirada do comprador do quadro de
associados. Exceção à regra que se justifica diante da
inércia da credora, que agiu em flagrante violação ao duty
to mitigate the loss. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. As
despesas condominiais são exigíveis apenas de quem tem a
posse direta do bem. Responsabilidade de terceiros pelo
pagamento das verbas reconhecida em ação pretérita. Caberá
ao apelante o pagamento das despesas de condomínio
relativas ao imóvel, no período posterior à prolação da
sentença no processo nº 0020501-71.2011.8.26.0007 até a
efetiva desocupação. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014084-75.2017.8.26.0007; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019) (g.n.)”
Outro cenário em que o duty to mitigate the loss foi invocado foi o julgamento
de uma apelação interposta em uma ação de cobrança de serviços educacionais
proposta por uma instituição de ensino em face de um ex-aluno:
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“Prestação de serviços educacionais. Prescrição ocorrente em
relação a cinco mensalidades. Impossibilidade de cobrança
das demais, por afronta à boa-fé objetiva (Código Civil,
artigo 422). "Duty to mitigate the loss". Embargos
monitórios procedentes. Apelo provido.
(Relator(a): Soares Levada; Comarca: Diadema; Órgão julgador:
34ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/08/2016; Data de registro: 16/08/2016) (g.n.)”
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Na espécie, o aluno havia abandonado o curso universitário, tendo sido
reprovado por falta em seis das sete matérias de sua grade curricular. A alegação da
instituição fora de que não havia desistência formalizada por parte de aluno; porém,
os julgadores entenderam que, diante da não fruição efetiva dos serviços
educacionais pelo aluno, era dever da parte credora resolver o contrato o quanto
antes, a fim de diminuir o prejuízo. Confira-se:
“[...] e ainda que se tenha por provado que o aluno não
formalizou sua desistência, e reformulando posicionamento
anterior, caberia ao estabelecimento diminuir o prejuízo, a
onerosidade a quem não se encontrava usufruindo
efetivamente de serviço educacional algum, o que era de
conhecimento compulsório do apelado. A esse preceito, “duty
to mitigate the loss” no direito alienígena, corresponde o dever
de lealdade contratual ínsito à boa-fé objetiva, expressamente
prevista no artigo 422 do Código Civil: “Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
Conclusão
Inicialmente, foi possível perceber a preocupação que o legislador do Código
Civil teve em inserir os preceitos constitucionais nas normas de direito privado.
Assim, passou-se a atribuir maior relevância aos sujeitos da relação jurídica e
menos ao patrimônio, de modo a constituir verdadeira despatrimonialização e, por
conseguinte, humanização do Direito Civil. Neste cenário é que se transportou para
o Brasil o instituto do duty to mitigate the loss, original da common law.
Conforme constatado, existem algumas distinções características entre o duty
to mitigate the loss concebido no estrangeiro e o duty to mitigate the loss brasileiro
– o que é compreensível, porquanto se trata da importação de um instituto originário
do sistema common law por um país de sistema civil law. Grosso modo, a diferença
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entre um e outro é que, enquanto naquele o Direito nasce primordialmente da
jurisprudência, neste a fonte primária é a lei positivada.
Como fundamento para o dever de mitigar a perda no Brasil, foi eleita a
cláusula geral da boa-fé objetiva; que, aliás, representa um grande marco de
constitucionalização do Direito Civil, sendo responsável pela observância ao princípio
da dignidade da pessoa humana nas relações jurídicas privadas. Desta forma, fez-se
necessário analisar os contornos de tal princípio, especialmente no que concerne à
responsabilidade civil decorrente da violação de seus preceitos. A inobservância da
boa-fé objetiva constitui espécie de inadimplemento, chamado de violação positiva
do contrato. A responsabilidade civil gerada é objetiva, independe do elemento da
culpa, portanto.
Assim, porque concebido como decorrência da boa-fé objetiva, o duty to
mitigate the loss deve ser observado sob pena de inadimplemento contratual e
responsabilidade civil objetiva independentemente de elemento intencional. Ora,
não age de boa-fé quem, podendo demandar imediatamente a parte inadimplente
para exigir o quê de direito, deixa de fazê-lo e perde a oportunidade de reduzir a
extensão de seus danos – conduta que consequentemente atingirá o devedor de
forma a provocar menoscabo patrimonial maior do que o que efetivamente teria
ocorrido se alguma providência a respeito da inadimplência tivesse sido tomada tão
logo verificada a sua ocorrência. Diante disso, o dever de mitigar a perda implica que,
sempre que possível, as partes não usufruam da integralidade dos prazos
prescricionais. Por força de ser a responsabilidade civil objetiva, irrelevante é a
discussão sobre o credor ter permanecido inerte enquanto vislumbrava o
agravamento de seus danos propositalmente ou não.
Uma análise jurisprudencial de alguns julgados do Tribunal de Justiça de São
Paulo e do Superior Tribunal de Justiça permitiu concluir que o duty to mitigate the
loss tem sido óbice à aplicação de mera subsunção nas decisões, exaltando uma
interpretação teleológica do Código Civil em que se entende que a intenção do
legislador era de que as normas constantes do instituto não fossem entendidas por
elas mesmas, mas sofressem a incorporação de valores, que são reproduzidos na
forma de princípios. Outrossim, dos julgados extrai-se que o instituto vem sendo
objeto de constante aprimoração por parte dos julgadores, de sorte que, sem sombra
de dúvida, é capaz de expandir-se e alcançar contornos maiores na prática do Direito.
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Resumo: O foco da análise será a proteção do direito do consumidor, e aqui, em
particular, várias áreas de defesa do consumidor. O que não significa que não haja
outras áreas do direito que possam fornecer informações úteis nesta missão de armar
o consumidor final de conhecimento para exigir seus direitos. Inúmeros exemplos de
como melhorar os requisitos obrigatórios de divulgação justa e torná-los ainda mais
eficazes, serão expostos. A razão pela qual, além do direito do consumidor, as áreas
de regulamentação de serviços serão escolhidas é que essas são áreas do direito
brasileiro em que o pensamento não apenas é transparente, mas também porque a
comunicação eficaz das informações do consumidor está mais avançada. Pelo
contrário, fornece evidências anedóticas de situações em que as considerações de
forma desempenharam um papel e poderiam inspirar novas iniciativas na área de
direito do consumidor. A forma é importante no direito do consumidor? A resposta
curta será sim e, neste contexto, também deve ser mencionado que os Direitos do
Consumidor proíbem a imposição de quaisquer condições mais elaboradas à forma
como as informações devem ser fornecidas. Quanto à metodologia, será utilizada
abordagem teórica e explicativa e uso de técnicas de pesquisa de levantamento
bibliográfico.
Palavras-chave: consumidor, educação, habilidades, proteção, sustentável.
Abstract: The focus of the analysis will be the protection of consumer rights, and
here, in particular, several areas of consumer protection. This does not mean that
there are no other areas of law that can provide useful information in this mission to
arm the final consumer of knowledge to demand their rights. Numerous examples of
how to improve mandatory fair disclosure requirements and make them even more
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effective will be exposed. The reason why, in addition to consumer law, areas of
service regulation will be chosen is that these are areas of Brazilian law in which
thinking is not only transparent, but also because effective communication of
consumer information is more advanced. On the contrary, it provides anecdotal
evidence of situations in which form considerations played a role and could inspire
new initiatives in the area of consumer law. Is form important in consumer law? The
short answer will be yes and, in this context, it should also be mentioned that
Consumer Rights prohibit the imposition of any more elaborate conditions on the
way in which information is to be provided. As for the methodology, a theoretical
and explanatory approach and the use of bibliographic research techniques will be
used.
Keywords: consumer, education, skills, protection, sustainable.
Sumário: Introdução. 1. Comunicação na medida certa. 2. Tecnologia pela eficácia
do direito consumerista. 3. Proteção efetiva do vulnerável. Conclusão. Referências
Introdução
Quando o assunto é elevar o consumidor ao status de detentor de direitos
plenos, importante o aspecto do tempo e contextualização das informações, como
um aspecto mais dinâmico da acessibilidade do direito. Ocorre que os consumidores
tendem a esquecer as informações ou descartá-las se eles não veem sua relevância
imediata.
Segue-se que os consumidores deveriam idealmente ser apresentados às
informações (e somente as informações) de que precisam no momento em que é
relevante. Informações oportunas não são apenas mais fáceis de entender. Também
é mais convidativo ler em primeiro lugar.
Por esta razão, os comerciantes devem, portanto, explorar as
possibilidades de diferenciar e oferecer informações mais acessíveis: fornecendo
informações nas partes certas e no contexto certo, já que nem todas as informações
ao mesmo tempo são oportunas. De fato, são propícias a confundir. A compreensão
e lembrança de informações complexas e críticas podem ser reforçadas através de
marketing honesto no momento da venda.
No entanto, isso também exige esforços e custos adicionais da
organização por parte de comerciantes. Portanto, relevante avaliar em que situações
concretas e para quais tipos de informações essa abordagem é viável. Para dar alguns
exemplos, informações sobre o relato de problemas, políticas de cancelamento e
arrependimento deveriam ser explicados no ato do negócio. Informações sobre o
comerciante e os detalhes de contato poderiam fazer parte da venda justa e honesta.
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Uma das conclusões mais importantes desse comportamento é que não
apenas o conteúdo, mas também é importante a forma com que as informações
estão sendo apresentadas. Contrato mal escrito e apresentado com excesso de
informações, é uma das principais razões para o consumidor não ler nem entender.
É óbvio que é necessário mais esforço para apresentar as informações do consumidor
em um formato eficaz e necessário.
A importância de apresentar informações de uma maneira envolvente,
interessante ou até esteticamente agradável, permite que os consumidores coletem
e processem essa informação. Por isso, há que ser reconhecida a indústria da
publicidade que prestigia o direito do consumidor.
Essas são ideias que podem ser úteis também com o objetivo de
comunicar e fidelizar o consumidor consciente. Sites profissionais demonstram de
maneira impressionante que é possível apresentar informações ainda complexas de
maneira atraente, compreensível e envolvente. As boas propagandas de informações
não são apenas divertidas de ler, também são informativas. Existe aquela que usa
letra de diferentes tamanhos: letras muito grandes para os títulos, letras um pouco
menores para o resumo, priorizando e orientando visualmente os olhos do usuário.
Por vezes, entre partes do texto, são inseridas imagens, imagens em
movimento, links para vídeo e ícones que convidam o usuário a clicar neles para
obter mais informações sobre aspectos específicos do serviço. O idioma do texto
também é pessoal, usa "você" para abordar o leitor, relacionado aos seus interesses
pessoais. Na prática, pode significar para o leitor do texto.
Ocasionalmente, o texto apela às emoções dos leitor e, caso o leitor não
consiga entender a importância do que ela está lendo, o site diz a ela. Em outras
palavras, o texto, embora demorado e exigindo muita rolagem, é uma experiência
multimídia e um exemplo de quão bem escrito e apresentado até o complexo de
informações sobre os vários serviços diferentes. É possível orientar o consumidor
com criatividade com simples mudança de postura da empresa, desde que exista a
cultura de fidelizar e garantir os direitos do seu consumidor consciente.
Para entender isso, estas linhas mostrarão que consumidores de
informações não precisam apenas ser leitores pacientes e estar acostumados a um
certo nível de abstração, eles também devem estar familiarizados com alguns termos
jurídicos, como trajes comerciais, leis de direitos autorais, patentes e marcas
comerciais e vários outros direitos de propriedade intelectual e leis de concorrência.
Além disso, a linguagem está longe de atrair emoções. Em vez disso, ele
fala de responsabilidades legais e está cheio de "você concorda" e "você pode" e
ainda mais "talvez você não."
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O que se pode concluir neste pequeno estudo é que, pelo menos em
teoria, é possível comunicar até mesmo assuntos complexos ao consumidor, desde
que instale que as informações estão dispostas a investir tempo e custos ao fazê-lo.
Outra questão que vai além do escopo deste estudo é o quanto o usuário realmente
se lembra das informações e considera útil em sua decisão de realizar uma transação
sem consumismo desenfreado.
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Outro ponto a ser demonstrado é que a decisão de investir esforços
(consideráveis) em comunicar eficazmente as informações aos consumidores
também é uma questão da experiência necessária, mas também de incentivos
(comerciais ou legais) para fazê-lo.
1.Comunicação na medida certa
A comunicação eficaz das informações do consumidor requer pesquisa,
conhecimento e uma ampla variedade de habilidades diferentes - habilidades que os
advogados da empresa (que geralmente são os que têm a tarefa da elaboração de
termos de uso e garantia de que os fornecedores cumpram as obrigações de
informações legais) geralmente não têm.
A ideia é que o enquadramento eficaz das informações possa ser um
processo dispendioso e demorado é muito equivocada e deve ser abominada na
empresa que prestigia o seu cliente. Vale ressaltar que o crescente número de
diretrizes e recomendações sobre como melhorar a apresentação das informações
do consumidor torna o conhecimento necessário mais amplamente disponível, pois
também existem advogados e pequenas empresas que não podem pagar a
experiência interna necessária.
As tecnologias digitais melhoraram ainda mais as possibilidades e a
viabilidade de apresentar informações de outras formas não textuais, por exemplo,
na forma de vídeos de instruções, fotos, banners, textos explicativos, bate-papos
integrados ou botões interativos. Mas, mesmo à luz da disponibilidade de tais
orientações, permanece o fato de que a divulgação obrigatória, significa também
onerar os fornecedores de informações com os esforços e investimentos
organizacionais necessários para fazer com que trabalho de informação objetiva
aconteça.
Na ausência de fortes incentivos para fazê-lo (sob a forma de interesses
ou regulamentação efetiva) é improvável ou pelo menos pouco claro se o
consumidor é o foco da questão. Em que medida os fornecedores realmente podem
dar ao luxo de investir o tempo e esforço necessário para apresentar informações de
forma eficaz e será que os custos de fazê-lo não superariam os benefícios ? Num
nível mais político geral, isso significa que não basta simplesmente prescrever
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requisitos de divulgação, mas que, além disso, os legisladores precisam considerar
quem tem os incentivos para fornecer essas informações, quais são os custos (de
fornecer as informações e de fazer cumprir obrigações de informação), como a
eficácia da informação pode ser monitorada e, se não houver alternativa, quais as
mais baratas e medidas políticas mais eficazes disponíveis.
As informações do consumidor dizem respeito à importância do
enquadramento. Informações do consumidor, para serem eficazes, devem ser
apresentadas de uma forma e em um contexto que permita aos consumidores fazer
um vínculo com sua situação, suas necessidades e experiências de informação. Ou,
de maneira diferente, para serem eficazes, as informações do consumidor não devem
ser escritas da perspectiva do legislador, de uma empresa ou do advogado da
empresa, mas da perspectiva do consumidor.
É importante entender que isso envolve uma abordagem
fundamentalmente diferente das informações do consumidor. Em vez de partes
interessadas e políticos que decidem quais informações os consumidores devem ter,
necessária uma abordagem mais centrada no usuário para estruturar as informações
dos consumidores. Precisamos entender primeiro como os consumidores tomam
decisões específicas, quais informações eles precisam para isso, de que forma e em
que momento no processo de tomada de decisão.

Isso requer pesquisa no comportamento real do consumidor, detentor de
direitos. O enquadramento também pode envolver uma abordagem à política de
informação do consumidor, pois pode ser um veículo de vieses cognitivos que
empurra as pessoas para escolhas sociais, políticas, etc. desejáveis.
O tom determina a mensagem, os insights da pesquisa comportamental
podem, por exemplo, ser usados para determinar o tom ou a forma corretas da
apresentação, dependendo do objetivo que as informações devem atingir (isso
requer que o objetivo seja claro).
Informações como o fato dos consumidores serem mais facilmente
impactados pela apresentação, do que sobre riscos e perdas (em vez de ganhos) e o
fato que respondem de maneira diferente ao enquadramento negativo das
mensagens, tudo pode ser usado, em particular, para influenciar a ação que os
consumidores tomam. Embora a importância do enquadramento seja evidente,
também é evidente que existe uma fina fronteira entre enquadramento e
manipulação.
Muitas informações se concentram no que a lei diz, e não é suficiente para
fornecer uma rota para uma solução. Para fornecer uma" rota para uma solução "
muitas vezes, não é suficiente apresentar as informações do consumidor na forma de
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conceitos abstratos e um quadro neutro. Deixar os consumidores interpretar essas
informações e preenchê-las com significado para sua situação pessoal, talvez seja um
caminho.
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Uma abordagem mais útil (da perspectiva dos consumidores) é estruturar
as informações de uma maneira que indique as implicações reais da vida. Por
exemplo, informações sobre requisitos e compatibilidade de software podem ser
fornecidos na forma de uma lista muito específica de requisitos. Como alternativa, os
comerciantes podem informar aos consumidores que um determinado conteúdo
digital é compatível com o hardware e o software comumente usados no momento
da compra.
Embora a primeira abordagem possa ser mais específica, a segunda é
provavelmente é mais útil para o usuário. Isso ocorre porque, no segundo exemplo,
informações muito técnicas são estruturadas de maneira que o consumidor pode
realmente entender e relacioná-lo à sua própria situação. Da mesma forma, em vez
de informar aos consumidores que “a proteção contra cópia está em vigor” ou
simplesmente mostrando um rótulo indicando que este conteúdo é copiado, as
informações de que “este e-book não podem ser copiados, impressos e transferidos
para outros dispositivos ” é muito mais instrutiva. Entenda a perspectiva do direito
consumerista.

