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Resumo: O objetivo deste artigo é o de demonstrar que a decisão do STF visou
instituir uma nova política criminal tributária à luz do conceito de justiça extraído
do pensamento de seus integrantes, de um lado, e de outro lado procurando
minimizar o estoque da dívida ativa tida como incobrável por via de execução fiscal.
Palavras-chaves: apropriação indébita; ICMS; retenção; justiça; sonegação.

Sumário: 1 Introdução. 2 Não houve erro na interpretação jurídica. 3 A verdadeira
motivação do STF para criminalizar a conduta do devedor do ICMS declarado. 4
A inócua inovação da ordem jurídica. 5 A solução não está na criminalização de
conduta atípica. 6 Considerações finais.
1 Introdução
Em recente decisão o Plenário do STF, por maioria de votos, surpreendeu a
comunidade jurídica ao criminalizar a conduta do contribuinte que declara o ICMS
devido e deixa de recolhê-lo ao erário, no prazo legal.
A Corte Suprema capitulou essa conduta no inciso II, do art. 2º da Lei nº
8.137/90, conhecido como crime de apropriação indébita do tributo, que assim
prescreve:
“II – deixar de recolher, no prazo legal, o valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade
de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos
cofres públicos”.
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Muitos artigos foram escritos e certamente outros continuarão sendo escritos
na mesma linha técnica, criticando o equívoco na interpretação do texto da lei penal
supra transcrito.
Contudo, temos a convicção de que a real motivação para enquadrar a
conduta do devedor do ICMS declarado pouco tem a ver com o aspecto técnicojurídico. A sua causa é bem outra, como veremos mais adiante.
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2 Não houve erro na interpretação jurídica

O texto do inciso II, do art. 2º da Lei nº 8.137/90, que define os crimes contra
a ordem tributária, é de lapidar clareza, ao alcance da compreensão de qualquer
estudante de direito.
De fato, resulta com solar clareza que o crime capitulado no citado inciso II
exige a presença de dois contribuintes: aquele que retém ou desconta o tributo
devido e aquele que sofre a retenção ou desconto do tributo devido. É o que
acontece, por exemplo, quando o empregador (contribuinte) desconta tanto o
imposto de renda, quanto a contribuição previdenciária quando promove o
pagamento de salário a seus empregados (contribuintes), mediante a retenção na
fonte dos tributos por estes devidos.
Isso só é possível em relação a tributos diretos, sendo absolutamente
impossível juridicamente em relação a impostos indiretos, como o ICMS, porque o
valor desse imposto está embutido no preço da mercadoria juntamente com outras
despesas, como as concernentes a salários dos empregados, alugueis, matérias
primas, além da margem de lucro que entram na composição da política de preços.
Por isso, nos tributos indiretos o valor do imposto representa um custo, integrando
o preço que é uno e indivisível, pertencendo unicamente ao comerciante e a mais
ninguém, muito menos ao fisco que não é sócio na exploração da atividade
econômica. Somente no regime de tributação por fora, vigorante nos Estados
Unidos e no Japão, dentre outros países, o valor do tributo destacado pertence ao
fisco. Nesse regime de tributação por fora há nítida separação do preço pertencente
ao comerciante e do tributo pertencente ao fisco. Por isso, naqueles países a
tributação é transparente e à prova de sonegação. O consumidor percebe de
imediato quanto está custando a mercadoria adquirida e quanto está pagando ao
fisco por conta dessa aquisição. O tributo não é camuflado como acontece no Brasil.
O comerciante que se apropria do tributo que não lhe pertence comete o crime de
apropriação indébita.
Aqui o destaque do imposto é para mero efeito de assegurar a não
cumulatividade do ICMS. Ao final de cada período de apuração do imposto, o ICMS
destacado gera crédito na entrada de mercadoria o qual é confrontado com aquele
6
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destacado na saída da mercadoria (débito) no mesmo período. A diferença a maior
constitui o imposto a ser recolhido no prazo legal; a diferença a menor constitui o
ICMS a ser transferido para o período subsequente. Por isso, se em determinado
período de apuração entrou mais mercadoria do que saiu não haverá imposto a ser
recolhido. O peço pago pelo consumidor no qual se acha embutido o valor do
imposto pertence exclusivamente ao comerciante-vendedor. Impossível a confusão
do consumidor que paga o preço da mercadoria adqurida com a figura do
contribuinte que paga o imposto apurado periodicamente por meio de operação
contábil fiscal, como retro descrito. O consumidor nada deve ao fisco que sequer o
conhece, porque não figura no cadastro fiscal. Confundir essas duas realidades
distintas é o mesmo que confundir o gás com a tubulação que o transporta.
Não é possível, nem crível que os ínclitos integrantes do STF, todos eles
profissionais experientes e dotados de notável saber jurídico não tenham a
percepção desses fatos tão elementares, de pleno conhecimento de qualquer
operador do direito.
Não há nenhuma possibilidade de que os doutos Ministros da Corte Suprema
tenham confundido o consumidor com o contribuinte do ICMS e que tenham
cometido tão gritante equívoco na interpretação do inciso II, do art. 2º da Lei nº
8.137/90, promovendo uma equiparação manifestamente atípica da conduta do
devedor do ICMS declarado. Não passa na cabeça de ninguém que os insignes
Ministros da Corte Suprema tenham incorrido em semelhante confusão jurídica!
3 A verdadeira motivação do STF para criminalizar a conduta do devedor do
ICMS declarado
Ante as razões aduzidas no item anterior dúvida não há que os ilustres
componentes do STF, substituindo-se na ação do Legislativo e do Executivo,
traçaram uma nova política criminal tributária. Assim o fizeram de boa-fé com a
louvável preocupação voltada para a tentativa de resolver a crucial questão do
estoque da dívida ativa que vem se acumulando, alcançando a cifra de 3.2 trilhões,
com a expectativa de crescimento anual de 15%, tornando absolutamente inviável
a sua cobrança judicial, tendo em vista que cada execução fiscal leva em média 14
anos para sua finalização.
Outro aspecto que seguramente levou a Corte Suprema a criminalizar a
conduta do devedor de imposto declarado, protegido pela Carta Magna e pelo
Pacto de São José da Costa Rica que proíbem a prisão por dívida, foi, sem dúvida
alguma, a questão de justiça tendo em vista que, enquanto muitos se esforçam e
se sacrificam para pagar os pesados encargos tributários, outros protelam ao
máximo esse pagamento valendo-se de vias processuais dentro do quadro de um
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Judiciário tomado pela morosidade crescente, na contramão da EC nº 45/2004 que
instituiu a utópica figura da duração razoável do processo. A celeridade processual
é uma questão de vontade política que independe de legislação, ordinária ou
constitucional.
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Só que a substituição do critério de justiça objetivamente fixado
pelo legislador, pelo critério subjetivo de justiça estabelecido pelos julgadores,
invariavelmente, descamba para uma injustiça maior!
A justiça é um valor que o legislador já levou em conta por ocasião da
elaboração das leis. Como representantes legítimos do povo, os legisladores ao
elaborarem as leis levam em conta todos os aspectos econômicos, políticos, sociais
e jurídicos procurando conciliar os interesses em conflitos, buscando a feitura de
normas justas para todos, governantes e governados, dentro dos limites do possível
e da razoabilidade. A eventual atualização legislativa em face do dinamismo da
realidade social não é tarefa cabente ao Poder Judiciário que, quando muito, pode
apenas promover a leitura atualizada dos textos normativos, porém, sem inovar o
seu conteúdo material.
O legislador tem a consciência da injusta carga tributária imposta aos
contribuintes em geral, levando parte do empresariado à situação de insolvência,
comprometendo o crescimento econômico do País. Daí a tomada de medidas
legislativas aparentemente contraditórias: instituição de diferentes sanções políticas
a devedores de tributos, de um lado, e de outro lado, oferecimento de regimes de
parcelamentos de débitos tributários que vêm sendo aprovados periodicamente.
Isso sem falar na instituição da recuperação judicial de empresas em dificuldades
financeiras momentâneas (Lei nº 11.101/2005).
4 A inócua inovação da ordem jurídica
Os ínclitos Ministros do STF ao ignorarem a ordem legal, buscando a
realização da justiça a sua maneira e a minimização do crescente estoque da dívida
ativa, ainda que com os melhores propósitos, em nada contribuíram para resolver
o grave problema da inadimplência que, em última análise, resulta de um sistema
tributário injusto que tributa acima da capacidade contributiva da maior parte dos
contribuintes em geral, para aliviar a carga tributária de uma minoria de
contribuintes favorecidos por uma gama de fantásticos incentivos fiscais de toda
sorte, alguns deles ostentivamente dirigidos, porque frutos de encomendas
políticas, mediante uso de expedientes que descabem, às vezes, para a prática de
delitos . Por conta desses incentivos, perde-se a arrecadação de cerca de 270
bilhões anuais, estupidamente imputados a contribuintes não contemplados com
os benefícios fiscais.
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De outra banda, os insignes Ministros da Corte Suprema não se aperceberam
da perversa política de ir impondo uma carga tributária cada vez maior [1] aos que
estão conseguindo pagar com sacrifícios imensos, enquanto nada vem sendo feito
para diminuir o estoque da dívida ativa por meio de compensação tributária, por
exemplo. O poder público que o grande devedor de precatórios judiciais, de títulos
públicos vencidos e de empréstimos compulsórios não restituídos no prazo legal,
ao invés de oferecer compensação tributária, vai simplesmente promovendo a
inscrição dos inadimplentes no Cadin e na Dívida Ativa, sabendo de antemão
quanto à inviabilidade de sua cobrança judicial. Nenhum esforço para melhor
aparelhar as Procuradorias Fiscais ou de compor a dívida está sendo feito! A recente
Medida Provisória de nº 899/2019, que aprovou a transação tributária, nada tem a
ver com o instituto da transação que deve necessariamente envolver a extinção do
crédito tributário (principal e acessórios) mediante concessões recíprocas, que
requer muito labor, trabalho de dedicação de servidores públicos cada vez mais
ociosos. Não é nada disso que está nessa pseuda transação tributária de que cuida
a MP nº 899/2019.