Dar exemplos é uma maneira útil de ajudar os consumidores a interpretar
as informações que veem. Por exemplo, ao informar os consumidores sobre as
consequências de uma violação dos termos de uso, a plataforma de vendas pode
listar, por exemplo, situações que estão em conflito com sua política de usuário.
Tornando as informações comparáveis, todos os dias, os consumidores
são convidados a ler os termos, condições e as informações de uma gama
diversificada de serviços. Diferentes fornecedores usam diferentes métodos,
terminologias, idiomas e normas técnicas para fornecer informações ao consumidor.
A diversidade de informações é problemática se considerarmos que o objetivo final
da informação do consumidor é permitir que os consumidores devem fazer boas
escolhas. Ser capaz de fazer escolhas informadas não se limita a decidir a favor ou
contra um produto ou serviço específico.
As escolhas informadas também envolvem a capacidade de comparar
diferentes produtos (fazendo uma escolha) e como eles suportam a compatibilidade,
permitem cópias, impressão e outros usos, e se protegem a privacidade dos usuários
etc. Essa comparação só é possível se as informações sobre os vários produtos são
comparáveis. Em outras palavras, tornar a informação sobre preços e características
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do produto comparáveis é uma maneira muito importante de ajudar os usuários agir
de acordo com as informações e poder escolher melhor.
A padronização do conteúdo e do formato (técnico) da informação
desempenha um papel crucial nesse contexto. Formas padronizadas de apresentar
informações aos consumidores não facilitam apenas a comparação por
consumidores. A padronização também facilita as atividades de terceiros, como
consumidores, organizações, especialistas, mídia e autoridades reguladoras. Além
disso, a padronização é um fator facilitador no estabelecimento de serviços de
recomendação de terceiros que ajudam os usuários a encontrar a escolha ideal.
Embora tenha sido apontado corretamente que sites de comparação
abrem um novo conjunto de desafios para consumidores e legisladores, muitos deles
relacionados a abrangência, independência e confiabilidade do serviço de
comparação, importante promover e facilitar suas atividades.
A Internet pode diminuir consideravelmente os custos de busca de
informações, permitindo maior concorrência e os benefícios dessa competição
podem fluir para os consumidores. Exige, no entanto, que a padronização ocorra em
diferentes níveis: terminologia, organização do conteúdo e também padronização
técnica (por exemplo, fornecimento de informações em formatos legíveis por
máquina).
Atualmente, as informações obrigatórias do consumidor são direcionadas
ao "consumidor". Na realidade, o consumidor representa um grande número de
indivíduos extremamente heterogêneos, cada um com diferentes necessidades de
informação, bem como formas de coletar, processar e integrar informações em suas
rotinas de tomada de decisão. Idealmente, a comunicação eficaz das informações do
consumidor levaria a um nível muito mais granular.
As informações individuais precisam de nível de experiência, de
conhecimento de base, educação, mas também de preferência por diferentes formas
de comunicação. Para ser realmente eficaz, o processo de prestação de serviços ao
consumidor se transformaria em um processo de personalização de informações ou
coaching de consumidor.
Há evidências de que informações personalizadas ou direcionadas podem
ser, sob certas circunstâncias, mais persuasivas e eficazes em transmitir uma
mensagem. O serviço personalizado e a natureza de uma mensagem pode ter um
efeito positivo no caráter persuasivo da mensagem e da relevância percebida, mas
também em sua relação com a fonte de informações mais personalizadas, pois dá
aos usuários um maior senso de propriedade, envolvimento e associação positiva
com a fonte do conteúdo personalizado.
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A personalização também pode ser um meio de apresentar aos
consumidores as informações que eles, de outra forma, não teriam procurado ou
nem sequer estavam cientes de que existiam (e era relevante para eles). Esse aspecto
da personalização é de particular importância à luz do fato dos consumidores nem
sempre lerem as informações ou não terem consciência de sua particular
importância.
Por conseguinte, tem sido frequentemente sugerido que o caminho para
mais informações efetivas do consumidor são pessoais.
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2.Tecnologia pela eficácia do direito consumerista
O papel da tecnologia digital em tornar as informações do consumidor
mais inteligentes pode ajudar de várias maneiras a apresentar informações pro
consumidor de maneira mais eficaz e mais inteligente. São muitos os exemplos: a
integração de apresentações de links diretos e multicamadas, o uso de tutoriais em
vídeo e áudio, sessões de bate-papo interativo e workshops on-line, perguntas e
respostas interativas, fornecimento de glossários e índices eletrônicos, transparência,
aplicativos e fluxogramas educacionais e de comparação, padrões, sites de
comparação, bem como a pesquisa direcionada por termos e condições com a ajuda
da pesquisa.

Veja que mecanismos, e também widgets ou aplicativos, alertam os
consumidores para termos potencialmente problemáticos ou informações de
"necessidade de conhecer". Existe ainda maneira específica de usar tecnologia digital
para tornar as informações mais inteligentes. A nova tendência em direção à
"divulgação inteligente" como uma maneira de fornecer aos consumidores
informações mais direcionadas e "inteligentes", é baseada, entre outras coisas, em
informações sobre situação pessoal.
A divulgação inteligente foi definida como a liberação oportuna de
informações complexas e dados em formatos padronizados e legíveis por máquina,
de maneira a permitir que os consumidores tomem decisões acertadas. A divulgação
inteligente é uma prioridade política e uma força tarefa sobre estabelecida com o
objetivo de desenvolver diretrizes baseadas nas melhores práticas para tornar os
dados dos mercados consumidores disponíveis e úteis para identificar as questões
legais, econômicas, sociais e políticas.
Com a divulgação inteligente, o governo poderia criar um portal que
fornecesse informações sobre divulgação e também conjuntos de dados abertos
sobre uma série de questões (educação, energia, saúde, finanças, alimentação e
nutrição, segurança, telecomunicações) para consumidores e terceiros que planejam
desenvolver novos serviços ou aplicativos de informações ao consumidor. A ideia é
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servir como uma plataforma para uma variedade de aplicativos inteligentes de
divulgação e pesquisa.
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Os dados em questão podem ser fornecidos pelo setor público, por
organizações não governamentais, por parceiros comerciais, mas também por
usuários individuais (dados de uso). Pode incluir publicamente dados
governamentais disponíveis sobre horários de ônibus, escolas públicas, mas também
de conformidade e históricos de aplicação, informações de empresas comerciais (por
exemplo, produtos ou nutrição com informações obrigatórias, mas também legais).

No coração da divulgação inteligente, existe a ideia de que informações
sobre padrões e preferências individuais de uso podem ser usadas pelos
consumidores, mas também, e talvez ainda mais importante, por terceiros, como
mecanismos de pesquisa, sites de comparação ou aplicativos para consumidores,
para fornecer aos consumidores informações pessoalmente relevantes para eles. Ao
fazer isso, a divulgação inteligente tem o potencial de ser eficaz em todos os estágios
do caminho da informação: não só pode ajudar a conscientizar os consumidores
sobre certos problemas ou padrões, também pode ajudá-los a coletar informações
relevantes, interpretar essas informações, bem como informá-los sobre possíveis
mudanças ou adaptar as informações às mudanças e necessidades dos
consumidores.
A divulgação inteligente também pode ter um papel importante na
comunicação eficaz de informações obrigatórias do consumidor e termos de uso.
Obviamente, a disponibilidade de dados sobre padrões de uso reais ou potenciais
podem ajudar também neste contexto a direcionar informações ao consumidor.
Pode ajudar os consumidores a encontrar os serviços ou produtos certos, e também
os melhores termos e condições.
Da mesma forma, pode-se prever que formas mais "inteligentes" de
informar os consumidores podem ser usadas para adaptar as informações do
consumidor à idade, sua educação, proficiência na internet ou para sua necessidade.
Ferramentas inteligentes de divulgação podem detectar mudanças no consumo,
hábitos e fornecer informações complementares sobre pacotes de serviços
alternativos, mas também termos de uso (por exemplo, se um consumidor não usa
um serviço por um determinado período, uma ferramenta de divulgação inteligente
destaca as condições de cancelamento).
Os aplicativos de divulgação inteligente também podem ajudar os
consumidores a entender melhor as implicações das informações do consumidor
para sua própria situação, por exemplo, oferecendo ferramentas de cálculo ou préclassificando e reduzindo a quantidade de informações que os consumidores têm
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para processar (por exemplo, informar os consumidores apenas sobre os pacotes de
serviços relevantes para esse consumidor em particular).
As vantagens potenciais das rotas "mais inteligentes" para informar os
consumidores sobre produtos e serviços, mas também seus direitos, são óbvias.
Como já mencionado, essa abordagem muito mais individual e direcionada
corresponderia às ideias recentes sobre a utilidade e persuasão a medidas de
informação mais direcionadas.
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Também poderia oferecer uma solução viável para as várias demandas
recentes por informações melhores e mais personalizadas. Pode até estimular
completamente novas categorias de serviços ao consumidor ou mecanismos de
escolha, além de proporcionar mais transparência e, em última análise, a
concorrência nos mercados consumidores.
Também existem preocupações que precisam ser abordadas. Os
problemas de proteção e segurança de dados estão entre os mais proeminentes,
especialmente em certos tipos de informações, como metadados ou uso de
informações. Pode não necessariamente se enquadrar nas definições existentes de
dados pessoais. Então, existem preocupações quanto à segurança e
confidencialidade das informações pessoais sobre consumidores e seus hábitos de
uso e até que ponto serão compartilhados, por exemplo revendedores profissionais
ou terceiros anunciantes.
Em um nível mais fundamental, a divulgação inteligente pode levar a uma
instrumentalização de dados de uso (particulares), causando limites entre dados
pessoais e dados públicos abertos.
Divulgação inteligente, como forma de identificar, mas também prever
padrões e preferências de uso pessoal, não deve ser utilizada de maneira a
discriminar injustamente diferentes consumidores, nem negar que consumidores
acessem serviços abertos a terceiros ou prendam os consumidores uma vez
identificados.
As preocupações gerais contra a personalização, por exemplo, na mídia
ou em publicidade, também são potencialmente válidas nesse contexto, a saber, uma
vez que um perfil de usuário tenha sido estabelecido, isso está sendo usado para
enviar seletivamente certos tipos de informações a certos consumidores, e não outras
(por exemplo, informações sobre opções específicas de preços ou pacotes de
serviços).
É verdade que as empresas desfrutam de liberdade contratual, o que
também significa que elas são principalmente livres para escolher seus parceiros
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contratantes. No entanto, isso não deve levar a resultados socialmente indesejáveis.
Também a precisão da previsão das preferências do usuário e perfis pessoais é uma
questão que merece atenção.
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Outra preocupação importante está relacionada à qualidade e
confiabilidade das informações fornecidas. Como as informações personalizadas
podem ter um efeito mais persuasivo, não é apenas potencialmente mais útil, mas
também mais enganosa para os consumidores, caso as informações fornecidas não
sejam precisas ou tendenciosas.

Isso ocorre especialmente quando os consumidores não apenas recebem
informações neutras, mas também informações que estão sendo estruturadas na
forma de conselhos ou recomendações. Os aplicativos de divulgação inteligente
também podem ajudar consumidores a entenderem melhor as implicações das
informações do consumidor para sua própria situação, por exemplo, oferecendo
ferramentas de cálculo ou pré-classificando e reduzindo a quantidade de
informações que os consumidores têm para processar (por exemplo, informar os
consumidores apenas sobre os pacotes de serviços relevantes para esse consumidor
em particular).
As vantagens potenciais das rotas mais inteligentes para informar os
consumidores sobre produtos e serviços, mas também seus direitos, são óbvias.
Como já mencionado, essa abordagem muito mais individual e direcionada
corresponderia às ideias recentes da pesquisa comportamental sobre a utilidade e
persuasão a medidas de informação mais direcionadas. Também poderia oferecer
uma solução viável para as várias demandas recentes por informações melhores e
mais personalizadas. Pode até estimular completamente novas categorias de serviços
ao consumidor ou “mecanismos de escolha”, além de proporcionar mais
transparência e, em última análise, a concorrência nos mercados consumidores.
Também existem preocupações que precisam ser abordadas. Os
problemas de proteção e segurança de dados estão entre os os mais proeminentes,
especialmente em certos tipos de informações, como metadados ou uso
informações, pode não necessariamente se enquadrar nas definições existentes de
dados pessoais.
Como as informações personalizadas podem ter um efeito mais
persuasivo, não é apenas potencialmente mais útil, mas também mais enganosa para
os consumidores, caso as informações fornecidas não sejam precisas ou
tendenciosas. Isso ocorre especialmente quando os consumidores não apenas
recebem informações neutras, mas também informações que estão sendo
estruturadas na forma de conselhos ou recomendações.
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3.Proteção efetiva do vulnerável
A disciplina da boa informação e redução inteligente do discurso prolixo
são princípios importantes que devem acompanhar qualquer iniciativa para informar
os consumidores. A redução da informação também pode ser uma questão de
apresentação: outro exemplo frequentemente citado de redução de informações é o
fornecimento de avisos de informações em camadas.
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A idéia por trás das informações em camadas é fornecer informações em
porções razoáveis, com as mais importantes apresentas primeiro. A priorização de
informações é útil e importante.
Ainda, a redução de informações no nível da apresentação também pode
ter efeitos colaterais potencialmente perturbadores. Um desses efeitos colaterais é
que os consumidores podem ficar satisfeitos com a leitura das informações
priorizadas.
Uma possível consequência é uma camada dupla de estratégia de
informação, na qual alguns tipos de informação são apresentados de maneira
bastante proeminente, com
alguma chance de ser lida, enquanto o restante da informação é
degradada para um status factual de obscuridade. E, na pior das hipóteses, um lugar
onde fornecedores menos éticos podem esconder ainda mais facilmente termos
desfavoráveis de usar. Se alguma informação é mais fácil de determinar do que outra
(por exemplo, preço, em comparação com a facilidade de uso dos termos e
condições), também existe o risco de competição que ocorrerá com base nessa
facilidade.
É também por isso que uma forma mais apropriada de redução da
informação poderia ser a diferenciação entre os alvos ideais de diferentes tipos de
informação do consumidor. Embora reconheça que "informações prioritárias", como
preço, duração, características do produto, etc., é útil para os consumidores, outros
tipos de informações são provavelmente mais adequadas para serem submetidas ao
escrutínio de terceiros dedicados, como especialistas, representantes dos
consumidores, mídia, autoridades reguladoras etc.
Em geral, é importante entender que a redução de informações também
envolve certos riscos e sempre se equilibra em uma linha entre a simplicidade da
informação e a simplificação excessiva, como mostra o exemplo dos rótulos. Apesar
das ferramentas particularmente poderosas de informações críticas, quando os
rótulos são mal projetados, mais confundem ao invés de informar os consumidores.
Existe o perigo da sobrecarga de etiqueta.
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Não apenas a quantidade de informações existentes sobre o consumidor
pode ser reduzida. Redução ideal de informações começa em um estágio anterior, já
ao projetar leis e solicitar informações adicionais. Por enquanto, a informação
obrigatória raramente é informada por um quadro teórico mais amplo que indica as
situações e condições sob as quais informações do consumidor são potencialmente
eficazes para alcançar uma meta regulatória.
Muitas instâncias de regulação informacional são orientadas por casos
concretos. E consumidores e fornecedores são os destinatários de uma variedade
esmagadora de diversas instâncias sobrepostas e nem sempre muito consistentes de
informações obrigatórias. No centro de tal conjuntura, deve estar a percepção de
que os consumidores têm apenas uma atenção limitada à gastos e, portanto, mais
coordenação, mas também diligência em pedir ainda mais informações é preciso.
O que ainda falta é uma abordagem abrangente de monitoramento e
coordenação de instâncias diferentes de informações obrigatórias. Ao lado da
necessidade de mais coordenação e elaboração de leis mais bem informadas, a
questão é obviamente para certos tipos de problemas e falhas de mercado. Soluções
alternativas, na forma de proibições, padrões, etc., não são mais eficazes e, à luz do
que foi dito antes, ainda menos dispendiosos.
Nesse contexto, é importante lembrar que os usuários demonstram uma
confiança considerável nos legisladores, autoridades reguladoras ou nos
fornecedores de serviços - e que essa confiança pode ser uma razão pela qual os
consumidores nem se importam em ler a informação. Obviamente, isso não pode
significar que não haja um papel e até responsabilidade por parte dos consumidores
a investir esforços na busca e leitura das informações relevantes que lhes permite
tomar decisões precisas. No entanto, a realidade dos mercados (digitais) é que, com
a crescente complexidade e diversidade de produtos e serviços, o conceito de
confiança será, em muitas instâncias, ainda mais difícil de ser alcançado. Cabe aos
legisladores e políticos elaborar as conclusões necessárias.
4.Conclusão
Foi demonstrado que a informação do consumidor não é um ato único, é
um processo que segue uma via comportamental. Nesse caminho, os consumidores
podem coletar informações de uma diversidade de fontes, incluindo governos ou
autoridades reguladoras, especialistas, amigos e familiares, fornecedores, ONGs, a
mídia etc.
Assim, ao considerar como informar efetivamente os consumidores, é
importante considerar não apenas atos únicos ou atores do processamento de
informações, como as obrigações de divulgação geralmente cumprem, mas todo o
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caminho da informação, e os papéis que os diferentes atores podem levar ao longo
do caminho de proteção plena do consumidor.
Além disso, algumas informações destinam-se não tanto aos
consumidores, mas a terceiros, como o advogado dos consumidores. Um exemplo
são as disposições sobre escolha de lei ou exclusão de responsabilidade. Não
compreensível para a maioria dos leigos e relevante principalmente em caso de
conflito, muitas disposições são claramente não escritas para os consumidores leigos.
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Nessa medida, classificando as informações fornecidas em termos de uso
e em outros lugares, decidir quem é o destinatário real e lógico dessas informações
também pode ser uma maneira bastante eficaz de reduzir a quantidade de
informações disponíveis. Em outras palavras, o que é necessário é uma visão mais
sistêmica das informações do consumidor, que reconhece que os consumidores
informados são o resultado de uma interação complexa de atores e que os
consumidores não são os únicos, e muitas vezes, também não são os melhores
destinatários de certos itens de informação.
Como demonstram as evidências das ciências comportamentais e
cognitivas, o consumidor real e vivo - ao contrário do construto de papel - não
corresponde à concepção de informação e consumidor prudente. É essa noção ideal
do consumidor bem informado e prudente, no entanto, esse ainda é o ponto de
referência para muitas obrigações de divulgação.
Como resultado, as obrigações de informação não levam suficientemente
em conta que a informação não necessariamente capacita o consumidor, ela também
pode sobrecarregar, confundir, distrair e, o que é pior, detê-lo. Além disso, os
consumidores geralmente não são livres para agir de forma autônoma e
razoavelmente prudente. Eles são restringidos por fatores externos (por exemplo,
muita escolha), bem como aspectos internos na forma de vieses comportamentais,
preferências irracionais etc.
É hora de que essas ideias também sejam refletidas em uma organização
mais eficaz da web de transparência. Restou demonstrado que um aspecto
importante a ser levado em consideração nesse sentido é a questão de quem tem
incentivos para investir tempo e esforço na comunicação eficaz. Qual a informação,
bem como recursos e conhecimentos para fazê-lo da maneira ideal ?
Reforce a percepção de que a comunicação de informações do
consumidor é um processo caro e complicado e, para evitar custos de aplicação
proibitivos e / ou regulamentação ineficaz, é importante tomar uma atitude mais
crítica e examinar as obrigações de informação também ao determinar as metas e
os beneficiários da divulgação.
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O que a lei tem a dizer sobre a forma e a maneira pela qual as informações
estão sendo comunicadas aos consumidores é um aspecto essencial da divulgação
efetiva das informações. Verdadeiramente, existem sugestões sobre como melhorar
a apresentação das informações ao consumidor, com base em ideias de estudos
comportamentais.
Em particular, o estudo destacou a importância de identificar os
destinatários corretos das obrigações de informação, de melhorar a acessibilidade
da informação, mas também a melhor apresentação da informação, incluindo
aspectos como tempo, enquadramento, criação de informações comparáveis e como
usar tecnologias digitais para informar os consumidores de maneira mais eficaz e
"inteligente".
Foi ainda esclarecido sobre a necessidade de redução de informações. De
maneira mais geral, argumentou-se que a comunicação de informações do
consumidor é um processo dinâmico, e não um único ato, e envolve uma rede
complexa de diferentes atores com funções diferentes. Em que medida as
considerações de forma e comunicação eficaz das informações dos consumidores já
são contabilizadas? Questão chave que fica para estimular o debate deste assunto
em qualquer ambiente que prestou-se a ler e entender este discurso.
Não é forçoso lembrar que na missão da proteção do consumidor e seus
direitos, por vezes, tem sorte aquele que aprende que o silêncio vale mais que
palavras desnecessárias.
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RESUMO: O presente artigo visa analisar a tese de mutação constitucional do art. 52,
X, da Constituição Federal, segundo a qual o papel do Senado no controle difuso se
reduziria a publicizar as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, essas
automaticamente já dotadas de efeitos erga omnes e eficácia vinculante. Para tanto,
investigamos sua raiz, a ideia de abstrativização do controle difuso de
constitucionalidade. Posteriormente, apresentamos os fundamentos da referida tese,
de modo a aferir sua coerência. Por fim, analisamos o recente julgamento da
Suprema Corte nas ADI 3406 e 3470, quando se mostrou prevalente o entendimento
pela concretização da mutação constitucional do art. 52, X, para concluir se houve
efetivamente, ou não, virada jurisprudencial acerca da matéria. O método dedutivo
foi o mais utilizado nessa pesquisa, a partir da leitura de fontes legislativas,
jurisprudenciais, bibliográficas e documentais.
PALAVRAS-CHAVE: Controle de Constitucionalidade. Supremo Tribunal Federal.
Senado Federal. Mutação Constitucional. Abstrativização.
KEYWORDS:
SUMÁRIO: Introdução; 1. A “objetivação” do controle difuso de constitucionalidade
no Brasil; 2. O papel do senado no controle difuso; 2.1 A tese da mutação
constitucional do art. 52,X; 2.2 Possíveis consequências da adoção da tese da
mutação constitucional; 3. Análise do novo entendimento do STF a partir das ADI
3406 e 3470; 3.1 A posição dos Ministros na votação para adoção da tese de mutação
do papel do Senado; 3.2 É possível afirmar que o STF passou a acolher a teoria da
objetivação do controle difuso?; 4. Conclusão.
INTRODUÇÃO

1 A “OBJETIVAÇÃO” DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO
BRASIL
Se uma perspectiva geral, ou de efeitos erga omnes (ou mesmo vinculantes),
aparece desde sempre no controle concentrado de constitucionalidade, não é essa a
questão posta quando o STF declara incidentalmente a inconstitucionalidade de
norma em ação de natureza concreta, como num recurso extraordinário ou um
habeas corpus. Ações desse tipo visam, antes de tudo, defender o interesse subjetivo
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da parte em ver sua pretensão satisfeita. É inegável, entretanto, que o sistema
processual tem empurrado o STF a agir de modo diverso: isso tem ocorrido, no
mínimo, desde que os tribunais brasileiros passaram a adotar súmulas. Tal
movimento se radicalizou com o surgimento da arguição da relevância e das súmulas
vinculantes, isso sem mencionar os diversos requisitos “jurisprudenciais” criados ao
longo do tempo pelo STF para diminuir a onda de recursos extraordinários.
A objetivação (ou abstrativização) do controle difuso de constitucionalidade,
nomenclatura que tem sido atribuída a este fenômeno, visa conferir eficácia erga
omnes e efeito vinculante às decisões tomadas em processos inter partes, em
especial nos recursos extraordinários e agravos, e se fortaleceu no âmbito nacional
após a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que introduziu no nosso sistema os
institutos da repercussão geral e da súmula vinculante. Tais características passaram
a proporcionar à decisão um alcance muito superior ao que inicialmente se pretendia
conferir-lhe.
Importa trazer aqui algumas alterações legislativas que, mesmo antes da EC
nº 45/2004, contribuíram de modo relevante com a mencionada tendência à
objetivação do controle difuso. Nesse sentido, temos as alterações nos artigos 475,
§ 3º, 481, parágrafo único e 557, § 1º-A, todos do Código de Processo Civil de
1973 [1], operadas pelas leis nº 9.756/98 e nº 10.352/01. A partir desses novos
dispositivos, foi conferido efeito vinculante às decisões do STF, mesmo que
proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade. [2]
Para facilitar o entendimento, tratemos da hipótese do artigo 475 (artigo 496,
no Código de Processo Civil atualmente vigente), que cuida das decisões que não
necessitam do impulso das partes para que seja operada revisão pelo Tribunal.
É o que se convencionou chamar de duplo grau de jurisdição obrigatório, ou
remessa necessária.
A remessa necessária tem por objetivo a preservação do Erário, na medida em
que lhe confere instância revisora obrigatória quando ocorrer decisão judicial
desfavorável à Fazenda Pública. O que há, em resumo, é uma vedação legal ao
trânsito em julgado da decisão em primeiro grau de jurisdição.
Contudo, após a modificação promovida pela Lei nº 9.756/98, essa condição
suspensiva passou a não operar efeitos quando a referida sentença estiver fundada
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula dessa
Corte. Resta claro, portanto, que, mesmo antes da criação da figura da súmula
vinculante, as decisões oriundas do Pleno do STF já detinham, ainda que de forma
mitigada, o poder de vincular as inferiores instâncias.[3]
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Para evitar confusões, saliente-se que não se trata aqui de “processos
objetivos”: processos sempre se referem a partes, motivo pelo qual não pode o
Judiciário agir de oficio. A palavra objetivação, na verdade, é utilizada no sentido de
aproximação entre os modelos abstrato e concreto de controle de
constitucionalidade, na medida em que este último passa a assumir também a função
de defesa da ordem constitucional objetiva.
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Não obstante essa aproximação entre os modelos seja aceita e festejada pela
maioria da doutrina jurídica no Brasil (alguns, inclusive, entendendo que o processo
de abstrativização já se completou, após o advento do novo CPC[4]), ainda há quem
critique esse movimento.
Nesse sentido, Lênio Luiz Streck acredita que atribuir eficácia erga omnes e
efeito vinculante às decisões do Supremo em sede de controle difuso seria “ ferir os

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório (art. 5.º, LIV e LV, da Constituição da República)”, na medida em que
“assim se pretende atingir aqueles que não tiveram garantido o seu direito
constitucional de participação nos processos de tomada da decisão que os
afetará”.[5]
Além disso, Streck entende que tal tendência acarreta a violação de
competências constitucionalmente fixadas, na medida em que a própria Constituição
define a abrangência do controle difuso e do controle concentrado. Assim, para ele,
se a Constituição “elabora tão preciosa diferenciação entre controle concentrado e
controle difuso, não há como se imaginar que os efeitos do controle concentrado
sejam extensivos ao controle difuso, de forma automática”.[6]
Acreditamos que não encontram guarida as críticas feitas pelo jurista gaúcho.
Primeiro, porque o próprio Código de Processo Civil prevê a possibilidade de que
aqueles que porventura possam ser afetados pela decisão - tomada em sede de
recurso extraordinário - participem do processo. Essa participação se dará por meio
do instrumento processual denominado amicus curiae, previsto no artigo 323, § 3 do
RISTF. Em segundo lugar, não acreditamos que a Constituição imponha qualquer
óbice ao processo de objetivação. Ao contrário, entendemos que essa tendência
somente irá ampliar e tornar mais efetivos diversos princípios dispostos na Carta,
explícita ou implicitamente, tais como a duração razoável do processo (Artigo
5º, inciso LXXVIII), a eficiência da Administração Pública (Artigo 37) e a segurança
jurídica.
Convém notar que o Supremo Tribunal Federal também vem adotando, em
especial nas últimas duas décadas, posicionamentos tendentes à supracitada
aproximação dos modelos de controle.
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Exemplos disso são os julgados em que a Corte se manifestou pela existência
de eficácia transcendente dos fundamentos determinantes das decisões proferidas
em sede de controle difuso de constitucionalidade, envolvendo leis municipais.
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As controvérsias versando sobre tais leis chegam ao Supremo, via de regra,
através de recurso extraordinário. Em sendo esse um instrumento do controle difuso,
os efeitos das decisões de inconstitucionalidade se limitam (ou deveriam limitar-se)
tão somente às partes do processo e declarar inconstitucional apenas aquela lei
específica.

Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a existência
de semelhança entre a legislação de vários municípios e a pletora de recursos
questionando essas mesmas leis, decidiu atribuir transcendência à ratio decidendi da
decisão proferida em determinados recursos desta natureza, de modo a estender os
efeitos da inconstitucionalidade para leis substancialmente idênticas.
Para tanto, passou a se utilizar da disposição do artigo 557, § 1º do CPC então
vigente, segundo o qual era possível ao relator dar provimento ao recurso “se a
decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal”.[7]
Exemplo pioneiro nesse sentido foi o RE nº 228.844/SP[8], julgado em 1999 e
de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, no qual se atribuiu transcendência aos
motivos determinantes da decisão proferida nos autos do RE nº 153.771-0/MG, esse
de relatoria do Ministro Moreira Alves, versando sobre a exigibilidade condicionada
do IPTU progressivo cobrado pelo Município de Belo Horizonte.
No que tange à teoria da transcendência dos motivos determinantes, convém
notar que, desde 2015, o entendimento majoritário do STF passou a ser de não mais
admitir a sua adoção[9]. O objetivo da Corte ao adotar a concepção restritiva desta
teoria foi evitar a torrente de reclamações derivadas da adoção desse entendimento,
motivo pelo qual apenas o dispositivo do acórdão teria efeito vinculante. Ao nosso
ver, contudo, esse novo posicionamento não afeta o movimento em direção à
abstrativização cada vez maior do controle difuso.

2. O PAPEL DO SENADO NO CONTROLE DIFUSO
Foi atribuída, pela Constituição Federal de 1934, atribuição ao Senado Federal
para suspender a execução do ato normativo declarado inconstitucional pelo
Supremo. O objetivo da nova norma era resolver o problema enfrentado pela Corte
durante a vigência do Constituição anterior, qual seja, a inexistência de instrumentos
para instituir efeitos vinculantes e ultra partes para as suas decisões.
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Ocorre que, durante os três anos de sua vigência, nenhuma resolução foi
editada, sendo essa competência extinta pela Constituição de 1937.
Foi apenas em 1946, com a promulgação de nova Carta Constitucional, que
novamente se atribuiu ao Senado o papel de suspender o ato normativo tratado
como inconstitucional pelo Supremo. Todavia, o constituinte pecou ao não definir a
quem caberia comunicar as decisões do STF ao Senado. Por conseguinte, apesar de
o STF ter declarado a inconstitucionalidade de inúmeras leis em controle difuso
desde 1948, nenhum ato normativo foi suspenso pelo Senado até 1958.[10]
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Nesse período, a atuação do Senado não se restringia às leis declaradas
inconstitucionais em controle abstrato, englobando também atos normativos
julgados em sede de representação interventiva, prática abandonada somente com
a promulgação da Constituição de 1967, quando o Supremo deixou de encaminhar
as decisões proferidas em representação interventiva.
Tal prática, contudo, continuou sendo utilizada em relação à representação
genérica de inconstitucionalidade (instituída pela emenda constitucional nº 16/65) e
só foi deixada de lado em 1977, quando a Corte passou a entender que as decisões
proferidas em sede de controle abstrato já possuíam de per si eficácia erga omnes,
restringindo então a atuação do Senado às leis declaradas inconstitucionais em sede
de controle abstrato de normas, entendimento adotado pelo Constituinte de 1988.
Visto esse pequeno histórico do instituto presente no art. 58, X, da Carta
Maior, importante indagar dos efeitos a serem reconhecidos ao ato do Senado que
suspende a execução da lei inconstitucional.
Conforme entendimento de Gilmar Mendes, o Supremo parece ter admitido
inicialmente que o ato do Senado emprestaria eficácia genérica à decisão definitiva,
tendo a suspensão o condão de dar alcance normativo ao julgado da Excelsa Corte,
coisa que ela não podia fazer de forma autônoma, ainda.[11]
Desde 1977, quando o STF passou a garantir efeitos erga omnes e vinculantes
às suas decisões em sede de controle objetivo, a atuação do Senado no controle de
constitucionalidade ficou restrita ao controle concreto. Segundo doutrina majoritária,
este só poderia suspender, com efeitos ex nunc, a execução de lei declarada total ou
parcialmente inconstitucional pelo STF nos exatos termos da decisão, não podendo
ir além nem aquém do que o decidido pelo tribunal. Além disso, uma vez editada a
resolução suspensiva, não poderia o Senado editar nova resolução, de modo a
revogar a primeira.
Em seu voto na Reclamação 4335/2015 (a qual ainda será melhor abordada
no tópico seguinte) o Ministro Joaquim Barbosa contestou o argumento do Min.
395

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Gilmar Mendes de que haveria atualmente um desuso ou uma obsolescência do art.
52, X, a partir de um dado empírico “altamente revelador”: em rápida pesquisa na
base de dados do Senado Federal é possível constatar que, desde 1988, a referida
Casa Legislativa suspendeu a execução de dispositivos de quase 100 normas
declaradas inconstitucionais.
Em pesquisa sobre o tema, Fábio Leite constatou que, no período entre 1988
e 2006, o Senado Federal aprovou 70 resoluções suspendendo leis declaradas
inconstitucionais pelo STF (sendo que duas delas eram relativas a ações diretas de
inconstitucionalidade, o que não mais subsiste em nosso ordenamento motivo pelo
qual o número real é reduzido para 68). Como se vê, o número que se vê não está
nem perto dos 100 apontados pelo Ministro, embora não haja dúvida de que o
Senado de fato exerceu sua competência. [12]
Aprofundando o estudo, o pesquisador constatou que entre 1990 e 1999,
foram aprovadas apenas 16 resoluções, sendo que no período de 2004-2009 foram
aprovadas 71 resoluções, não se podendo ignorar, contudo, que por 5 anos (20002004) não houve nenhuma resolução aprovada. Considerando os anos mais recentes
da pesquisa (2007-2016) o total de resoluções foi de apenas 29, número considerado
ínfimo perto da potencialidade inicialmente desejada para o dispositivo.
É possível tentar vislumbrar quais seriam as possíveis causas do fenômeno
referido. A nosso ver, uma delas pode ser a baixíssima quantidade de decisões
comunicadas pelo Supremo Tribunal Federal ao Senado ao longo desse período.
Conforme dados colhidos por Carlos Victor Nascimento, no período entre 1990 e
2008, em apenas 136 recursos providos, total ou parcialmente, houve comunicação
da decisão ao Senado, o que revela a possibilidade de o Supremo, através de sua
postura displicente, não estar efetivamente comunicando suas decisões ao
Senado. [13]
Ao analisar os dados acima, é importante ter em conta que a inércia do Senado
não fere nem viola a relação entre os Poderes, não sendo possível imaginar que
houve alguma violação constitucional em caso de recusa da Casa Legislativa à
pretendida extensão de efeitos.[14] Apesar disso, fica claro que o papel do Senado
previsto no art. 52,X parece não mais se justificar em termos práticos, uma vez que
não vem sendo utilizado da forma como foi pensado para funcionar há pelo menos
4 décadas.
Essa falta de prestígio atual do instituto pelas entidades envolvidas no
procedimento (STF e Senado) não quer dizer necessariamente que a previsão do art.
52,X, seja desprovida de qualquer utilidade prática no ordenamento vigente. Nesse
sentido, interessante proposição traz Gabriel Pinheiro, segundo o qual a resolução
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expedida pelo Senado findaria a possibilidade de que uma lei revogada por outra
que posteriormente viesse a ser declarada inconstitucional voltasse a viger
automaticamente, como atualmente ocorre por expressa disposição da Lei nº
9.868/99 [15][16].
Assim, ao legislador teria sido dada uma tarefa eminentemente política, qual
seja, transformar o “estar” inconstitucional da norma assim declarada pelo Supremo,
para o “ser” inconstitucional, a partir de resolução expedida após veredicto da
comissão especializada do Senado Federal.
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2.1 A tese da mutação constitucional do art. 52,X.
É notório, como aponta Gilmar Mendes, que, a partir do momento em que as
decisões em controle abstrato de normas ganham força vinculativa, abrindo-se a
possibilidade inclusive de suspensão liminar da eficácia de leis ou atos normativos,
com eficácia geral, começa-se a quebrar a crença na própria justificativa do instituto
previsto no art. 52, X, que se inspirava diretamente numa concepção mais arcaica de
separação de Poderes. [17]
Isso porque, podendo o Supremo, em sede de ADI, suspender, liminarmente,
a eficácia de uma lei, ou mesmo de uma Emenda Constitucional, haveria de indagarse por que a declaração de inconstitucionalidade, proferida no controle difuso, só
poderia ter valor inter partes?
Haveria, neste sentido, um aparente choque de normas constitucionais: de um
lado, o art. 52, X; de outro, o art. 102, caput, ambas em conflito. A função de guardião
da Constituição atribuída ao Supremo - sobretudo após a instituição de diversas
novas ferramentas de controle concentrado pela CF/88 – seria, para alguns,
incompatível com a regra do art. 52, X, visto o anacronismo latente desta última.
Indo ao encontro desse entendimento, o STF, no julgamento da Reclamação
4.335-5/AC, por meio de voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, discutiu tese que
atribuía eficácia erga omnes às decisões em controle difuso, dispensando a
competência do Senado para suspender a lei ou ato normativo, cabendo a esta Casa
tão somente dar publicidade ao ato declarado inconstitucional pelo Supremo.
Naquele oportunidade, o assunto foi resolvido no sentido de não adoção da
referida tese, sendo portanto rechaçada a suposta mutação constitucional sofrida
pelo art. 52, X da CR/88, entendimento defendido pelos Ministros Gilmar Mendes e
Eros Graus .[18] Contudo, tendo em vista a repercussão que futuras decisões sobre
essa tese viriam a ter, faz-se necessário entender os seus fundamentos.
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A mutação constitucional, segundo Anna Cândida Ferraz, pressupõe a
existência de uma progressividade da realidade social, de modo a possibilitar uma
análise entre a carga de significados que a norma ganhou no momento de sua
criação e o sentido que ela passou a traduzir diante de nova realidade social. Assim,
“para compreendê-la, torna-se fundamental um olhar cuidadoso à norma, ao
contexto social e político que estava inserida quando foi criada, e a realidade social
circundante”. [19]
Neste sentido, o fenômeno da mutação constitucional pode ser
compreendido como modificações de sentidos dos textos constitucionais, sem que
haja qualquer alteração em sua estrutura, ou seja, sem o advento de revisões ou
emendas. Por conseguinte, depreende-se que a mutação caracteriza mudanças de
sentido de texto decorrentes das constantes transformações sociais, tendo por
objetivo uma adaptação das normas constitucionais aos fatos sociais que surgem, de
forma espontânea.
O entendimento do Ministro Gilmar Mendes é justamente no sentido de que
os fatos sociais dos últimos anos, em especial desde a promulgação da Constituição
de 1988, apontam para uma ressignificação do papel da decisão do Senado em
controle difuso. Para ele, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei por este
órgão há de ter, atualmente, “simples efeito de publicidade”, tendo em vista que “não
é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo”,
mas “a própria decisão da Corte contém essa força normativa”[20]. Haveria, portanto,
mutação constitucional do dispositivo que prevê essa competência constitucional.
O Ministro aponta como argumentos não só a inércia do Senado em cumprir
seu papel, situação já exposta neste trabalho, mas também o fato de que seria
impossível ao Senado exercer sua competência quando se tratasse de lei anterior à
Constituição (caso de revogação ou não-recepção), ou mesmo quando se tratasse de
decisão do Supremo que utilizasse as técnicas de interpretação conforme ou
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, haja vista não haver nesses casos,
a rigor, “declaração de inconstitucionalidade” da lei ou ato normativo pelo STF.
Desse modo, mais adequado seria ampliar os efeitos conferidos às decisões
da Corte Suprema em controle difuso, de modo a abarcar tais situações.
Cumpre-nos, aqui, tecer alguns comentários sobre a argumentação trazida
pelo Ministro para fundamentar sua posição pela ocorrência de autêntica mutação
constitucional do dispositivo em análise, de modo a averiguar se guarda razão em
seus fundamentos.
Primeiramente, conforme demonstrado pelo resultado de pesquisa realizada
por Fábio Carvalho Leite [21], não só não se vislumbra impossibilidade absoluta à
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suspensão pelo Senado dos atos normativos não recepcionados por Constituição
posterior, como se nota que isso já ocorreu na prática. Tal conﬂito entre nova
Constituição e direito pré-constitucional foi identificado em sete resoluções: RSF nº
16/1964, 23, 25, 48, 58 e 101/1965 e 24/1966. Assim, deve ser dada interpretação
extensiva para a expressão “lei declarada inconstitucional” presente no art. 52, X, de
modo a abarcar também os casos de recepção de normas pré-constitucionais.
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Pelos mesmos fundamentos, não se percebe qualquer impedimento para a
atuação do Senado quando da utilização, pelo Supremo, das técnicas de
interpretação conforme e inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Em
conformidade com esse entendimento, o Senado editou, em 2005, a RSF nº 52, com
o seguinte enunciado:
Art. 1º É parcialmente suspensa, sem redução de texto, a
execução do art. 11 da Medida Provisória Federal nº 2.225-45,
de 4 de junho de 2001, ficando excluído do seu alcance as
hipóteses em que o servidor se recuse, explícita ou tacitamente,
a aceitar o parcelamento previsto no dispositivo, em virtude de
declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário
nº 401.436-0 - Goiás.