5 A solução não está na criminalização de conduta atípica
A questão de devedores de impostos declarados só pode ser equacionada
dentro de uma visão global do problema que o Judiciário não tem, porque não é
um Poder vocacionado para conduzir os destinos da País mediante formulação de
políticas públicas adequadas. E também não cabe aos integrantes do Poder
Judiciário tentar corrigir eventuais políticas públicas, que no seu entender estejam
equivocadas, por lhes falecer a legitimidade do voto popular.
A visão global dos problemas somente os membros do Executivo, que aplicam
as leis diariamente, e os membros do Legislativo, que elaboram as normas legais,
podem ter. Quando um Poder age além de suas atribuições próprias, qualquer que
sejam os seus bons propósitos, o resultado só poderá ser negativo, quando não
catastrófico.
Para tentar justificar o injustificável um dos ilustres Ministros, logo
entusiasticamente seguido pelos demais, enfatizou que o “crime só se caracteriza
quando houver dolo, intenção de não pagar o imposto declarado”.
Ora, como é óbvio, essa afirmativa encerra uma contradição lógica inafastável.
O contribuinte que apura e informa ao fisco o exato montante do imposto devido
certamente não pode estar agindo com dolo. Quem age com dolo, sonega e não
declara. E o ilustre Ministro sabe disso!
Ao criminalizar a conduta do mero devedor de imposto contra expresso
preceito constitucional (art. 5º, LXVII da CF) e expressa proibição contida na
9
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Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 7º), ratificada pelo Brasil em 25-91992, o STF está forçando uma parcela ponderável de devedores a migrarem para
o regime de sonegação parcial ou total de tributos.
A decisão plenária da Corte Suprema só surtirá efeito preventivo em relação a
uma parcela de contribuintes em condições de pagar em dia os tributos, mediante
sacrifícios de seu capital de giro, implicando dispensa de empregados seguida de
redução parcial de sua produtividade, a refletir no nível de crescimento do PIB e
consequente redução da receita tributária a induzir o governo na nova elevação de
tributos em geral [2].
Contudo, a grande parcela de contribuintes que estão operando com o
mínimo de capital de giro indispensável, sem nenhuma capacidade contributiva,
por uma questão se sobrevivência, terão que migrar para o regime de sonegação
parcial ou total para poderem continuar operando no mercado para sustento
próprio e de sua família. Se isso acontecer, o fisco terá que decuplicar o quadro de
agentes fiscais e proceder a fiscalização presencial de cada empresa, buscando os
valores sonegados, culminando com a lavratura de milhares de autos de infração
que, uma vez impugnados, levarão no mínimo cinco anos de discussão na esfera
administrativa e outros tantos na esfera judicial, tendo em vista o princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF).

O imposto declarado e não pagão no prazo legal poderá seguir diretamente
para a inscrição na dívida ativa, sem necessidade de percorrer a cansativa e morosa
via da fiscalização tributária. E mais, tributo declarado pelo contribuinte não poderá
ser contestado em juízo. Não é prudente, nem aconselhável, pois, provocar a
migração de contribuintes inadimplentes para contribuintes sonegadores.
6 Considerações finais
Conclui-se, portanto, que a criminalização da conduta atípica não irá resolver
o problema da dívida ativa que vai se acumulando em uma velocidade
espantosa. Pelo contrário, irá agravar a situação vigorante causando surgimento de
inúmeros outros problemas antes inexistentes.

A solução do problema está muito longe do simples gesto de encarcerar os
devedores, uma visão superficial, parcial e equivocada do problema que tem raízes
bem mais profundas.
Outrossim, a nova política criminal tributária, para a sua efetiva
implantação não pode prescindir da construção de novos presídios, porque os
atualmente existentes já estão com lotações excessivas. Donde sairão os recursos
para a construção de estabelecimentos prisionais que irão envolver, também,
10
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imensas despesas de pessoal? Será que o STF pensou nisso? Será que seus
integrantes concordariam em direcionar parte das verbas do orçamento do STF
para viabilizar a nova política criminal tributária?
Somente uma ação conjugada do Executivo e do Legislativo, com a tomada
de medidas que possibilitem devolver ao setor produtivo parte do oxigênio retirado
em excesso, poderá superar esse impasse vigorante.