Como se observa, os argumentos trazidos pelo Ministro Gilmar Mendes
parecem não se sustentar no plano fático, haja vista a existência de resoluções do
Senado tratando de temas que, segundo ele, não poderiam ser abordados pelo
órgão parlamentar.
Também no plano normativo não parecem encontrar guarida as
considerações do Ministro, visto que parece faltar, ao menos em sede de controle
difuso, dispositivos e regras, sejam de caráter processual ou material, para a
implementação de sua tese.
Isto porque o efeito erga omnes da decisão do STF foi expressamente previsto
somente para o controle concentrado e para a súmula vinculante[22], sendo que, no
âmbito do controle difuso, nos termos da regra do art. 52, X, da CF/88, somente
ocorreria após a atuação discricionária e política do Senado Federal.
Nesse sentido, Anna Cândida Ferraz entende que “o poder constituinte difuso,
porque não expressamente autorizado, porque nasce de modo implícito e por
decorrência lógica, não pode reformar a letra e o conteúdo expresso da
Constituição”. Por isso, sua atuação deve se restringir a “precisar ou modificar o
sentido, o significado e o alcance, sem todavia vulnerar a letra constitucional”. [23]
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2.2 Possíveis consequências da adoção da tese da mutação constitucional
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Por fim, importante fazer um esforço intelectual para antever os possíveis
impactos que a adoção de um modelo de controle difuso totalmente abstrativizado
na Suprema Corte pode gerar no curto e no longo prazo.
Um deles seria o da inutilização da súmula vinculante. Como se sabe, tal
instituto adentrou o ordenamento constitucional brasileiro a partir das modificações
produzidas pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 na Constituição Federal, que
passou a prever em seu art. 103-A [24], a competência do STF para editar súmulas
que não só dessem orientações de julgamento, mas que gerassem efeito vinculante
perante todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e
indireta para as decisões proferidas pela Corte. Com irradiação direta dos efeitos
vinculantes a partir de julgamentos do controle difuso, esse instrumento perderia sua
razão de ser.
Outro possível efeito jurídico advindo da adoção da tese jurídica defendida
pelo Ministro Gilmar Mendes seria o enorme incremento de processos na Corte
Suprema a partir da possibilidade de se propor Reclamação perante ela em face da
não observância, pelo Judiciário e Administração Pública, do seu entendimento sobre
questões decididas por Plenário em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Demonstrando preocupação com este possível efeito, o Ministro Teori
Zavascki, quando da análise da Reclamação 4335-5/AC, muito embora admitisse a
expansividade das decisões do STF tomadas nas controvérsias de caráter individual,
entendeu que tal reconhecimento não seria suficiente para fundamentar o cabimento
da reclamação com base no art. 102, I, “l”, tendo em vista o risco de transformar o
STF em órgão recursal. Sustentou, naquele momento, interpretação estrita da
competência, sob pena de se abrir a possibilidade de supressão de instância. [25]
Por fim, vislumbra-se o potencial que a referida equiparação entre os efeitos
da decisão proferida pelo STF, em sede de controle abstrato e difuso de
constitucionalidade, tem para aumentar de forma considerável as demandas de
responsabilização civil do Estado com base na declaração de normas
inconstitucionais, tendo em vista a quantidade substancialmente maior de normas
declaradas inconstitucionais de modo incidental, em comparação com aquelas em
abstrato. [26]
Desse modo, poderia o Estado ser acometido por verdadeira pletora de
processos e condenações obrigando a ressarcimento do cidadão por conta de dano
a ele causado em decorrência da edição de normas que afetaram injustamente os
cidadãos.
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3 ANÁLISE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF A PARTIR DAS ADI 3406 E 3470
Neste último tópico, procederemos à analise das ADI 3406 e 3470, buscando
extrair dos votos dos Ministros nestas ações e da própria sistemática de precedentes
judiciais brasileira, se houve efetivamente virada jurisprudencial em relação à
Reclamação 4335/AC, e qual seria o atual posicionamento do STF sobre a tese de
mutação constitucional do art. 52, X da Constituição.
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As ADI 3.406 e 3470 [27] foram ajuizadas pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Indústria (CNTI) em face da Lei Estadual nº 3.579/2001, do Rio de
Janeiro, que proíbe a extração de asbesto/amianto e disciplina a progressiva
substituição destes produtos em toda extensão do Estado, sob o argumento de que
essa lei estaria ofendendo o princípio da livre iniciativa, além de invadir a
competência da União para estabelecer normas gerais sobre produção e consumo,
proteção do meio ambiente e controle da poluição e proteção e defesa da saúde,
tendo em vista que a Lei Federal nº 9.055/1995 permite o asbesto/amianto e os
produtos dele derivados em âmbito nacional.
As ADI foram julgadas em 29 de novembro de 2017, tendo o plenário do STF,
por sua maioria, julgado improcedentes os pedidos requeridos, entendendo que a
norma estadual não excede dos limites da competência suplementar dos Estados, no
tocante a essas matérias.
Ocorre que a Corte, além de manter a constitucionalidade da lei estadual,
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal
9.055/95, atribuindo efeitos vinculantes e erga omnes à decisão.[28] Aparentemente,
a decisão dos Ministros por expandir os efeitos da decisão se deu pelo fato de que a
Corte já havia, anteriormente, declarado de modo incidental a inconstitucionalidade
da lei federal que disciplina o amianto, em ação cujo objeto era uma lei do Estado de
São Paulo (ADI 3.937, j. 24.08.2017). Havendo nova ação com objeto semelhante,
resolveram nesse segundo momento expandir a eficácia do decidido.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade da lei federal
se deu de forma incidental em processo de controle concentrado e abstrato. Ou seja,
para apreciar pedido formulado em sede de ADI, o Supremo teve que analisar a
constitucionalidade da lei federal, que, entretanto, não era o objeto da ação. Assim,
a declaração de inconstitucionalidade ocorreu incidentalmente, como questão
prejudicial, apesar de interna a processo objetivo de controle de constitucionalidade.
Cumpre ressaltar que o acórdão das referidas ADI ainda não foi publicado,
razão pela qual as informações sobre o julgamento utilizadas neste trabalho são
oriundas do Informativo nº 886/STF [29] e da transmissão do julgamento
disponibilizada, na íntegra, pelo Supremo em sua página virtual.
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3.1 A posição dos Ministros na votação para adoção da tese de mutação do
papel do Senado
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Primeiramente, importa deixar consignado que os Ministros Luís Roberto
Barroso e Ricardo Lewandowski não participaram da votação. O primeiro por estar
impedido, e o segundo por ausência. O Ministro Dias Toffoli, por sua vez, só esteve
presente na ADI 3470.
O Ministro Gilmar Mendes, como era de esperar, tendo em visto o raciocínio
de longa data por ele desenvolvido, e já exposto neste trabalho, defendeu a proposta
de revisão da interpretação do dispositivo 52, X, da CF, de modo a garantir
eficácia erga omnes às decisões do Plenário também no controle difuso. Assim, a
intervenção do Senado Federal, seria tão somente para conferir maior publicidade à
decisão, que já gozaria de todos os efeitos de per si. Como distinção em relação à
Reclamação 4335/AC, afirmou a tendência do novo CPC de valorizar o precedente
judicial.
No mesmo sentido entenderam os Ministro Luiz Fux e Carmen Lúcia, de modo
que a Corte, seguindo o modelo dos países de common law, deveria adotar a tese
da abstrativização, sobretudo após o fortalecimento do precedente jurisdicional em
razão do advento do novo CPC.

Os Ministros Edson Fachin e Dias Tofolli entenderam que a declaração de
inconstitucionalidade, mesmo incidental, geraria preclusão consumativa da matéria,
motivo pelo qual seguiram entendimento do Min. Gilmar Mendes.
O Ministro Celso de Mello, por sua vez, alterou seu entendimento em relação
ao adotado na Reclamação 4335/AC, proferindo dessa vez voto favorável à teoria da
abstrativização, aferindo que o Senado seria mero órgão de divulgação da decisão
declaratória de inconstitucionalidade do Supremo.
Por sua vez, o Ministro Alexandre de Moraes entendeu que a noção de
mutação constitucional do art. 52, X, não pôde ser formalmente votada, uma vez que
não foi levantada como questão de ordem. Por conta disso, não seria possível atribuir
o efeito erga omnes e vinculante ao entendimento. Além disso, entendeu que ao
alterar o sentido do art. 52, X, com efeito ultra parte, estaria o Supremo legislando.
Por fim, como era esperado, o Ministro Marco Aurélio manteve seu argumento
de que, em não havendo a suspensão prevista na Constituição pela Casa Legislativa,
a norma impugnada deveria continuar produzindo efeitos no território nacional, o
que só poderia deixar de ocorrer a partir de emenda constitucional, e não de simples
atuação do STF.
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3.2 É possível afirmar que o STF passou a acolher a teoria da objetivação do
controle difuso?
Como se viu, a Corte Suprema adotou, no julgado acima, a antiga tese
defendida pelo Ministro Gilmar Mendes, segundo a qual devem ser conferidos
efeitos vinculantes e erga omnes às declarações incidentais do Supremo Tribunal
Federal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Desse modo, convém questionar se a partir deste julgamento o STF passou
definitivamente a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso.
Apesar da inovação que traz para a jurisprudência da Corte, não entendemos
que tal julgado gere, necessariamente, caráter vinculante às próximas demandas
decididas em sede de controle concreto e difuso pelo Supremo.
Em primeiro lugar, porque o STF tem jurisprudência consolidada no sentido
de não reconhecer produção de efeitos gerais às decisões prolatadas no controle
difuso.[30] Assim, não nos parece possível que este entendimento seja modificado
em sede de controle incidental, mesmo que interno a ADI. Aliás, foi esse o
entendimento exarado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto, não
entendendo cabível proceder a mudança de entendimento jurisprudencial dessa
magnitude sem ao menos levantá-la como questão de ordem.
Nesse sentido, convém ressaltar que, com exceção dos Ministros Celso de
Mello, Luiz Fux, Dias Tofolli e Gilmar Mendes, os outros ministros que votaram a favor
da tese de mutação constitucional o fizeram de modo precário, sem nem mesmo
enfrentar em seus votos a aludida temática.
Assim, concordamos com a posição de Pedro Lenza, para quem a declaração
de inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo somente poderá produzir
efeitos erga omnes e vinculante, independentemente de resolução do Senado
Federal, se o Supremo Tribunal tomar três medidas.
Primeiro, deve a Corte deliberar formalmente sobre a questão, destacando-a
como questão de ordem, de modo a gerar posicionamento mais seguro sobre o
tema. Além disso, a votação deve ser feita de modo a alcançar o quórum mínimo de
6 Ministros, previsto no art. 97 da CF/88, para que se declare inconstitucionalidade.
Por fim, deve fazer integrar a questão resolvida na ementa do acórdão, deliberando
inclusive sobre os efeitos da decisão e podendo, se achar conveniente, modular os
efeitos da decisão, em nome da segurança jurídica. [31]
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Assim, não procedendo o STF ao pronunciamento de efeito erga omnes e
vinculante nos moldes acima propostos, continuaria o Senado Federal competente
para exercer seu papel previsto no art. 52, X.
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Outro ponto que leva à conclusão pela não adoção imediata do entendimento
exarado dos julgados analisados é a tradicional postura defensiva adotada pelo STF
diante do risco do aumento de reclamações constitucionais, que, conforme já dito,
constitui uma das maiores barreiras à abstrativização no controle difuso.
Em concordância com Sylvia Torres e Tagore Trajano, entendemos que,
inobstante todos os avanços da objetivação no campo doutrinário e jurisprudencial,
tendo em vista a enraizada jurisprudência defensiva da Suprema Corte, o julgamento
das mencionadas ADI ainda não pode ser considerado definidor de uma virada
jurisprudencial definitiva por parte do STF.
Para que isso ocorresse, entendemos que a Corte deveria necessariamente
passar a aceitar o cabimento de reclamações contra a inobservância da decisão
proferida na via incidental, tal como ocorre no controle concentrado.[32] Somente
com essa mudança ficariam efetivamente equiparados os efeitos das decisões em
sede de controle difuso e concentrado.
Contudo, tendo em vista que tal mudança é contrária à tradicional linha
defensiva que a Corte utiliza, parece improvável que o processo de abstrativização
do controle difuso se complete no ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos nos
moldes aqui defendidos.
ONCLUSÃO
O presente trabalho teve por escopo investigar o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal no que tange ao tratamento da norma prevista no artigo 52, X da
Constituição Federal, que prevê o papel do Senado no controle difuso de
constitucionalidade. Inicialmente foi feita uma análise história e estatística do
instituto, para depois abordar as recentes decisões da Corte Suprema que
aparentemente apontam para um processo de “objetivação” do controle difuso de
constitucionalidade brasileiro.
Nesse sentido, nota-se que num primeiro momento a transformação do
instituto previsto no art. 52, X da CF/88 em mero veículo de publicidade das decisões
do Supremo foi rechaçada pela Corte, apesar de Ministros Gilmar Mendes e Eros
Graus mostrarem posicionamento neste sentido.
Posteriormente, no fim de 2017, foram julgadas as ADI 3.406 e 3470, tendo o
plenário do STF, além de manter a constitucionalidade da lei estadual impugnada
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por aquela ação, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da
Lei Federal 9.055/95, atribuindo pela primeira vez efeitos vinculantes e erga omnes a
uma decisão não prolatada como questão principal em ADI.
Apesar da inovação dessa decisão, entendemos que tal julgado não pode
gerar, necessariamente, caráter vinculante às próximas demandas decididas em sede
de controle concreto e difuso pelo Supremo.
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Isso porque o STF já possui jurisprudência consolidada no sentido de não
reconhecer produção de efeitos gerais às decisões prolatadas no controle difuso,
sendo que não nos parece possível que tal entendimento seja modificado em sede
de controle incidental, mesmo que interno a ADI.
Para tanto, seria necessário que a Corte deliberasse formalmente sobre a
questão, destacando-a como questão de ordem, de modo a gerar posicionamento
mais seguro sobre o tema. Além disso, a votação deveria alcançar quórum mínimo
de 6 Ministros, previsto no art. 97 da CF/88, para que seja possível declarações de
inconstitucionalidade. Por fim, deveria fazer integrar a questão resolvida na ementa
do acórdão, deliberando inclusive sobre os efeitos da decisão e podendo, se achasse
conveniente, modular os efeitos da decisão, em nome da segurança jurídica.
Finalmente, vislumbra-se a tradicional postura defensiva adotada pelo STF
diante do risco do aumento de reclamações constitucionais como outro argumento
contra o entendimento de que a abstrativização no controle difuso já se consumou
por completo em nosso ordenamento.
Para que isso ocorresse, seria fundamental que a Corte passasse a aceitar o
cabimento de reclamações contra a inobservância da decisão proferida na via
incidental, tal como ocorre no controle concentrado. Somente com essa mudança
ficariam efetivamente equiparados os efeitos das decisões em sede de controle
difuso e concentrado.
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RESUMO: O presente artigo visa discutir sobre a Síndrome da Alienação Parental e
o instituto da Guarda Compartilhada. Após o fim de relações conjugais conflituosas
são desencadeados sentimentos de raiva e dor, o que acaba refletindo no(s) filho(s)
menor(es). Obtempera-se, que é direito de ambos os genitores conviverem com o(s)
filho(s) menor(es) de forma amigável e saudável, sendo vedado aos dois genitores
manipular e deturpar o(s) filho(s), com o fim de denegrir o outro genitor. Na pesquisa,
o objetivo principal é demonstrar como o instituto da Guarda Compartilhada é de
grande valia no combate à Síndrome da Alienação Parental, bem como, pretende-se
apontar as vantagens trazidas por tal instituto, no que se refere ao convívio saudável
com o(s) filho(s) menor(es). Nesse sentido, o atual artigo é resultado de uma pesquisa
bibliográfica dedutiva, com o fim único de demonstrar como o assunto é tratado no
âmbito jurídico. E a partir de então, demonstrar como a Guarda Compartilhada abre
caminhos à igualdade e a isonomia entre os genitores, revelando ser de imensurável
valor discutir sobre o assunto, além de buscar meios de proteção para esses menores
alienados. Não é nosso objetivo exaurir todo o conteúdo, o que seria sobremaneira
impossível, buscamos apenas evidenciar e elucinar as principais fontes de discussão
no que concerne ao assunto.
Palavras-chave: Guarda Compartilhada, Alienação Parental, Prevenção.
Sumário: 1 Introdução. 2 Direito de Família e suas Transformações ao Longo do
Tempo. 2.1 Filiação. 2.2 Poder Familiar. 2.3 O Instituto da Guarda e a Guarda
Compartilhada. 3 A Síndrome da Alienação Parental. 3.1 A Alienação Parental Frente
À Psicologia. 3.2 Aspectos Gerais da Lei Nº 12.318/2010 e sua Possibilidade de
Revogação. 3.3 A Alienação Parental Diante do Poder Judiciário. 4 A Guarda
Compartilhada Usada Como Meio Para Prevenir A Síndrome da Alienação Parental. 5
Considerações Finais. 6 Referências
1 INTRODUÇÃO
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O presente artigo tem como finalidade precípua tecer alguns comentários
acerca da possibilidade de se determinar a guarda compartilhada como uma das
medidas possíveis na luta contra a síndrome da alienação parental. A Síndrome de
Alienação Parental (SAP) é o termo dado por Richard Gardner, em 1985, para os casos
em que o pai ou a mãe de uma criança a estimula a romper os laços afetivos com o
outro cônjuge, criando sentimentos destrutivos, perante o outro genitor.
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É óbvio que após dissoluções conjugais, que quase sempre se dão de forma
conflituosa, os filhos geralmente são usados como instrumento de retaliação, via de
regra, provocada pelo genitor detentor da guarda unilateral, onde é dado início ao
fenômeno da alienação parental, situação em que o genitor alienador utiliza-se de
um conjunto de artifícios, a fim de criar uma relação bem mais intensa com seu filho,
assumindo o total controle sobre o psicológico deste, causando assim, uma
verdadeira mudança no comportamento do filho, tendo como objetivo primordial
destruir o vínculo afetivo do filho com o outro genitor.
Dessa forma, deseja-se apresentar o instituto da guarda compartilhada como
uma alternativa na busca de evitar as consequências da alienação parental, ou seja,
como uma forma de minimizar os efeitos decorrentes do rompimento da relação
conjugal, visto que, com a dissolução da sociedade conjugal e o fim do casamento,
que geralmente ocorrem por meio do divórcio, é certo que se extinguem direitos e
deveres relativos ao casamento, pois o mesmo se dissolveu, entretanto, jamais
poderá ser colocado termo ou condição nas obrigações para com os filhos.
Doravante, aborda-se ao longo do artigo como a filiação se desenvolveu ao
longo dos anos, abandonando o(s) filho(s) o status de mera “coisa” e se
transformando em um sujeito de direitos. Posteriormente, é posto em questão como
o poder familiar sempre esteve presente nas famílias, desde as primeiras que foram
constituídas e como esse poder familiar foi se transformando e se renovando frente
aos avanços sofridos pela sociedade moderna, através de pesquisas bibliográficas,
buscando-se obter uma análise teórica detalhada, em prol de um maior
aprofundamento no assunto.
Nesse contexto, faremos uma análise detalhada também da Lei n˚ 12.318/2010,
que traz disposições sobre o instituto da Alienação Parental, desempenhando um
papel importantíssimo na busca da maior proteção às crianças e adolescentes. Esta
lei busca dá uma proteção bem maior dos pais para com os filhos, da família seja ela
qual for e claro, dos profissionais do direito, ao passo que enumera condutas que
exteriorizam a alienação parental e indica também medidas que possam atenuar e
coibir seus efeitos no crescimento e desenvolvimento saudável dos filhos.
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Por fim, pretende-se esclarecer que mesmo após o término da relação conjugal,
os direitos e deveres dos pais para com os filhos continuam os mesmos, não devendo
um dos genitores denegrir a imagem do outro, pelo contrário, é necessário que toda
criança e adolescente tenha acesso a ambos os pais de forma igualitária, pois, estes
tem o direito de criar e educar seus filhos, dessa forma, será demonstrado a seguir
como a guarda compartilhada é a melhor solução a ser adotada em busca de tal
objetivo.
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2 DIREITO DE FAMÍLIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES AO LONGO DO TEMPO

2.1 Filiação
Em um primeiro momento, faz-se mister analisar o instituto da filiação e suas
constantes modificações ao longo do tempo. Para tanto, é necessário compreender
o momento histórico e o sistema normativo em vigor no nosso País, sendo, o
indivíduo um ponto de referência na sociedade. Tendo em vista, que o conceito de
filiação se modificou e se renovou bastante ao longo dos anos.
Como é sabido, a filiação é um vínculo estabelecido entre os filhos e seus
respectivos genitores, mas nem sempre foi assim. Antigamente, existia a figura
do pater familias, ou seja, poder soberano do pai. Apesar da expressão arcaica, este
era visto como sinônimo de autoridade, ele gerenciava toda a família, tinha até
mesmo poder de vida e de morte sobre os filhos, estava sempre no topo da
hierarquia familiar (GONÇALVES, 2018).
Dessa maneira, somente após o pater famílias é que vinham os filhos e a mulher,
em caráter de inferioridade e total submissão. A filiação era estritamente patrimonial,
sendo o filho visto, desde o momento da concepção, como um meio de gerar
patrimônio e renda para a família, que tinha como função primordial a economia.
Segundo a lição de Eduardo de Oliveira Leite (2015) as primeiras famílias existentes
eram compostas apenas de laços consanguíneos, dominados apenas pelo instinto de
total sobrevivência e reprodução.
Diante disso, é notório que o conceito de filiação era fruto de discriminação e
completo preconceito, pois os filhos eram classificados de acordo com o estado civil
de seus pais. Conforme disciplinava a Lei n˚ 3.071/1916, Código Civil vigente na
época, que vigorou no Brasil por um período superior a 80 anos, fazendo severas
distinções quanto a esses filhos. A filiação nessa época mostrava-se totalmente
patriarcal, hierarquizada e patrimonial.
Para Maria Berenice Dias (2019) durante a vigência das Ordenações Filipinas no
Brasil, evidente e gritante era a diferença feita entre os filhos chamados de legítimos,
ou seja, aqueles advindos do casamento e os ilegítimos, aqueles que advinham de
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relações extraconjugais. Apesar de serem considerados como ilegítimos, era
concedidos a estes o direito de serem reconhecidos como filhos e até mesmo
concorrer à sucessão testamentária, mas aos mesmos não era reconhecido o direito
de concorrer à sucessão legítima.
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Em relação aos filhos chamados de naturais, era dado a eles o direito de
concorrer com os filhos legítimos à herança e, somente se houvesse a falta de filhos
legítimos é que haveria a possibilidade dos ilegítimos terem direito. Quanto à busca
pela investigação de paternidade, os filhos espúrios, ou seja, os concebidos fora da
relação marital, somente era permitido pleitear o direito referente a alimentos.
Logo após a proclamação da independência e vigorando a Constituição Imperial
de 1824, consagrou-se o princípio da igualdade de todos perante a lei, pondo fim,
portanto, as diferenças que existiam entre os filhos. Promulgada foi então, a Lei n˚
463, em 1847 que estabeleceu que as distinções entre filhos deveriam se encerrar
para os fins sucessórios, assim, os filhos naturais e espúrios passaram a serem vistos
no mesmo patamar, sendo vedada qualquer distinção.
Contudo, após a proclamação da República, passou-se a vigorar o Código Civil
de 1916 que se revelou um verdadeiro retrocesso quanto ao reconhecimento dos
filhos espúrios. Voltando a estabelecer distinções entre os filhos legítimos e
ilegítimos, reconhecendo como filhos, apenas aqueles que tinham os pais casados
de fato.
Esse cenário só começou a se modificar, com o advento do Estatuto da Mulher
Casada (Lei n˚ 4.121/62), onde foi dado à mãe, o mesmo poder sobre os filhos, que
antes era dado somente ao pai. Para que tal preceito realmente tivesse efeito, houve
uma alteração no artigo 380 do Código Civil de 1916, que passou a ter a seguinte
redação: “Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o
marido com a colaboração da mulher”.
Dessa forma, com o advento da Constituição Federal de 1988 não houve mais
dúvidas quanto ao dever de proteger a instituição familiar, de fato e de direito,
buscando garantir-lhes proteção integral e una. Buscou-se atingir tal objetivo através
de um conjunto de princípios e normas legislativas que garantem a família e ao
instituto da filiação todos os seus direitos. Assim, diversas falhas legislativas por
serem absurdas e controversas, foram corrigidas. Buscando igualar os filhos de todas
as formas possíveis.
Podem até ser citadas mudanças crucias para a criação do instituto da filiação
hoje existente. Com o advento da Constituição Federal de 1988 adotou-se o critério
de proteção integral a família, abolindo quaisquer distinções feitas anteriormente
entre filhos pelo Código Civil de 1916.
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Abandonou-se totalmente a ideia de que os filhos eram patrimônio ou
somente mero objeto, fazendo-os adquirir status de sujeito de direito. Conforme
preceitua o artigo 1.596 do Código Civil “Os filhos, havidos ou não da relação de
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 2002).
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2.2 Poder Familiar
Na época que os portugueses chegaram ao Brasil, a família era um verdadeiro
grupo, buscavam juntos a sua própria subsistência, nesse grupo, eram inclusos, filhos,
esposa, sobrinhos, amigos, padrinhos, até mesmo possíveis concubinas. Todos
respondendo as ordens indiscutíveis do patriarca, que era temido por possuir e
controlar a vida da mulher e dos filhos.
A nomeação pátrio poder ou pátria potesta, era prevista no Código Civil de
1916, como um meio de apontar quem possuía o poder de autoridade no seio
familiar. (BRASIL, 1916). Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2019) assevera que o
poder dado ao pater famílias, ou seja, ao pai, era sobremaneira desenfreado, tanto é,
que lhe era concedido até mesmo escolher qual culto religioso os filhos seguiriam, o
mesmo se reflete quanto aos aspectos políticos e éticos.
Por isso, o pai era quem tinha total poder sobre os filhos, a mulher e também
esposa era vista apenas como uma mera colaboradora, sendo esta inferior em todas
as circunstâncias ao marido. Essa condição de inferioridade perdurou por vários anos,
a mulher não podia nem mesmo opinar sobre a direção da vida dos filhos, pois isso
era considerado um respeito ao marido.
O pai, que exercia até então o pátrio poder, podia inclusive vender seus filhos,
caso fosse sua vontade. Além disso, aos filhos não era dado o direito de ficar com os
ganhos de seu trabalho, pois era atribuído ao pai tudo que fosse conquistado pelos
filhos, ou seja, ao pai, eram ofertados mais direitos que deveres, pois este era visto
como um ser supremo.
Esse cenário só começou a se modificar, com o advento do Estatuto da Mulher
Casada (Lei n˚ 4.121/62), onde foi dado a mãe, o mesmo poder sobre os filhos, que
antes era dado somente ao pai. Para que tal preceito realmente tivesse efeito, houve
uma alteração no artigo 380 do Código Civil de 1916, que passou a ter a seguinte
redação: “Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o
marido com a colaboração da mulher”.
Dessa forma, a mãe foi se equiparando ao pai, tendo em vista, que no
parágrafo único do artigo citado acima, ao discordar de alguma decisão tomada pelo
pai, a mulher poderia buscar ajuda do juiz, para solucionar tal divergência. Assim, o
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pátrio poder poderia ser exercido pela mãe com exclusividade na falta do outro
genitor, conforme preceitua a parte final do artigo 380 do Código Civil de 1916: “Na
falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com
exclusividade”.
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Entretanto, somente com o advento da Constituição Federal de 1988 é que os
pais receberam tratamento igualitário e foram tratados na mesmo linha de direitos e
deveres perante os filhos, pois passou a ser de ambos o dever de cuidar bem dos
filhos e oferecer-lhes as melhores condições de vida. Assim modificou-se também o
conceito de família, deixando a família de ser um clã em busca da subsistência,
passando a ser um grupo de pessoas ligadas por laços afetivos em busca da
felicidade mútua.
Nesse contexto, acaba surgindo também o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) que acabou garantindo aos pais direitos e deveres igualitários,
tornando responsáveis os pais pelo melhor interesse da criança e o que atende
melhor suas necessidades, devendo os pais trabalharem juntos em busca de tal
objetivo. Nas palavras de Ishida (2015):
Houve uma galhardia (nobreza de alma) para a concretização
do ECA. A edição do ECA representava o estabelecimento de
garantias, da instituição do contraditório nos procedimentos da
infância e da juventude e da supressão do denominado
“entulho autoritário, sendo um diploma compatível com o
Estado Democrático de Direito. Tratou-se de uma reação à
desigualdade” (ISHIDA, 2019, p.29).
Segundo o entendimento doutrinário, supracitado, a Constituição Federal e o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) surgiram como uma importante
ferramenta na busca da proteção a essas crianças e adolescentes.
3.3 O Instituto da Guarda e a Guarda Compartilhada
O instituto da guarda surgiu como uma necessidade de assegurar a
convivência com os filhos menores mesmo após a dissolução conjugal. Tendo em
apreço, que é obrigação dos pais continuarem com seu dever de proteção, zelo e
amor. Assim, até que os filhos cheguem a maioridade, os pais tem por obrigação
manter seu sustento e propiciar uma formação moral, ética e física. Nesse sentido,
entende Pablo Stolze Gagliano (2016) que o instituto da guarda é um conjunto de
direitos e deveres dados aos pais concernentes do poder familiar, visando tão
somente o interesse da criança ou do adolescente.
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Conforme o Código Civil de 1916, a guarda era deferida de acordo com o
desquite, se fosse amigável, a guarda era deferida de acordo com o que fosse
acordado entre o casal, se o desquite fosse judicial, a guarda era deferida de acordo
com a culpa dos cônjuges. Caso o cônjuge fosse inocente, ficaria com a guarda. Se
ambos os cônjuges fossem culpados, era direito da mãe ficar na companhia das filhas
menores até os seis anos, depois dos seis anos, a guarda era dada ao pai.
Acontece que, com o advento da Constituição Federal de 1988 em seu artigo
226, §5° e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 21, à guarda
compartilhada surge como uma maneira de garantir o desenvolvimento saudável dos
filhos menores e dá direitos igualitários entre os genitores.
Ademais, com a promulgação da Lei nº 11.698/2008 que trata especificamente
da guarda compartilhada e que veio para alterar os artigos 1.583 e 1.584 do Código
Civil de 2002. As modalidades de guarda foram dispostas no artigo 1.583, §§ 1° e 2°
do Código Civil de 2002:
“Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1 o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5 o ) e, por guarda
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes
ao poder familiar dos filhos comuns.
§ 2 o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve
ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo
em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”.

A lei que dispõe sobre a guarda compartilhada (Lei nº 13.058/2014) preceitua
que os magistrados aos que apliquem o instituto do compartilhamento obrigatório
da guarda dos filhos, caso não seja possível acordo entre os pais. Assim, aos pais é
dado o direito de visitar os filhos mesmo que não haja um acordo judicial a esse
respeito.
Inicialmente, o tema gerou muito estranheza e polêmica. A corrente
doutrinária que é a favor de tal instituto, entende que os filhos devem ter convívio
saudável com o pai e a mãe mesmo que já tenham se divorciado. Já a corrente
doutrinária que é contra o instituto da guarda compartilhada, alega que receber
educação em dois lares diferentes, é prejudicial para a formação psicológica dos
menores envolvidos em todo esse processo. Acreditam que tais menores podem
formar opções éticas, morais e religiosas deturpadas.
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Nos moldes do artigo 1.583, parágrafo 1˚ do Código Civil, o instituto da guarda
compartilhada é a junção das responsabilidades entre pai e mãe que não convivem
mais maritalmente, concernentes aos poderes familiares que exercem sobre os filhos.
Diferentemente da guarda unilateral, que é exercida por apenas um dos genitores,
onde apenas um dos pais se responsabiliza pelos filhos, tomando todas as decisões
referentes aos filhos, na guarda compartilhada, ambos os pais tomam as decisões
quanto ao bem estar do filho, proporcionando uma participação conjunta, ativa e
bem mais próxima de ambos os pais.
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Em relação aos processos de divórcio, via de regra, não existem mudanças. O
que pode ocorrer, é a possibilidade de não haver fixação de horários de visitas ou de
acesso limitado ao filho por parte de um dos pais. Ou seja, o filho convive com ambos
os genitores, entretanto, todas as decisões que dizem respeito aos filhos são tomadas
conjuntamente entre os pais e não há limitação quanto ao direito de visita, nem de
acesso aos filhos.
Na guarda compartilhada, a guarda dos filhos pertence a ambos os pais, então
não há perda da guarda de um dos pais para o outro. Entretanto, a guarda
compartilhada pode ser modificada para a guarda unilateral, quando for notável que
aquela não atende aos interesses dos menores, devido os vários desentendimentos
entre os pais. Tal pedido pode ser feito por meio de uma ação autônoma.