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Entretanto, essa ação conjunta é de difícil execução, porque para diminuir a
fantástica carga tributária deverá implantar uma política de justiça social que
minimize o sofrimento dos excluídos e retirar os privilégios dos detentores do poder
político que diariamente estão incorporando, injusta e imoralmente, benefícios de
toda sorte em causa própria que custam à nação uma montanha de dinheiro. Nos
mais enfáticos defensores da política de inclusão social é possível identificar
agentes políticos que se guiam pelo verbo “ter”. Os verbos “dar”, “doar” e “repartir”
para eles não existem! Fazem vista grossa a milhões de pessoas que estão vivendo
abaixo da linha da miséria. Aliás, em sua visão egoística isso seria um mal necessário,
como a escravidão o foi no passado! Os que estão no andar de cima não se dignam
em olhar para a imensa maioria da população que está no andar de baixo. Limitamse a empinar a cabeça para cima e bradar aos céus pela justiça social, igualdade,
fraternidade, solidariedade etc. São os profissionais que exercitam com inigualável
maestria a arte do cinismo que, no fundo, revela falta de censo ético.
Dentro desse quadro, tomado pela cultura do individualismo arraigado e do
egoísmo sem limite, não creio que haja espaço para a atuação do Judiciário em
busca de sua pretendida justiça fiscal.
O Poder Judiciário deve limitar-se à aplicação das leis em vigor conformadas
com os textos constitucionais. Não lhe cabe o papel de moralizador dos costumes
da sociedade, nem o de fazer justiça segundo seus critérios próprios. O Judiciário
não está acima dos demais Poderes da República, nem acima da lei. É um Poder
independente e harmônico tanto quanto o Executivo e o Legislativo. Nenhum Poder
é melhor que o outro.
A política criminal tributária que deve observar e fazer cumprir é aquela
positivada pelo Órgão Legislativo, quer queiram ou não os ilustres integrantes do
Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição.
Enfim, falta no nosso País injetar uma forte dose de ética, um valor
mergulhado em crise profunda. Sem ética é impossível cogitar-se em uma
sociedade justa e democrática. É preciso ética no ato de legislar, no ato de executar
e no ato de julgar para construir e preservar uma sociedade justa para todos e
duradoura.
11
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[1] A carga tributária que no início da década de 80 era de 22% do PIB foi crescendo
para 23%, 25%, 27%, 29%, 31%, 34% e hoje mais de 35% do PIB, enquanto houve
uma sensível pioria na prestação de serviços públicos essenciais ao longo desse
período. Algo deve estar errado!
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[2] O ativismo judicial, ao tentar corrigir uma distorção, acaba criando outros
inúmeros problemas de natureza social, política e econômica.
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RESUMO: A presente pesquisa aborda a inovação trazida ao ordenamento jurídico
brasileiro por meio da lei 11.900/2009, que alterou o Código de Processo Penal no
tocante ao interrogatório do réu, contemplando a possibilidade de sua realização
por meio do sistema de videoconferência. Tal mecanismo, que foi idealizado para
saciar a necessidade de uma justiça informatizada, sofreu muita resistência desde o
seu projeto até sua efetiva inclusão ao citado código, principalmente daqueles que
possuem uma visão mais conservadora do Direito. O referido artigo, organizado em
tópicos lógicos e didáticos em método dedutivo de pesquisa, busca trazer o
posicionamento de todas as partes envolvidas na referida discussão. A posição dos
garantistas, que enxergam no mecanismo uma ferramenta efetiva, prática e útil à
defesa do acusado, bem como a posição dos conservadores, que, por sua vez,
entendem ser um mecanismo violador de regras e princípios regedores do nosso
sistema jurídico. Por fim, após o entendimento e exposição do tema, assim como
dos argumentos prós e contra sua utilização, buscaremos viabilizar a utilização da
referida ferramenta tecnológica através da compatibilização das normas
principiológicas envolvidas na discussão, visando à evolução do sistema processual
penal brasileiro como um todo.
Palavras-chave: Direito Processual Penal. Interrogatório. Videoconferência.
Sumário: 1 INTRODUÇÃO. 2 SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. 2.1 Conceito. 2.2
Videoconferência no Processo Penal. 3 INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. 3.1
Conceito e natureza jurídica. 3.2 Características. 3.2.1 Publicidade. 3.2.2
Pessoalidade. 3.2.3 Oralidade. 3.2.4 Judicialiadade. 3.2.5 Ato não preclusivo. 4
INTERROGATÓRIO ONLINE. 4.1 Histórico. 4.2 Lei Paulista n. 11.819/2005 e o
interrogatório online. 4.3 Lei n. 11.900/2009 e o ingresso do interrogatório online
ao CPP. 4.3.1 Finalidades da utilização do sistema de videoconferência. 4.3.2
Intimação das partes. 4.3.3 Entrevista prévia e reservada com o defensor. 4.3.4 Dos
demais atos processuais e o sistema de videoconferência. 4.4 Justiça informatizada
e o conservadorismo da justiça brasileira. 5 PRINCÍPIOS ACERCA DO
INTERROGATÓRIO ONLINE. 5.1 Princípios em espécie. 5.1.1 Princípio da dignidade
da pessoa humana. 5.1.2 Princípio do devido processo legal. 5.1.3 Princípio do
contraditório. 5.1.4 Princípio da ampla defesa. 5.1.5 Princípio da publicidade. 5.1.6
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Princípio da celeridade. 5.1.7 Princípio da informalidade. 6 CONFLITO DE
PRINCÍPIOS
E
INTERROGATÓRIO
REALIZADO
POR
SISTEMA
DE
VIDEOCONFERÊNCIA. 6.1 Conflito de princípios. 6.2 Fundamentos acerca da
(in)constitucionalidade do interrogatório online. 7. CONCLUSÃO. 8 REFERÊNCIAS.