Nota-se que antigamente, a guarda era deferida prioritariamente a mãe e era
responsabilidade do pai prover a pensão alimentícia. Com o advento da guarda
compartilhada as responsabilidades para com os filhos serão divididas entre os
genitores, ou seja, não existe mais o famoso paradigma onde um dos genitores é
responsável pelas despesas do filho, enquanto o outro é responsável pela criança e
formação do menor. Na realidade, ambos são responsáveis igualmente. Assim, tanto
responsabilidades como despesas são divididas.
Ao se observar o instituto da guarda compartilhada, esta só não é viável
quando os pais não convivem de forma amigável e pacífica. Nessa ocasião, a guarda
unilateral é vista como a melhor opção, pois apesar de diminuir o convívio de um
dos pais com o filho, é melhor para o menor que não presencie brigas e
desentendimentos constantes entre os pais.
Assim, a guarda compartilhada tem dado espaço às diversas formações de
família, ficando no passado a sociedade com vistas patriarcais. Vale ressaltar, que à
luz do que pensa Cristiane Alves da Silva (2018) o divórcio não finda à família, pois
existem filhos que não podem ser abandonados do ponto de vista familiar. Dessa
forma, é necessária a participação direta dos genitores na vida dos filhos menores.
3. A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL
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É de imensurável importância que após discorrer sobre o poder familiar e o
instituto da guarda compartilhada, passa-se a discutir como se caracteriza a síndrome
da alienação parental. Por sua vez, a síndrome da alienação parental revela-se no
contexto familiar, onde um dos genitores induz o filho a ter uma imagem
extremamente negativa e desabonadora do outro genitor, além do rompimento dos
laços afetivos, o que geralmente acontece com o genitor não guardião (MAGRAF;
SVISTUN, 2018).
Richard Gardner definiu em 1985 a Síndrome de Alienação Parental (SAP)
como um distúrbio infantil em crianças que presenciam disputas entre seus
genitores, através de uma campanha denegritória e agressiva contra o genitor
alienado e que não tem qualquer justificação. Segundo o autor, essa campanha
contra o outro genitor é feita através de uma “lavagem cerebral” no filho, na busca
incessante que o filho menor rejeite o outo genitor.
Dessa forma, a síndrome da alienação parental consiste em uma programação
da criança para que odeie o outro genitor e o veja de uma forma totalmente
degradante. Ou seja, o genitor alienador faz uma verdadeira transformação
comportamental no filho, em busca de criar uma imagem do outro genitor
totalmente injusta, injuriosa e desqualificadora. Não é por outra razão que os filhos
alienados acabam tendo uma série de reações frente ao genitor alienado, como por
exemplo, reações de medo, insegurança, falsas acusações de abusos, afastamento
involuntário, dentre outras consequências.
Segundo César Fiuza (2015) a alienação parental se dá de acordo com o art. 2º da Lei
12.318/2010:
“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 sua autoridade, guarda
ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este”.
É importante destacar, que a prática de alienação parental é crime. Sobretudo,
para que se configure a síndrome da alienação parental, será preciso pelo ou menos
a figura do genitor alienador, do genitor alienado e do filho menor. Ademais, a
síndrome da alienação parental pode ser praticada não somente pelos genitores, mas
por qualquer pessoa que detenha a guarda ou vigilância do menor alienado. Em
suma, quaisquer umas dessas pessoas podem ser causadoras dessa síndrome,
formando o psicológico do menor de forma totalmente negativa.
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Geralmente a alienação parental é advinda de brigas e desentendimentos
conjugais, onde o filho é usado como moeda de troca, tendo como único objetivo
que é prejudicar a moral e a autoridade de um dos genitores perante a prole. Essa
alienação é posta em prática através de comentários abusivos, mentiras exageradas,
comentários desabonadores, dentre outros.
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É de se compreender, que com o fim da relação conjugal, os laços familiares
se estreitem e um dos genitores não aceite o fim da mesma, começando assim, a
demonstrar sentimentos de ódio, dor, ressentimento, principalmente, quando um
dos genitores começa um novo relacionamento amoroso com outra pessoas
(FERNANDES, 2015).
O que se pode perceber é que o genitor alienador tem como único objetivo
prejudicar a imagem do genitor alienado perante o filho menor e com isso acaba
esquecendo que a prática de tal crime põe em risco o desenvolvimento saudável do
filho, podendo trazer consequências irreversíveis. É possível até mesmo notar que
para o genitor alienante é uma questão de ter controle sobre a mente e o psicológico
do filho. Tal controle visa destruir qualquer vínculo afetivo existente entre o filho
menor e o outro genitor alienado.
Portanto, por ter essa tendência vingativa muito grande o genitor alienador
pratica condutas típicas da alienação parental não só no ambiente familiar mas
também nos ambientes frequentados pelo filho, como por exemplo, escola, parques,
casa de amigos, o que acaba comprometendo ainda mais o psicológico do menor
alienado. Então, nessa perspectiva, nota-se que as consequências mais evidentes
causadas pela síndrome da alienação parental são: baixa autoestima, depressão,
tristeza exagerada, desvios de condutas, além de surtos psicóticos. (MONTANÕ,
2016). Importante asseverar, que essa trajetória tem o intuito de excluir, separar,
dividir, e destruir o outro genitor da vida do filho. Sobretudo, é preciso salientar que
tais condutas no âmbito familiar sempre ocorreram, mas só atualmente com a
valorização do instituto familiar é que se passou a discutir mais sobre o assunto
(CARDIN; RUIZ, 2018).
3.1 A Alienação Parental Frente A Psicologia
A aproximação do ramo da Psicologia junto ao campo do Direito decorre de
um ponto em comum, o cuidado com a conduta humana. Em virtude disso, a atuação
dos profissionais da Psicologia vem aumentando bastante no âmbito jurídico, como
por exemplo, no que concerne ao Direito de Família. O psicólogo participará de
questões que envolvam a guarda dos filhos, o direito de visitas, adoção, divórcio,
alimentos, bem como, situações em demonstrem indícios da ocorrência da síndrome
da alienação parental (FIGUEIREDO, 2019).
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Diante disso, no tocante as situações em que seja provada a ocorrência da
síndrome da alienação parental, por serem situações que afetam o desenvolvimento
psicológico do menor envolvido, faz-se necessário o acompanhamento de
profissionais especializados no assunto, ou seja, os psicólogos. O que vêm a ser
corroborado pelo artigo 5°, § 2° da Lei 12.318/2010 que rege a Alienação Parental:
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Art. 5o Havendo indício da prática de ato de alienação parental,
em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário,
determinará perícia psicológica ou biopsicossocial.

§ 2o A perícia será realizada por profissional ou equipe
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão
comprovada por histórico profissional ou acadêmico para
diagnosticar atos de alienação parental.
Sob esta ótica, vale ressaltar que o psicólogo enquanto perito, atuará, através
do conhecimento técnico e científico que possui e servirá como base para o
Judiciário. Sendo assim, o artigo 699 do Código de Processo Civil de 2015, preleciona
que:
“Art. 699 o Quando o processo envolver discussão sobre fato
relacionado a abuso ou a alienação parental, o juiz, ao tomar o
depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por
especialista”.
Desta forma, verifica-se que a Lei 12.318/2010, estabelece que em casos de
Alienação Parental, o acompanhamento do menor com os profissionais
especializados é obrigatório. Cumpre salientar, que segundo o Conselho Federal de
Psicologia, no uso das atribuições da Resolução N° 007/2003, após o
acompanhamento psicológico feito com o menor, deve ser elaborado documentos
escritos, ou seja, os laudos, que devem ser realizados pelos psicólogos, sendo estes,
decorrente das avaliações psicológicas.
Além do mais, o parágrafo primeiro do artigo 5°, supracitado, menciona que o
laudo pericial será realizado de acordo com o caso concreto, onde nele deverá conter
a entrevista pessoal realizada com as partes envolvidas, o histórico do
relacionamento do casal, a cronologia dos incidentes ocorridos, a avaliação da
personalidade das partes, o exame de documentos dos autos, bem como, um exame
de como a criança ou adolescente se encontra, ou seja, a forma como esse menor
reage à eventual acusação contra o seu genitor, como se manifesta dentro do
contexto conturbado, no qual está inserido naquele momento.
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Desse modo, considerando o contexto, em que se encontra àquele menor e
visando o seu melhor interesse, é de se constatar que a atuação dos profissionais de
psicologia junto ao judiciário brasileiro, se faz importante, principalmente no que diz
respeito à Alienação Parental. Haja vista, que será o psicólogo que avaliará a situação
em cada caso concreto, identificando se há ou não a ocorrência da alienação parental
e quais são as formas em que esta ocorre. O que acaba permitindo que a Justiça
utilize de seus meios necessários para prevenir e acabar com tais práticas, punindo
da forma devida, os seus agentes alienadores (FIGUEIREDO, 2019).
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3.2 Aspectos Gerais da Lei Nº 12.318/2010 e a sua Possibilidade de Revogação
Muito já se pontuou no decorrer do presente artigo como a síndrome da
alienação parental se desenvolve e quem são seus causadores. Não restam dúvidas
que se trata de um assunto bem delicado e amplamente debatido pelo Direito de
Família, devido aos efeitos psicológicos causados nos filhos menores.
Desta maneira, surgiu no Brasil a Lei 12.318/2010, intitulada como Lei da
Alienação Parental, que representa uma evolução jurídica no Direito Brasileiro, pois
além de estabelecer uma definição para a alienação parental, esta prevê punições
para seus agentes praticantes. Neste contexto, a Lei 12.318/2010 resultou em um
fruto do Projeto de Lei nº 4.053/08 na Câmera de Deputados, onde fora aprovado
por unanimidade desta, e depois sancionado pelo o então Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (GONÇALVES; SARAIVA; GUIMARÃES, 2017).
Ademais, é importante ressaltar que a Lei da Alienação Parental (Lei n°
12.318/2010), surgiu com o intuito de resguardar o melhor interesse da criança ou
do adolescente, no que tange ao seu desenvolvimento psicológico e pessoal de
forma sadia. Além disso, surgiu também como resposta aos inúmeros conflitos
advindos das relações familiares, no que se refere aos filhos após uma dissolução
conjugal.
Ocorre que, após vários debates e a clara dificuldade em se cumprir as
determinações feitas pela Lei, a CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, do Senado, promoveu audiência pública para debater o PLS 498/18,
que revoga a Lei 12.318/2010. Entretanto, segundo o Instituto Brasileiro de Direito
de Família – IBDFAM (2018), a aprovação dessa proposta atingiria principalmente as
crianças e adolescentes e seria um retrocesso ao Direito de Família, colocando em
risco a saúde mental e desenvolvimento pessoal destes envolvidos.
3.3 A Alienação Parental Frente Ao Poder Judiciário
Como é sabido, no Direito de Família, as causas são processadas e julgadas
nas Varas de Família e Sucessões, conforme preceitua os artigos 226 e 227 da
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Constituição Federal de 1988, onde preconiza que os pilares da sociedade e família
carecem de proteção estatal, devendo as crianças, adolescentes e jovens serem
protegidos de toda forma de violência e negligência.
Para que o Poder Judiciário possa atuar como se deve, é importante estar
resguardado de toda e qualquer base legal e fática. Seguindo essa vereda, a
autoridade judicial ao tomar conhecimento da ocorrência da síndrome da alienação
parental em processos que versam sobre guarda e tramitam em suas respectivas
varas, devem se alertar para o principio do melhor interesse da criança e do
adolescente.
Não é novidade que muitos genitores usam o Poder Judiciário como artificio
para afetar ou prejudicar o outro genitor. Por esse motivo, o magistrado deve se
atentar para os sinais que aparecem ao longo do trâmite judicial. Por sua vez, como
preceitua o artigo 5º, da Lei nº 12.318/2010:
Art. 5o Havendo indício da prática de ato de alienação parental,
em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário,
determinará perícia psicológica ou biopsicossocial.
§ 1o O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica
ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo,
inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de
documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e
da separação, cronologia de incidentes, avaliação da
personalidade dos envolvidos e exame da forma como a
criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual
acusação contra genitor.
Obviamente, o processo que versa sobre guarda tramitará normalmente,
entretanto, essa perícia psicológica ou biopsicossocial é de elevada importância,
tendo em vista, que se o juiz notar indícios da síndrome da alienação parental, é sua
obrigação tomar tais providências, pois se não o fizer, estará praticando alienação
parental judicial, deixando a criança ou o adolescente ao prazer das vontades de seu
genitor alienador (SANTANA; DE SOUSA; MARTINS, 2017).
É forçoso constatar, que nem sempre o genitor que procura o poder judiciário
está usando de artifícios e sim, faz uso da verdade, ou seja, faz alegações verdadeiras,
por essa razão, a autoridade judicial deve fazer uma análise detalhada de cada caso
concreto, em busca da melhor solução para os litígios que envolvem crianças e
adolescentes. Constatados indícios da síndrome da alienação parental, a autoridade
judicial, poderá conforme assevera o artigo 6º da Lei Nº 12.318/2010:
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Art. 6o 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:
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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
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou

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.
A lei 12.318/2010, que trata sobre a alienação parental, trouxe em seu artigo
6º medidas que a autoridade judicial poderá tomar ao ser comprovada a síndrome
da alienação parental em cada caso, conforme seu entendimento, entretanto tais
medidas são consideradas leves, nada impedindo que seja também decretada
indenização em favor desse menor. Nesse diapasão, segue entendimento
jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL - GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E
CONCEDEU A GUARDA UNILATERAL AO AUTOR,
ASSEGURANDO O DIREITO DE VISITAÇÃO, NECESSARIAMENTE
ASSISTIDA, EM FAVOR DA MÃE. CONSUBSTANCIADA EM
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADA COM O
OBJETIVO DE COMPROVAR A PRÁTICA DE ALIENAÇÃO
PARENTAL POR PARTE DA GENITORA - CONTEXTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, DE MANEIRA
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CLARA, A CONDUTA DA GENITORA, VISANDO DENEGRIR A
IMAGEM DO AUTOR - PARECER SOCIAL E LAUDO TÉCNICO,
ALÉM DAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, QUE
FORAM UNÂNIMES AO AFIRMAR QUE A RÉ, ORA APELANTE,
NÃO SUPEROU EMOCIONALMENTE O FIM DE SEU
MATRIMÔNIO COM O AUTOR E, EM VIRTUDE DISSO, PASSOU
A INSTIGAR NA MENOR UM COMPORTAMENTO NEGATIVO
COM RELAÇÃO AO GENITOR DA MESMA E SUA ATUAL
COMPANHEIRA - PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL QUE
FERE DIREITO FUNDAMENTAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR
SAUDÁVEL, PREJUDICA O AFETO NAS RELAÇÕES COM
GENITOR E COM O GRUPO FAMILIAR DESTE - GENITOR QUE
DEMONSTROU ESTAR MAIS BEM QUALIFICADO PARA
EXERCER A FUNÇÃO DE GUARDIÃO DA MENOR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 02079598420108190001 RJ 020795984.2010.8.19.0001, Relator: DES. SIDNEY HARTUNG BUARQUE,
Data de Julgamento: 27/08/2014, QUARTA CAMARA CIVEL,
Data de Publicação: 04/09/2014 12:21).

Conforme se depreende do entendimento jurisprudencial acima, nos casos
que versam sobre alienação parental, devem ser juntados aos autos, o máximo de
provas possíveis, desde que lícitas, em busca da completa apreciação do caso. Além
de chamar atenção para os laudos e pareceres técnicos, que são de imensurável
importância na decisão do juiz, em razão de serem produzidos por profissionais
capacitados. Seguindo o mesmo entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE GUARDA. DISPUTA ENTRE A
GENITORA E A AVÓ PATERNA DAS MENORES. PREVALÊNCIA
DOS PRECÍPUOS INTERESSES DAS INFANTES. PRECEDENTES.
SENTENÇA CONFIRMADA. A julgar pelos elementos
constantes nos autos, especialmente os ulteriores estudo
social e laudo psicológico, a genitora apresenta plenas
condições de exercer o poder familiar e, especificamente, a
guarda das meninas, medida recomendada para a
preservação da integridade emocional das infantes, as quais,
enquanto permaneceram sob a guarda da avó, apresentaram
fortes indícios de desenvolvimento da chamada síndrome da
alienação parental. Não se verificam razões plausíveis para
que seja operada reforma na sentença, cuja solução é a que
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melhor atende ao interesse das infantes, preservando-lhes a
segurança e o bem-estar físico e emocional, inclusive no que
pertine à restrição do exercício do direito de visitas pela avó,
condicionado à submissão a tratamento psicológico. APELO
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059431171, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra
Brisolara Medeiros, Julgado em 26/11/2014).
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(TJ-RS - AC: 70059431171 RS, Relator: Sandra Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 26/11/2014, Sétima Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014).
Como já foi citado anteriormente, a síndrome da alienação parental não é
praticada somente pelos genitores do menor, bem como, existe a possibilidade de
ser praticada por quem detenha sua guarda ou poder de vigilância sobre este
menor, como por exemplo, os avós, que nos casos de divórcios litigiosos acabam
tomando partido de seus respectivos filhos, denegrindo a imagem do genitor(a)
alienado perante o(a) neto(a). O que no final das contas, provoca os mesmos efeitos
psicológicos no(a) menor.
4 A GUARDA COMPARTILHADA USADA COMO MEIO DE PREVINIR A
ALIENAÇÃO PARENTAL
Depois que muito se discutiu como o instituto familiar se modificou ao longo
dos anos e como o poder familiar se renovou, é mister salientar, como a guarda
compartilhada se revela a melhor alternativa na luta contra a síndrome da alienação
parental. Nas palavras de Rolf Madaleno (2018) a guarda compartilhada legal
procura fazer com que os pais, apesar da separação pessoal, e vivendo em lares
diferentes, continuem sendo responsáveis pela criação, educação e manutenção dos
filhos, e sigam responsáveis pela integral formação da prole, mesmo estando
separados, obrigando-se a realizarem da melhor maneira possível suas funções
parentais.
Dessa maneira, é evidente que mesmo os genitores perdendo seu afeto entre
si, continuam tendo responsabilidades parentais recíprocas. Conforme é sabido,
quando uma relação matrimonial finda, é normal que as partes envolvidas sintam
dor, raiva e ódio, entretanto, mesmo estando separados, continuam incumbidos da
tarefa de criar, educar e manter sua prole, tendo ainda que lidar com as necessidades
oriundas da dissolução do vínculo conjugal. Neste passo, a inserção da Guarda
Compartilhada em tal contexto familiar, surge como uma alternativa para facilitar a
convivência entre o par parental e amenizar as consequências diante dos filhos
(STAUDT; WAGNER, 2020).
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Seguindo essa esteira, aduz o Código Civil vigente em seu artigo 1.583,
parágrafo primeiro, o conceito de Guarda Compartilhada como sendo, a
“responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que
não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”
(BRASIL, 2002). Assim, importa dizer, que mesmo não convivendo sobre o mesmo
teto, ainda são, conjuntamente e ativamente, detentores de poder familiar.
Diante disso, verifica-se que a guarda compartilhada tem por objetivo repartir
a responsabilidade pertencente aos pais que não vivem mais sob o mesmo teto, para
com sua prole, seja ela de natureza educativa, alimentícia, psicológica ou legal, de
modo que seja realizada da melhor maneira possível para ambos, sem que haja
interferência no desenvolvimento pessoal do menor envolvido.
É evidente que a adoção da Guarda Compartilhada só surtirá efeito caso exista
animosidade e bom censo entre os genitores envolvidos, em razão, da Guarda
Compartilhada só poder ser aplicada em casos que haja uma relação amena e passiva
entre os genitores. Sendo impossível tal instituto trazer benefícios se os genitores
não se comunicam e nem se entendem, vivendo em total disfunção. Ou seja, devem
se atentar no que se refere ao melhor para o(s) filho(s) menor(es), não em resolver
problemas e ditames pessoas (MADALENO, 2018)
Pois bem, outro benefício que advém do instituto da Guarda Compartilhada é
a não limitação quanto ao direito de visitas, ou seja, tal instituto possibilita que um
dos genitores mesmo não residindo com o filho, tenha livre acesso a este. Dessa
forma, o filho reside com um dos genitores, mas tem acesso ao outro genitor com
frequência, em razão, dos aspectos cotidianos da vida do(s) filho(s) menor(es) serem
decididos em conjunto (ROSA, 2015). Diante disso, é óbvio que a existência de uma
relação respeitosa e tranquila entre os genitores, é capaz de combater qualquer
sintoma apresentado pela síndrome da alienação parental, pois ambos os genitores
visam atender as necessidades do(s) filho(s) menor(es), evitando qualquer conflito.
Visando sempre o convívio familiar amigável.
Vale destacar, que muito se discute sobre o(s) filho(s) menor(es) dividir os dias
de convívio com os genitores, ou seja, passar uma semana na casa de um e outra
semana na casa de outro. Com a adoção do instituto da Guarda Compartilhada, não
restam dúvidas que tal problema se dissiparia, tendo em vista, que ambos os
genitores terão convívio pleno com o(s) filho(s) menor(es), não necessitando
bagunçar a rotina do menor.
Por sua vez, é necessário apontar que todas as decisões no que se refere ao
andamento da vida do(s) filho(s) menor(es) também são tomadas em conjunto,
buscando não ferir a autoridade de nenhum dos genitores, pois com a guarda
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Indubitavelmente, a guarda compartilhada proporciona a ambos os genitores o
direito de participar da vida do(s) filho(s) igualmente, de ser e está presente, além de
prevenir qualquer adulteração de pensamentos ou de atitude, com o fim de prejudicar
o discernimento do menor, evitando que este menor veja um dos genitores com ódio
ou rancor. Afinal, na Guarda Compartilhada tudo é decidido em conjunto e ambos os
genitores tem as mesmas oportunidades de convívio com o(s) filho(s) (MACHADO,
2015).
Assim, percebe-se que Lei que trata sobre a Guarda Compartilhada surgiu com
o intuito de equiparar as obrigações dos genitores após a ruptura do vínculo
conjugal, visando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente e zelando
para que este não sofra e nem seja afetado pela situação.
Portanto, pode-se inferir que haverá uma diminuição no que tange aos efeitos
psicológicos e pessoais negativos gerados no(s) menor(es) envolvido(s), assim a
Guarda Compartilhada demonstra ser uma aliada na luta contra a alienação parental,
bem como, contra a síndrome da alienação parental. Por fim, há de se perceber que
a aplicação da Guarda Compartilha é a melhor alternativa, na prevenção da Síndrome
da Alienação Parental, bem como garante aos dois genitores o direito de
acompanhar o desenvolvimento da vida de seu(s) filho(s) de forma mais sadia para
todos.
É necessário ressaltar que uma boa convivência entre os pais, bem como dos
filhos com os pais, resulta em boa formação psicológica da criança. Não distante, é
absolutamente importante que os genitores sempre estejam em busca, dentro da
ética e dos princípios básicos, da efetivação dos interesses do menor, e de uma
convivência saudável e harmoniosa entre a família, mesmo que já dissolvida, no
sentido literal (DIAS, 2015).
Por fim, evidente é, que o instituto da Guarda Compartilhada surge como uma
alternativa bastante plausível para criar um elo entre a família, fortificando os laços
familiares e pondo fim a prática da alienação parental. Isso ocorre, devido ao
compartilhamento do tempo em conjunto, não se abrindo espaço para o genitor
guardião manipular e trabalhar a mente da criança contra o outro genitor. Assim, é
forçoso constatar os benefícios propiciados por tal instituto.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após serem feitas todas as considerações, é possível concluir que a síndrome
da alienação parental é decorrente de um contexto familiar conturbado, em que os
429

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

compartilhada, os dois irão conviver com o(s) filho(s), mesmo sem a presença do
vínculo conjugal (LANDO; SILVA, 2019).

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

genitores estão em litígio, após a dissolução do vínculo matrimonial. Logo, um dos
genitores, dominados pelo ódio, raiva, ciúmes, bem como, mágoa do excompanheiro (a), acaba deturpando a imagem daquele para o(s) filho(s) envolvido(s),
ocasionando com isso a quebra dos laços afetivos. O que acaba resultando em um
cenário onde o filho(s) menor(es) é utilizado como uma espécie de arma que os
genitores usam para se atacar, obtendo mais vantagem àquele que é detentor da
guarda.
Não obstante, após as pesquisas bibliográficas realizadas, pode-se inferir que a
aplicação da Guarda Compartilhada, surge como um mecanismo que buscar evitar a
Síndrome da Alienação Parental, haja vista, que essa equipara os direitos e deveres
dos genitores para com o(s) filho(s) menor(es) envolvido(s), onde ambas as partes
poderão participar do cotidiano, bem como acompanhar desenvolvimento saudável
da vida do seu(s) filho(s), mesmo que não convivendo mais sob um mesmo teto e,
assim buscar diminuir os efeitos psicológicos que são gerados no(s) filho(s) após a
ruptura conjugal. Assim, vale lembrar, para que a aplicação da Guarda Compartilhada
surta efeito, os genitores, deverão ter uma relação sensata e pacífica entre si, como
também para com os filhos.
Portanto, percebe-se que a Guarda Compartilhada, quando adotada em
situações em que os genitores possuem uma relação harmoniosa entre si, deixando
de lado as divergências pessoais em nome de um bem maior, que é o
desenvolvimento saudável do(s) filho(s) menor(es), poderá ocorrer uma diminuição
nos casos de Síndrome da Alienação Parental, tendo em vista, que tudo será fixado
e decidido por ambos, diminuindo conflitos e aumentando o convívio sadio.
Por fim, há de se perceber que a aplicação do Instituto da Guarda
Compartilhada, pelo Judiciário, será uma ótima alternativa para evitar e combater a
Síndrome da Alienação Parental, garantindo e assegurando o desenvolvimento digno
ao(s) menor(es) envolvido(s), desde a infância.
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Resumo: este artigo trata da impossibilidade de se manter e de se impor medida
socioeducativa de internação a adolescentes, enquanto perdurar a situação de
calamidade pública nos estados e no DF em decorrência da pandemia causada pelo
novo Corona Vírus (COVID-19). Será feita uma argumentação em torno da
jurisprudência brasileira e dos diplomas internacionais de direitos humanos, bem
como da legislação pátria, como forma de embasar as ideias expostas. Discorre que
o melhor interesse da criança / adolescente deve ser colocado como prioridade,
ressaltando, ainda, que as medidas socioeducativas não possuem caráter punitivo,
como se fossem penas, mas sim caráter pedagógico. Conclui no sentido de que as
medidas socioeducativas em meio aberto ou de internação domiciliar se
demonstram como uma melhor opção neste momento crítico vivido no país.
Palavras-chave: COVID. Pandemia. Internação. Adolescente.
Abstract: this paper will talk about the impossibility to keep and to impose the socioeducative penalty of internment on adolescents, while the situation of public calamity
on states and Federal District caused by Corona Virus (COVID-19) stands. This paper
will do an argumentation considering Jurisprudence, International Documents of
Human Rights and brazilian legislation, with the objective to sustain the ideas that
were discussed. Must be said that the best interest of children and adolescents should
be put as the main priority, remembering that the socio-educative penalties don’t
have the nature of prison penalty, but a pedagogic one. Consequently, the socioeducative penalties that do not harm freedom or permit the domiciliary internment
are considered the best option to this moment faced by the country.
Keywords: COVID. Pandemic. Internment. Adolescent.
Sumário: Introdução. 1. A medida socioeducativa de internação. 1.1. Previsão no
ordenamento jurídico pátrio. 1.2. Previsão na esfera internacional e aplicação nos
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processos brasileiros. 2. A crise do sistema socioeducativo. 3. A pandemia em
decorrência do COVID-19 (Corona Vírus). 4. Impossibilidade de ocorrência de
internações socioeducativas durante a pandemia. 5. Conclusão. 6. Referências.
Introdução
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) adota a teoria da Proteção
Integral, no sentido de que toda criança e adolescente, nos termos do art.227 da
Constituição Federal (CRFB), são verdadeiros sujeitos de direito. Nesse sentido, deve
o Estado, a família e a sociedade assegurarem a essas pessoas todos os direitos
previstos no ordenamento jurídico nacional e internacional com absoluta prioridade.
Essa posição jurídica adquirida pelos infantes brasileiros adveio após a superação da
visão de que eles seriam meros objetos de tutela, tão difundida à época do Código
de Melo Matos (1927) e o Código de Menores de 1979.
Dessa forma, a tutela do princípio do melhor interesse da criança e
adolescente deve prevalecer independentemente da circunstância, inclusive em
relação à aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes em conflito com a
lei[1].
Por isso, considerando que o Brasil vive uma pandemia declarada pela
incidência do COVID-19 e que o sistema socioeducativo brasileiro possui um quadro
de superlotação[2], será feita uma análise doutrinária, legal e jurisprudencial a fim de
embasar o argumento da impossibilidade de se manter e de se aplicar medida
socioeducativa de internação a adolescentes, enquanto a pandemia perdurar. Isso
porque, sendo medida de caráter pedagógico e que (pelo menos em tese) não se
assemelha com uma sanção penal, a imposição de internação a jovens é um fator de
preocupação, tendo em vista as chances reais de o vírus espalhar-se pelo sistema
socioeducativo de forma rápida e grave.
1. A medida socioeducativa de internação
1.1. Previsão no ordenamento jurídico pátrio
Prevista no ECA em seu art. 112, inciso VI, a internação em estabelecimento
educacional é a medida socioeducativa mais gravosa existente em nosso
ordenamento jurídico: há privação da liberdade do adolescente, razão pela qual o
art. 121 do ECA determina que sejam considerados os princípios da brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Ainda, nos termos da Lei 12.594/12 (que institui o SINASE - Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo) em seu art. 35, incisos II e V, reforça-se que deve
haver excepcionalidade e brevidade na imposição de qualquer medida
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socioeducativa. Isso porque se um dos objetivos na aplicação da medida
socioeducativa é a integração social do adolescente (art. 1º, §2º, inciso II, Lei do
SINASE), então necessariamente aquela deverá sempre contribuir para esse fim
(levando-se em consideração as circunstâncias vividas pela sociedade, como quadros
de pandemia).
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Frisa-se que a imposição da medida de internação é tão gravosa que as
situações que permitem sua ocorrência encontram-se taxativamente no art. 122, ECA.
São elas[3]:

I – ato infracional cometido mediante violência ou grave
ameaça à pessoa;
II – reiterado cometimento de outras infrações graves[4] e
III – reiterado descumprimento injustificado de medida
socioeducativa anteriormente imposta.
Por isso, conforme doutrina[5],
A medida de internação somente deve ser aplicada em último
caso. Trata-se do princípio da excepcionalidade, proclamado na
lei e na Constituição Federal. Deve ser evitada a qualquer custo,
visto mostrar-se excessivamente danosa à pessoa em
desenvolvimento e pouco eficaz enquanto estratégia
pedagógica.
Ao revés dos juízos locais, que costumam olvidar o caráter de
exceção da medida, banalizando seu manejo, o STJ, no corpo
das mais diversificadas decisões proferidas sempre buscou
reafirmar a este caráter de ultima ratio do regime sócioeducativo extremo.
Assim sendo, é muito clara a posição do legislador constituinte e
infraconstitucional brasileiro, no sentido de que a internação deve ser aplicada com
cuidado, reflexão e, acima de tudo, considerando o melhor interesse do adolescente.
1.2. Previsão na esfera internacional e aplicação nos processos brasileiros
Na órbita internacional, as Regras de Beijing[6] (regras mínimas das Nações
Unidas para a administração da justiça, da infância e da juventude) tem incidência
sobre os jovens infratores (regra 2.1), estes considerados como aqueles a quem se
tenha imputado o cometimento de uma infração ou que sejam considerados
culpados do cometimento de uma infração (regra 2.2, alínea “c”).
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Todo o sistema judiciário a incidir sobre essas pessoas devem levar em conta
seu bem-estar e garantir que qualquer decisão em relação será sempre proporcional
às circunstâncias do infrator e da infração (regra 5.1). Por isso, é permitida a
internação do adolescente, mas desde que seja o último recurso possível e pelo
período mais breve possível (regra 19.1).
Frisa-se que, nos termos do art. 3º, item 1, da Convenção Sobre os Direitos da
Criança, todas as ações relativas às crianças[7], inclusive aquelas que advenham dos
tribunais, devem considerar, primordialmente, o melhor interesse daquelas.
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Não prosperam argumentos no sentido de que a legislação internacional não
possui aplicação cogente no Brasil[8] por uma suposta falta de previsão legal, eis que
segundo RAMOS[9]
A supremacia da Constituição consiste na sua qualidade de
norma superior, que representa o pressuposto de validade de
todas as demais normas do ordenamento jurídico. Essa
qualidade (superioridade) é fruto de dois critérios: o material e
o formal.
(...) na seara dos direitos humanos também sofre as
consequências da internacionalização dos direitos humanos. A
ideia de supremacia da Constituição deve ser compatibilizada
com a proteção internacional dos direitos humanos, fazendo
nascer o respeito à interpretação internacionalista dos direitos
humanos.
Portanto, também sob a ótima internacional, é absolutamente vedado que se
imponha ou se mantenha uma medida socioeducativa de internação a um
adolescente tão somente pela gravidade do ato praticado.
2. A crise do sistema socioeducativo
Criadas para serem locais em que adolescentes internados praticam atividades
como estudar e obter formação técnica, as entidades que realizam programa de
internação são, muitas vezes, verdadeiro pesadelo para esses jovens e os
profissionais que lá trabalham.
A superlotação, falta de estrutura e o risco iminente de “rebeliões”[10] fazem
parte do cotidiano dessas instituições, o que levou, inclusive, o STF a manifestar-se
sobre a situação.
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No Habeas Corpus (HC) 143988, o Ministro Edson Fachin determinou que
a Unidade de Internação Regional Norte (Uninorte), localizada em Linhares (ES)
mantivesse sua lotação em até 119% da capacidade total[11]. Em relação aos
adolescentes que estivessem ocupando vagas além dessa lotação, eles deveriam ser
transferidos para outras unidades que não estivessem com índices tão críticos de
lotação. Subsidiariamente, deveriam ser colocados em programa de meio aberto ou,
ainda, internação domiciliar.
Salta aos olhos que a lotação máxima fixada pelo ministro tenha sido de 119%,
ou seja, já acima da capacidade normal que, por questões lógicas, é de 100%. Isso,
por si só, já caracterizaria uma ilicitude nas medidas de internação pois, como dito
exaustivamente, medida socioeducativa não é pena, tal como a sanção imposta no
Direito Penal.
Esse caso demonstra o quanto o sistema socioeducativo brasileiro é sucateado
e violador de direitos humanos. Em um caso que gerou até mesmo Nota Pública por
parte do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA[12], três adolescentes foram mortos no interior do Centro de
Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Case), em Vitória de Santo Antão, no
dia 2 de abril de 2017 durante uma rebelião.
Mais recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
realizou um levantamento acerca dos programas de internação e semiliberdade no
Brasil[13], indicando a existência de superlotação, falta de pessoal suficiente, ausência
de manutenção nas estruturas das unidades e más condições de trabalho para os
servidores existentes.
Portanto, é fácil visualizar que qualquer problema relativo a doenças,
principalmente as respiratórias, cujo contágio é extremamente rápido e fácil[14], tem
chances reais de causar graves problemas no sistema socioeducativo brasileiro. Não
são oferecidas condições mínimas aos adolescentes para que estes possam manter
medidas de higiene adequadas, tampouco instalações aptas a evitar contato com
pessoas infectadas. Impossível falar em distanciamento diante de um local
superlotado.
3. A pandemia em decorrência do COVID-19 (Corona Vírus)
Em dezembro 2019 surgia o primeiro caso, conforme a Organização Mundial
da Saúde - OMS, de uma doença até então desconhecida pela humanidade. Era uma
síndrome respiratória, com sintomas parecidos com outras, como a MERS - Síndrome
Respiratória do Oriente Médio.
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Após estudos científicos, verificou-se que o vírus é do tipo SARS-COV-2
(coronavírus de síndrome respiratória aguda grave 2). Nas semanas seguintes, os
casos de contágio pela doença difundiram-se pelo mundo rapidamente, sendo um
efeito colateral da facilidade de deslocamento a nível mundial hoje vivida.
Em fevereiro de 2020, o Brasil registrou o primeiro caso da doença e, no mês
seguinte, o Governo Federal informou que havia transmissão comunitária do vírus.
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Desde então, medidas de isolamento social têm se espalhado pelo país,
conforme recomendação da OMS, com os Entes Federativos agindo, na medida do
possível, para tentar conter o atual quadro de pandemia (como a realização de
compra de respiradores, abertura de leitos, inauguração de hospitais de campanha,
dentre outras situações). Isso porque, até o dia 23/04/20, o Brasil contava com 45.757
casos de pessoas contaminadas pelo COVID-19, com 2.906 óbitos[15]. Os números
são crescentes e demandam atenção redobrada, haja vista a necessidade de se evitar
o colapso do sistema de saúde pelo excesso de procura simultânea.
Em que pese haver profusão em meios de comunicação de informações no
sentido de que a doença, na maioria dos casos, causa sintomas gripais, há
preocupação pois ela também causa em número considerável de
pacientes[16] consequências graves, como insuficiência respiratória e, até mesmo,
óbito. A situação agrava-se por ser essa doença de fácil contágio, advindo daí a
importância do isolamento social como medida para reduzir os índices de novos
casos.
4. Impossibilidade de ocorrência de internações socioeducativas durante a
pandemia
Conforme mencionado, há uma profusão no país de medidas de isolamento
social, em que pese uma parte da população (embasada por manifestações de
determinados políticos) insistirem na desnecessidade de tal providência.
No entanto, conforme exposto até aqui, demonstrou-se o quadro de
superlotação do sistema socioeducativo brasileiro. Diante disso, questiona-se: como
pode ser possível manter a segurança dos adolescentes em cumprimento da medida
de internação, bem como dos profissionais que trabalham em tais instituições, no
quadro atual de saúde pública?
Em 17 de março de 2020, o CNJ emitiu a Recomendação nº 62, de maneira a
recomendar medidas para evitar a propagação do Corona Vírus no âmbito do
sistema penal e socioeducativo. Em decorrência do escopo deste trabalho, interessanos análise do conteúdo do art. 2º da Recomendação:
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Art. 2º Recomendar aos magistrados competentes para a fase
de conhecimento na apuração de atos infracionais nas Varas da
Infância e da Juventude a adoção de providências com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, a aplicação
preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a
revisão das decisões que determinaram a internação provisória,
notadamente em relação a adolescentes:
I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de
até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim
como indígenas, adolescentes com deficiência e demais
adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
II – que estejam internados provisoriamente em unidades
socioeducativas com ocupação superior à capacidade,
considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF
no HC no 143.988/ES;
III – que estejam internados em unidades socioeducativas que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento,
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus.
Além desse dispositivo, importante também o art. 3º:
Art. 3º Recomendar aos magistrados com competência para a
execução de medidas socioeducativas a adoção de
providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
especialmente:
I – a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida
em meio aberto, suspensão ou remissão, sobretudo daquelas:
a) aplicadas a adolescentes gestantes, lactantes, mães ou
responsáveis por criança de até 12 anos de idade ou por pessoa
com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com
deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupo
de risco; b) executadas em unidades socioeducativas com
ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros
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das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus no 143.988/ES; e c) executadas em unidades
socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada
no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;
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II – a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação
de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Pois bem. Fica muito claro pela posição do CNJ que há efetivamente uma
predileção por medidas socioeducativas em meio aberto, ou mesmo o cumprimento
de internação domiciliar. Não é segredo que o sistema socioeducativo em muito se
parece com o sistema penal pelas estruturas precárias e superlotadas. E mesmo que
não haja superlotação, o sistema socioeducativo não tem condições de evitar que o
Corona Vírus se propague, dada a arquitetura das instituições de internação: a
disposição dos adolescentes em celas, próximas umas das outras, quase sempre sem
ventilação e iluminação adequadas.
Nesse aspecto, entendemos que deve ser feita uma interpretação
constitucional e convencional da Recomendação n° 62 do CNJ, no sentido de ser
vedado que se imponham ou se mantenham as medidas socioeducativas de
internação no sistema nacional.
Diferentemente do Direito Penal, em que uma sanção imposta tem fins de
prevenção e reprovação da conduta do agente (art. 59, CP), a medida socioeducativa
tem fins educativos, de cunho social, com o objetivo de retirar o adolescente em
conflito com a lei da situação de risco em que ele se encontrava. A manutenção ou
decretação de medidas de internação nesse momento de pandemia vai de encontro
a esses fins, pois terá como único objetivo manter esses jovens “presos” e isolados
de seus familiares.
Argumentos no sentido de que muitos adolescentes estão internados por
terem cometido atos graves parte de um pressuposto dogmático totalmente
equivocado. Isso porque esse tipo de narrativa ignora justamente a natureza jurídica
da internação, que não é de pena. Ou seja: o adolescente (pelo menos em tese) não
é internado como reprimenda pela sua conduta; é internado porque a medida
socioeducativa em questão é a ideal para que ele seja orientado, receba educação
formal, alimentação, dentre outros direitos, tudo visando o seu bem estar.
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Naturalmente, não se ignora que a pessoa[17] que sofreu o ato infracional do
adolescente merece reparação. No entanto, o próprio ECA trouxe medidas
adequadas para isso, como o art. 116 que prevê a reparação do dano caso o ato
infracional tenha implicações patrimoniais. A reparação daquele que sofreu o ato
infracional jamais dar-se-á por intermédio da internação do adolescente em conflito
com a lei.
Também não prospera argumentar que se deve manter os adolescentes
internados em nome do interesse público. Esse argumento cai por terra rapidamente
ao se verificar que o art. 227, CRFB e o art. 3º, item 1, da Convenção Sobre os Direitos
da Criança são claros e expressos ao dizer que o interesse dos adolescentes é
prioridade total do Estado, da família e da sociedade.[18]
Nesse sentido, todos os adolescentes em cumprimento de internação devem
ser colocados em medidas de meio aberto, havendo acompanhamento por
profissional habilitado (liberdade assistida – art. 118, ECA) nos casos necessários. Em
situações mais críticas, deve-se impor a internação domiciliar.
Pode-se argumentar que diversos adolescentes não têm uma residência
apropriada, como aqueles que moram em “barracos” e palafitas e que, por isso, não
cumpririam adequadamente as soluções propostas. Contudo, esse tipo de raciocínio
equivale à mesma visão simplista (e preconceituosa) acerca da “necessidade” de se
prender preventivamente pessoas em situação de rua que delinquem, pelo risco de
não serem mais encontradas. Essa criminalização da pobreza não pode subsistir em
um ambiente de proteção total dos direitos das crianças e dos adolescentes (RHC
39580 – STJ).
5. Conclusão
Por intermédio deste trabalho, propôs-se uma análise acerca da necessidade
de tutela dos direitos dos adolescentes que cumprem medida de internação. A
situação do Brasil (e do mundo) em decorrência do Corona Vírus é grave, merecendo
reflexões e debates que fogem da normalidade.
Em que pese, num primeiro momento, parecer “radical” impedir que se
imponha e se mantenha a internação socioeducativa durante a pandemia, sob uma
análise constitucional e convencional conclui-se que essa é a melhor opção. O
sistema socioeducativo corresponde a um estado de coisas inconstitucionais, com
uma incapacidade generalizada de os Entes Federativos manterem instalações
adequadas para os adolescentes e os profissionais que lá atuam. A internação, que
era para ser um período de formação, reflexão e crescimento pessoal e espiritual dos
jovens é, há muito tempo, simplesmente um simulacro do cárcere destinado a
adultos.
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Essa condição se agrava em decorrência da pandemia vivida atualmente, pois
basta um único caso da doença nessas instituições para que haja uma disseminação
rápida entre as pessoas que ali estão.
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[5] FRASSETO. Flávio Américo. Ato infracional, medida sócio-educativa e
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Decreto 678.
[9] RAMOS. André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 5ª ed. – São Paulo:
Saraiva Educação, 2018, pag. 486/487.