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1 INTRODUÇÃO
É inegável que estamos diante da era da informação. Vivemos em um
mundo de muitas transformações, não há como negar a incidência dessa nova era
em nossas vidas. A atividade laboral como é feita hoje se assemelha muito pouco
com o trabalho braçal realizado na Era Industrial.
A invasão da tecnologia muda constantemente a nossa vida, seja na
forma de nos comunicarmos, seja na forma de agirmos. Hoje ela encontra-se
inserida em todos os ramos da sociedade, dando-se a conclusão de que a era da
informação apresenta-se também como a era da interação, ou seja, o espaço
geográfico está cada vez mais integrado à tecnologia, encurtando distâncias,
economizando tempo e gerando interação ao redor de todo planeta de forma
praticamente instantânea.
O Direito vive de constantes mutações para acompanhar e se adequar
à realidade social, pois não o fazendo assim correria sérios riscos de que suas
medidas se tornarem ineficazes ao novo panorama social que se apresenta. Sendo
assim, não se adequar a realidade tecnológica que o mundo atravessa hoje, seria ir
contra a própria natureza de ciência social dinâmica que o Direito possui.
2 SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA
2.1 Conceito
Neste capítulo busca-se entender e apresentar o conceito do recurso
tecnológico da videoconferência, bem como de sua aplicação no interrogatório do
réu.
Tem por conceito de videoconferência a forma interativa de
comunicação onde duas ou mais pessoas que estejam em locais distintos possam
se encontrar frente a frente em comunicação audiovisual em tempo real. Por tal
mecanismo é possível que um participante possa conversar ao mesmo tempo em
que visualiza o outro participante através de um monitor ou qualquer outro
instrumento tecnológico que possibilite o recurso visual, proporcionando uma
interação como se estivessem presentes no mesmo local.
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Desta feita, a videoconferência deve ainda ser distinguida da
audioconferência e da teleconferência, sendo a primeira uma conferência realizada
por meio de áudio, seja por celular ou telefone fixo. A teleconferência, por sua vez,
é uma comunicação realizada de forma combinada por meio de telefone e televisão
subsidiada via satélite.
A videoconferência seria, portanto, a forma combinada e interativa
nos dois sentidos (áudio e visual).
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2.2 Videoconferência no Processo Penal
A utilização do sistema de videoconferência em sede processual penal
não se esgota no interrogatório do acusado, podendo o método também ser
utilizado na prática de outros atos processuais, como, por exemplo, nos atos
constantes nos diversos capítulos do Título VII do Código de Processo Penal, que
possuem, inclusive, previsão de expressa possibilidade sobre o uso do sistema
tecnológico.
Quanto à possibilidade de utilização desse mecanismo nos demais
atos do Processo Penal, que não o interrogatório, Fernando Capez disciplina (2012,
p. 425):
Interessante notar que a Lei n. 11.900/2009 não se limitou a
autorizar o emprego desse recurso tecnológico apenas no ato
do interrogatório, pois abarcou todos os atos processuais que
dependam da participação de pessoa que esteja presa, como
acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição
de testemunhas ou tomados de declaração do ofendido (CPP,
art. 185, §8º). Em tais hipóteses fica garantido o
acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu
defensor.
No tocante a prova testemunhal e a possibilidade de sua produção
por meio do sistema de videoconferência, o mesmo Fernando Capez afirma (2012,
p. 425):
De acordo com o novo § 3º do art. 222 do Código de Processo
Penal, na hipótese em que a testemunha morar fora da
jurisdição, a sua oitiva poderá ser realizada por meio de
videoconferência, permitida a presença do defensor e
podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da
audiência de instrução e julgamento.
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Ainda quanto à prova testemunhal e a inovação trazida pela Lei n.
11.900/2009, Edilson Mougenot Bonfim diz (2011, p.410):
A oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de
transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a
presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive,
durante a realização da audiência de instrução e julgamento.