[10] Fazemos questão de frisar que a palavra “rebelião” é colocada entre aspas pois
deveria ser impensável que um local que serviria para auxiliar na formação do
adolescente em conflito com a lei seja palco de atos de violência. Porém,
infelizmente, essa é a realidade brasileira: instituições de internação que parecem
presídios para quem ainda não completou 18 anos (ou 21 anos, em determinados
casos).
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[16] O chamado “grupo de risco” é composto por pessoas que têm maior
probabilidade de desenvolver os sintomas mais graves da doença, como aquelas que
tenham doença preexistente (como diabetes, hipertensão e asma).
[17] Evita-se usar o termo “vítima” pela sua forte conotação de natureza penal.
[18] Essa prioridade na tutela do interesse do adolescente diz respeito a todos eles,
inclusive os que cumprem medida socioeducativa de internação. Objetivar uma
separação entre adolescentes que nunca praticaram ato infracional e adolescentes
em conflito com a lei é ressuscitar a odiosa lógica do Código de Menores, criando
adolescentes de “segunda categoria”.
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RESUMO: A Seguridade Social estabelece que o Estado e a Sociedade em conjunto
tomarão iniciativas para garantir o direito a Previdência, para tanto, o Princípio pilar
da tríplice obrigatoriedade contida no art. 194 da CRFB/88 é o da Solidariedade, que
tem como escopo a premissa de que os que têm mais pagam pelos que têm menos
e os que ganham na mesma proporção, contribuirão de modo equivalente. O
presente trabalho, fundamentado no referido Princípio Constitucional, vem para
demonstrar que a pandemia da COVID-19 se alastrou no Brasil, no mínimo, de modo
culposo, pois as autoridades públicas não tomaram as medidas sanitárias adequadas
em tempo hábil, fazendo com que, sobre estas venha a recair uma responsabilização
futura. Portanto, neste trabalho, busca-se criar uma nova categoria de segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo a qualidade de
segurado especial os infectados pela COVID-19 e seus dependentes não filiados ao
RGPS.
Palavras-chave: Seguridade Social; Previdência Social; Assistência Social; Princípio
da Solidariedade; Nova categoria de Segurado; Infectados pela COVID-19.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Regime Geral De Previdência Social E Qualidade De
Segurado. 3. Princípio Da Solidariedade E A Criação De Uma Nova Categoria De
Segurado Obrigatório. 4. Espécie De Benefícios Prováveis De Requerimento. 5. Fonte
De Custeio. 6. Considerações Finais. Referências Bibliográficas.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho vem para demonstrar a necessidade de criação de
uma nova categoria de segurado ao Regime Geral de Previdência Social,
fundamentado nos princípios que alicerçam a Seguridade Social, especificamente o
da Solidariedade Contributiva. Como diversos institutos do Direito se baseiam neste
princípio que, de um modo geral, afirma que uns pagam por outros, em tempos de
pandemia é necessário garantir que indivíduos não filiados ao Regime Geral de
Previdência Social, consequentemente seus dependentes, passem a ter amplo direito
aos benefícios previdenciários.
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Como se sabe, o Mundo enfrenta há cerca de 5 meses um vírus mortal, a
Covid-19, doença que surgiu na China e propagou-se em todo o planeta. Contudo,
o presente trabalho, limitar-se-á aos efeitos jurídicos previdenciários no Brasil. Isto
posto, não sendo possível cientificamente estabelecer impactos à saúde daqueles
que foram curados, o desenvolver do trabalho deixará algumas interrogações,
todavia, adentrar neste ponto é importante, pois, provavelmente só será possível
enquadrar segurados da previdência aos respectivos benefícios: auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte quando sabidos os impactos a
saúde.

A Previdência Social, um dos pilares da Seguridade Social, fundamenta-se
na Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 194. Como visto acima,
o trabalho não busca tecer de modo específico a Seguridade Social, tampouco a
Previdência Social, mas buscar conceitualmente enquadrar os indivíduos acometidos
da COVID-19, assim como seus dependentes não filiados ao Regime Geral de
Previdência Social como Segurado Especial.
Segurado Especial é o indivíduo que não contribui com o Regime Geral de
Previdência Social de forma pecuniária, este previsto no art. 11. Inciso VII. Portanto,
o intuito do presente trabalho é reconhecer a qualidade de segurado especial do
infectado pela Covid-19 e conferir a este e seus dependentes os referidos direitos
garantidos Constitucionalmente. É necessário que o Estado seja compelido a tal
premissa, pois não tomou as medidas sanitárias de segurança adequadas, agindo
com imprudência por não haver estudos científicos concretos a respeito do vírus e
com negligência após descumprir a transparente orientação da Organização Mundial
da Saúde.
Adentrando no campo processual, subsidiariamente, como dito, como
forma de compensação aos acometidos da moléstia, poder-se-ia estabelecer o
Direito na Lei Orgânica da Assistência Social, estendendo o texto normativo do art.
20, o Benefício de Prestação Continuada, que não se confunde com Benefício
Previdenciário.
2. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUALIDADE DE SEGURADO
O Regime Geral de Previdência Social é o conjunto de regras e garantias
que confere ao trabalhador e seus dependentes direito a benefícios mantidos pela
Previdência Social através do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, Autarquia
Federal.
O Regime Geral de Previdência Social norteia-se nos princípios alicerces
da Seguridade Social, vide CRFB/88, art. “194. A Seguridade Social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
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destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social”. Portando, toda regra infraconstitucional criada para estabelecer a prestação
Estatal à previdência, consequentemente, obedecerá aos princípios fundamentais
que a fundamentam, por isto, é importante discorrer sobre os mais importantes.
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Inicialmente, princípio é norma de otimização do direito, ou seja, é do
estudo dos princípios que se estabelecem as demais normas e consequentemente as
garantias, portanto, são dos princípios abaixo conceituados que toda a norma
referente à Seguridade Social deve reger e nascer. Antes disto, imperioso frisar que
além dos Princípios previstos na Constituição, ela traz importantíssimos dispositivos
que também serão objeto de descrição.
Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia
sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo
de critério para sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário
que há por nome sistema jurídico positivo. Violar um princípio
é muito mais grave do que transgredir uma norma. 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, porque representa insurgência contra todo o sistema,
subversão de seus valores fundamentais (BASTOS, 2002, p.
138).
Como dito, o RGPS alicerça-se em diversos princípios, primordialmente,
na cabeceira jurídica, o Princípio da Solidariedade vem para constitucionalmente
impor que a Seguridade Social seja prestada pelo Poder Público e por toda sociedade
no sentido de financiamento, consequentemente, garantido nos moldes normativos
que as pessoas não experimentem o desamparo social, art. 3.º, inciso I, CRFB/88.
Princípio da Equidade na forma de participação do custeio, custeio este de
contribuições mensais devidas por diversas modalidades de segurados da
Previdência Social, todavia, o referido princípio vem para basilar que a contribuição
seja estabelecida de forma igualitária para contribuintes iguais, ou seja, a quota de
contribuição tomará como base a capacidade econômica de cada
indivíduo/contribuinte, art. 194, parágrafo único, inciso VI, da CRFB/88.
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Dentre os princípios acima sucintamente pontuados, são de suma
importância os Princípios da Universalidade da Cobertura e do Atendimento, art. 194,
parágrafo único, inciso I, da CRFB/88, da Uniformidade e Equivalência dos benefícios
pagos às populações urbanas e rurais, art. 194, parágrafo único, inciso II, da CRFB/88,
da Seletividade e Distributividade na prestação de benefícios e serviços, art. 194,
parágrafo único, inciso III, da CRFB/88, da Irredutibilidade do valor dos benefícios,
art. 194, parágrafo único, inciso IV, da CRFB/88, da diversidade na base de
financiamento, art. 194, parágrafo único, inciso VI, da CRFB/88, do Caráter
Democrático e Descentralizado da Administração, art. 194, parágrafo único, inciso
VII, da CRFB/88.
A Constituição, quando trata de Seguridade Social, não traz apenas
princípios, mas também dispositivos que são de suma importância para um equilíbrio
jurídico referente aos diversos serviços a serem prestados, como: a tríplice forma de
custeio, art. 195, caput e a prévia fonte de custeio, art. 195, §1º, CRFB/88, que em
virtude estrutural, serão apresentados em tópicos seguintes.
Nesse norte, após a apresentação da sustentação principiológica da
Seguridade Social, adentramos especificamente a Previdência Social e a qualidade
de segurado. Portanto, qualidade de segurado é simplesmente um atributo dado
exclusivamente a toda pessoa física filiada obrigatoriamente ou facultativamente ao
Regime Geral de Previdência Social, estas, estão elencadas taxativamente no rol do
art. 11, segurados obrigatórios e art. 13, segurados facultativos, da Lei n.° 8.213/91.
Segurado, é toda pessoa física legalmente revestida da garantia de pleitear qualquer
benefício Previdenciário junto ao INSS, Autarquia Federal.
3. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E A CRIAÇÃO DE UMA NOVA CATEGORIA DE
SEGURADO OBRIGATÓRIO
Princípio da Solidariedade, previsto no art. 3.º, inciso I, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, estabelecido como objetivo fundamental da
República brasileira, é também, o pilar fundamental da Seguridade Social,
consequentemente da Previdência Social.
O significado da solidariedade com relação à Seguridade Social
está fortemente ligado à ideia de bem comum, no sentido de
que todos são responsáveis por todos. De fato, a solidariedade
é o elemento central desencadeador das políticas públicas que
tenham por finalidade propiciar o bem-estar aos cidadãos
(SANFELICE, 2002, p. 11).
No mesmo sentido.
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A solidariedade é o fundamento da Seguridade Social. Pela
definição constitucional, a Seguridade Social compreende o
direito à saúde, à assistência social e à previdência social, cada
qual com disciplina constitucional e infraconstitucional
específica. Trata-se de normas de proteção social, destinadas a
prover o necessário para a sobrevivência com dignidade, que
se concretizam quando o indivíduo, acometido de doença,
invalidez, desemprego, ou outra causa, não tem condições de
prover seu sustento ou de sua família (SANTOS, 2011, p.36).

Em mesma esteira, o sentido estrito do Princípio da Solidariedade é que
embasa a criação de uma nova categoria de segurado obrigatório do RGPS, uma vez
que, o benefício previdenciário é o meio eleito como mais adequado para compensar
uma improvidência do Estado que não adotou em momento oportuno as medidas
de segurança adequadas para o caso concreto, fazendo com que o vírus se alastrasse
por todo o País e infectasse diversos indivíduos.
Tecnicamente, é de suma importância salientar que a Legislação
Previdenciária estabelece a aplicação ao requerimento administrativo que solicita um
dos benefícios prestados pelo INSS a Lei vigente ao momento da aquisição do direito
a prestação do referido benefício, cumpre adentrar nesta corrente, pois,
provavelmente, existirão diversos beneficiários segurados também acometidos pela
infecção da COVID-19. Portanto, na possibilidade legal de se criar uma Lei que
estabeleça uma nova categoria de segurado obrigatório do RGPS, se esta for mais
vantajosa ao segurado do que nas regras preexistentes, este terá direito de optar
pela mais vantajosa.
Vejamos a Lei 8.213/91 que estabelece a qualidade de segurado especial
aos trabalhadores rurais e pescadores em suas especificidades.
Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social
classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das
Seções I e II deste capítulo.
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no
imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele
que, individualmente ou em regime de economia familiar,
ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

451

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 957 de 09/05/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Neste diapasão, a orientação legislativa seria incluir no art. 11, a alínea “d”,
que teria texto normativo: “os indivíduos acometidos da COVID-19 e seus
dependentes”.
Como dito acima, é em razão do Princípio da Solidariedade que se busca
compensar o infectado pela COVID-19, incluindo na Lei Previdenciária nova categoria
de segurado, mas o meio que mais se adequa, seria incluir na Lei Orgânica da
Assistência Social, todavia, ratifico como forma de compensação, é que se defende o
acima disposto, já que, o alastramento da pandemia se deu também por
irresponsabilidade do Estado brasileiro.
4. ESPÉCIE DE BENEFÍCIOS PROVÁVEIS DE REQUERIMENTO
Os prováveis benefícios a serem requeridos na efetivação da criação de
uma nova categoria de segurado obrigatório do RGPS seriam: auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte.
O Auxílio-Doença está previsto no art. 59 da Lei 8.213/91 e estabelece, “o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”, houve
alteração a respeito do período a ser de responsabilidade do INSS, todavia, não se
aplicando ao caso em fomento, pois, a categoria de segurado ainda não fora criada.
Referente ao período de carência que em regra geral não estaria
preenchido, aplicar-se-á o disposto no art. 26, inciso II, da Lei 8.213/91.
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes
prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença
profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado
que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos
Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada
3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma,
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado.
Portanto, não tendo conclusões científicas a respeito das sequelas
deixadas pela COVID-19, o primeiro benefício possível seria o Auxílio-Doença. Noutra
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esteira, baseando-se pelas interrogações futuras a respeito da COVID-19, a
Aposentadoria por Invalidez seria também um possível benefício.
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado
que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lheá paga enquanto permanecer nesta condição.
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Aplica-se também o disposto no art. 26, inciso II, da Lei 8.213/91 para
independer de carência a concessão do benefício.
De maneira infelizmente drástica, a Pensão por Morte que será devida aos
dependentes do segurado nos termos dos arts. 16, I, II e III, 18, II, “a”, 26, II e 74, da
Lei 8.213/91.
5. FONTE DE CUSTEIO
É disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em
seu art. 195, §5º, “nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. Nesse
norte, temos uma possível extensão de benefícios previdenciários há uma possível
nova categoria de segurado obrigatório.
Inicialmente, como forma compensatória, seria criado um Fundo a ser
mantido até que se perdure o último benefício em decorrência da COVID-19, tendo
como mantenedores a China e o Brasil, país de origem do vírus e país que não adotou
as medidas de segurança sanitária adequadas e em tempo hábil para amenizar os
reflexos da Pandemia.
A criação de um Fundo por países é algo notadamente legal, tomar-se-ia
como fundamento o Princípio da Solidariedade e Cooperação entre os países para
que de alguma forma as pessoas afetadas de forma direta pela doença
infectocontagiosa passassem a ter uma vida minimamente digna.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende a Seguridade Social, direito à saúde, à previdência e à
assistência social, no caso em tela, adequaria em sentido estrito a possível criação de
um benefício assistencial dentro da Lei Orgânica da Assistência Social ou a extensão
do preexistente, Benefício de Prestação Continuada.
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Todavia, como defendido e alicerçado no Princípio da Solidariedade,
como forma de compensação aos atingidos por improvidência do Poder Público, é
necessário o estabelecimento de um direito mais vantajoso e que traga segurança
jurídica aos beneficiários e seus segurados. É sabido que o vírus não foi criado pelo
homem, mas sua propagação tem como agentes causadores diretos, o Governo da
China que permitiu a propagação e o Governo do Brasil que foi omisso as
recomendações da Organização Mundial da Saúde.
Desse modo, é sabido que óbitos ocorreram e ocorrerão. Não se tem
cientificamente ciência das possíveis sequelas deixadas pelo acometimento da
doença infectocontagiosa e, com toda certeza, cidadãos não segurados pelo Regime
Geral de Previdência Social também serão atingidos. Então, ratifico, como forma de
compensação as vítimas, sejam elas infectados ou seus dependentes, é necessária
uma resposta imediata do Poder Público para que famílias não fiquem
desamparadas, tanto no período de proliferação do vírus quanto após o controle.
Por fim, necessária é a inclusão da alínea “d” do art. 11 da Lei n.º 8.213/91,
do texto normativo: “os indivíduos acometidos da COVID-19 e seus dependentes”,
tendo como fonte de custei um Fundo a ser mantido pelo Governo Brasileiro e Chinês
ou, com a mesma fundamentação, a inclusão no art. 20 da Lei n.º 8.742/93.
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