A medida – facultativa – fortalece o princípio da imediatidade
da prova, uma vez que permite ao próprio juiz do processo,
diretamente, inquirir a testemunha acerca dos fatos sub
judice, sem a figura do juiz intermediário na formação da
prova.
Como se percebe, esse sistema pode abranger a prática de vários atos
do processo penal. É inegável que a aplicação do sistema de videoconferência
possibilita uma forma eficaz e versátil de se realizar atos do processo penal sem
lesar a segurança jurídica. Ao contrário, garante até maior credibilidade à procura
da verdade real na produção da prova, como, por exemplo, nos casos de inquirição
por precatória, em que Edilson Mougenot Bonfim refere (2011, p. 411):
O modelo de inquirição usualmente feito por precatória
muitas vezes transforma-se em “ato vazio”, na colheita de um
testemunho sem conteúdo, na medida em que o depoente é
inquirido pelo juiz da comarca em que mora, não exatamente
alheio à questão genérica de mérito, mas às particularidades
relevantes, que somente seriam perceptíveis pelo juiz dos
autos. Nesse sentido, bem usada a medida, a busca da
verdade real se fortalece, permitindo-se ao juiz que conhece
do processo uma correta produção probatória.
Desta forma, já é possível visualizar o uso do sistema de
videoconferência não apenas no interrogatório do réu, mas em vários atos
processuais e, seguindo os ditames de um processo inteiramente informatizado,
essa prática será cada vez mais comum no dia-a-dia forense.
3 INTERROGATÓRIO DO ACUSADO
3.1 Conceito e Natureza Jurídica
Antes de tudo, mostra-se necessário conceituar o próprio
interrogatório do acusado, bem como sua etimologia e sua natureza jurídica, para
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que assim se possa aferir a possibilidade de produção desse meio de prova através
de videoconferência.
Pelo nosso ordenamento, interrogatório é o ato judicial pelo qual a
autoridade argui o acusado, como mecanismo de sua defesa do próprio acusado,
ou seja, de forma simplificada, através de perguntas realizadas pelo magistrado
diretamente ao acusado para que mediante esta inquirição possa se chegar à
verdade real, providência que se insere no conceito maior de ampla defesa.
Edilson Mougenot Bonfim assim conceitua o interrogatório (2011, p.
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390):
Chama-se interrogatório o ato processual conduzido pelo juiz
no qual o acusado é perguntado acerca dos fatos que lhe são
imputados, abrindo-lhe oportunidade para que, querendo,
deles se defenda (incidindo nesse caso, o direito
constitucional ao silêncio, que não pode ser tomado como
prova contra o réu).
Fernando Capez, por sua vez, conceitua o interrogatório como sendo
(2012, p. 413):
Ato judicial no qual o juiz ouve o acusado, sobre a imputação
contra ele formulada. É o ato privativo do juiz e
personalíssimo do acusado, possibilitando a este último p
exercício de sua defesa, da sua autodefesa.
Renato Brasileiro de Lima, de forma sintática apresenta o seguinte
conceito: “interrogatório judicial é o ato processual por meio do qual o juiz ouve o
acusado sobre sua pessoa e sobre a imputação que lhe é feita” (2011, p. 953).
Quanto à natureza jurídica, a doutrina divide-se em três posições: Para
uma primeira corrente, o interrogatório é um meio de prova, que busca fornecer
convicção ao juiz, pois esta foi a opção do legislador quando inseriu o interrogatório
no capítulo referente às provas. A segunda corrente, por sua vez, atribui ao
interrogatório um meio de defesa, uma vez que nele o acusado expõe a sua versão
sobre o ocorrido imputado a ele, o que, em outras palavras, induz que o
interrogatório pode se constituir em fonte de prova. Por fim, a terceira corrente
surge para conciliar as duas primeiras atribuindo ao interrogatório uma natureza
mista, onde ao mesmo tempo é meio de prova e meio de defesa.
Até meados de agosto de 2008, o interrogatório, para maioria da
doutrina, possuía natureza jurídica mista, pois era entendido como um ato judicial
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que era tanto meio de prova quanto meio de defesa para o acusado. Neste sentido,
os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar em sua obra conjunta
trazem que (2009, p. 347):
O interrogatório tem natureza jurídica híbrida ou mista, pois,
tanto é um meio de defesa, em razão das incontestáveis
prerrogativas dadas ao réu pela legislação (direito de calar-se;
apresentar sua versão dos fatos), como também é meio de
prova, afinal, o magistrado vai realizar as perguntas
pertinentes à elucidação dos fatos, assim como a acusação e
o advogado do interrogado também o farão. O material
eventualmente colhido servirá na formatação do
convencimento do julgador. Nessa senda, o magistério de
Mirabete, Denílson Feitosa Pacheco, dentre outros. E também
o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de justiça.
Com o advento da Lei 11.719/08, que alterou o procedimento comum
do interrogatório, ficou ainda mais explícita essa natureza de meio de defesa que o
referido ato possui. Isto se dá porque essa reforma processual penal instituiu a
audiência única aos procedimentos ordinário e sumário, onde ficam concentrados
todos os atos instrutórios do processo, sendo o interrogatório do réu o último ato
de instrução probatória dessa nova audiência. Ainda antes da alteração, Scarance
Fernandes já trazia o seguinte alerta: “se o interrogatório é meio de defesa, devese verificar o melhor lugar para sua inserção na ordem do procedimento, havendo
a tendência a posicioná-lo após a inquirição das testemunhas”.
Quanto a esta alteração, Fernando Capez disciplina (2012, p.416):
Mencionada alteração legislativa surtiu alguns reflexos no
sistema do interrogatório, na medida em que este, no
procedimento ordinário e sumário (bem como na primeira
fase do procedimento do júri), era o ato inaugural da
instrução criminal e, agora, deixou de sê-lo. Além disso, o
mesmo era realizado em audiência isolada, seguida da
audiência para oitiva da testemunha de acusação e,
posteriormente, da defesa; agora, se insere dentro de uma
audiência única, em que são produzidas todas as provas do
processo. Importante notar que em alguns procedimentos
especiais o interrogatório continua a constituir o primeiro ato
da instrução (Leis n. 8.039/90 e 11.343/06).

18

www.conteudojuridico.com.br

Hoje, majoritariamente, entende-se o interrogatório como meio
exclusivo de defesa para o acusado, não tendo mais natureza mista, pois o juiz não
tem competência para obrigar o réu a falar, e também não pode interpretar o
silêncio contra ele, pois pelo princípio da ampla defesa e da não autoincriminação,
o juiz não pode interpretar esse silêncio em desfavor do réu. Neste sentido,
disciplina Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2009, p. 346):

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O réu pode invocar o direito ao silêncio, sem nenhum prejuízo
à culpabilidade. Ademais, o interrogatório é o momento para
o réu, desejando, esboçar a versão dos fatos que lhe é própria,
sendo expressão da autodefesa. Pode até mesmo mentir para
livrar-se da imputação [...] O interrogatório pode funcionar até
como fonte de prova, mas não deve ser enquadrado na vala
comum dos meios de provas.
Importante ressaltar que o interrogatório, por ser meio de defesa,
torna-se um ato obrigatório no curso da ação penal e sua ausência gera nulidade.
Quanto a pena de nulidade por ausência de interrogatório no curso da ação,
Fernando Capez assevera que (2012, p. 421):
Há duas posições: os que são pela nulidade relativa e os que
defendem a nulidade absoluta. Prevalece a tese de que a
ausência de interrogatório no curso da ação constitui
nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido, uma vez que
violado preceito de ordem constitucional, qual seja, o
princípio da ampla defesa.
Desta forma, conclui-se que o interrogatório é um meio de defesa do
réu, que poderá optar pela resposta ou pelo silêncio às perguntas elaboradas pela
autoridade judicial, sendo vedado ao magistrado interpretar o silêncio em desfavor
do réu, por força dos princípios da ampla defesa e da não autoincriminação, pois
estas garantias constitucionais não podem ser suprimidas no momento da
inquirição no interrogatório.
3.2 Características
São características inerentes ao interrogatório a publicidade,
pessoalidade, a oralidade e a judicialidade. Fernando Capez, uma vez mais, ensina
que interrogatório, além das características já citadas, é, ainda, ato não preclusivo.
3.2.1 Publicidade
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O interrogatório é público porque com exceção daquelas ocasiões em
que for imprescindível a decretação do sigilo, ele deve ser conduzido à vista de
todos.
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Nesse sentido, doutrina Mirabete (2006, p. 274):
O interrogatório é ato público, gozando o acusado de
liberdade e da garantia de que não se praticará extorsão
das confissões. Mesmo quando realizado no
estabelecimento prisional em que estiver preso o
acusado, deve-se assegurar a publicidade do ato.
A publicidade, como prevê a Constituição Federal em seu art. 93, é a
garantia dada ao povo para fiscalizar o Poder Judiciário. Ela não é exclusividade do
interrogatório, pois a publicidade é um princípio que rege o próprio Estado
Democrático de Direito.
3.2.2 Pessoalidade
Por essa característica o interrogatório é ato personalíssimo, não
admitindo em hipótese nenhuma a intervenção de terceiros na atuação do acusado
perante a autoridade judicial.

Quanto à intervenção de terceiros, Edílson Mougenot Bonfim faz a
seguinte ressalva (2011, p. 390-391):
É personalíssimo porque a presença do réu não pode ser
substituída, inexistindo o interrogatório por procuração e
admitindo-se a participação ativa de terceiros no
procedimento apenas no caso do interrogado surdo e mudo
que não saiba ler e escrever (art. 192, parágrafo único).
Quanto à hipótese de representação no interrogatório Fernando da
Costa Tourinho Filho reporta em sua obra (2012, p. 592):
O interrogatório é um ato personalíssimo. Só o imputado é
que pode e deve ser interrogado. Não é possível a
representação (salvo a esdrúxula hipótese de denúncia contra
pessoa jurídica, quando, então, é o seu representante legal
que vai ser interrogado...).
3.2.3 Oralidade
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A oralidade, por sua vez, é consequência direta da pessoalidade. É por
ela que se dá a inequívoca manifestação do réu perante o questionário elaborado
pelo magistrado, para que o acusado as responda oralmente.
O ato será devidamente registrado pelo escrivão, o que não vicia a
essência da oralidade.
Fernando Capez traz a seguinte exceção (2012, p. 419):
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Admitem-se como exceção, as perguntas escritas ao surdo e
as respostas igualmente escritas do mudo. Já em se tratando
de réu estrangeiro, se o idioma não for o castelhano, deverá
ser nomeado um intérprete. Se o réu for surdo-mudo e
analfabeto, será nomeado intérprete que funcionará também
como curador.
3.2.4 Judicialidade
A judicialidade é o requisito pelo qual somente a autoridade judicial
possui competência para interrogar o réu, não havendo hipótese de delegação para
nenhum outro sujeito processual.
A divergência que surge é referente à indagação se o ato praticado
pela autoridade policial na fase de inquérito, em que esta colhe depoimento do
indiciado, se tal depoimento ou ato seria, ou não, feição de interrogatório. Contudo,
essa dúvida não prevalece ante o pressuposto de que o interrogatório é ato
exclusivo a ser realizado pelo magistrado.
Quanto à possibilidade das partes formularem perguntas ao final do
ato (art. 188 do CPP com redação dada pela Lei n. 10.792/2003) Fernando Capez
ensina (2012, p. 418):
Convém ressaltar que tais perguntas são feitas em caráter
meramente complementar e não obrigam o juiz a repassá-las
ao acusado, podendo indeferi-las quando considerá-las
impertinentes ou irrelevantes. Diante disso, fica mantida a
característica de ser o interrogatório um ato privativo do juiz,
mesmo com a possibilidade de as partes sugerirem uma ou
outra indagação ao seu final, dado ser esta uma atuação
complementar e de caráter excepcional.
Importante destacar a inovação trazida pela Lei n. 11.900/2009
referente ao interrogatório do réu preso realizado em estabelecimento prisional. A
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nova redação dada pelo §1º do art. 185, alteração feita pela lei supracitada, prevê
que será realizado em sala própria, no estabelecimento prisional em que estiver
recolhido, desde que garantida à segurança do juiz, do membro do Ministério
Público e dos auxiliares da justiça, bem como a presença do defensor e a devida
publicidade do ato.
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3.2.5 Ato não preclusivo
Por fim, Fernando Capez inclui em sua obra a característica da não
preclusão do interrogatório, quando insere em seus comentários (2012, p. 419):
O interrogatório não preclui, podendo ser realizado a
qualquer momento, dada a sua natureza de meio de defesa.
Com efeito, o art. 196 do CPP, com a nova redação dada pela
lei n. 10.792/2003, dispõe que “a todo tempo o juiz poderá
proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido
fundamentado de qualquer das partes”.
4 INTERROGATÓRIO ONLINE
4.1 Histórico
O sistema de videoconferência foi usado pela primeira vez no Brasil
em interrogatório realizado no dia 27 de agosto de 1996 na cidade de Campinas,
no Estado de São Paulo. O referido ato foi presidido pelo juiz de Direito Edison
Aparecido Brandão, que se encontrava presente em uma sala do fórum, enquanto
o acusado localizava-se em uma sala no presídio no qual estava recolhido. A
generalidade desse pioneiro interrogatório ficou por conta dos dois defensores que
acompanhavam o ato. Um primeiro se encontrava ao lado do magistrado na cidade
campineira, enquanto o outro estava ao lado do réu efetivando, assim, um
acompanhamento presencial, por parte da defesa técnica, tanto das perguntas
formuladas, quanto das respostas dadas pelo acusado.
À época, o juiz de Direito Edison Brandão defendeu o uso da nova
tecnologia sob o argumento de que “recriminar pura e simplesmente a tecnologia
jamais ajudará bem o seu papel no futuro. As resistências ao novo tema servem, ao
menos, para enriquecer a discussão e nortear o funcionamento deste novo recurso”.
No mesmo ano, o então magistrado Luiz Flávio Gomes fez uso de
tecnologia semelhante para realizar um interrogatório. A distinção se deu pelo
mecanismo usado, que neste caso foi feito por e-mail, onde todo o ato se deu por
troca de mensagens de texto via internet. Por não permitir interação em contato
audiovisual entre o interrogado e a autoridade judicial, a técnica utilizada por Luiz
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Flávio sofreu duras críticas. O referido magistrado, hoje renomado doutrinador, em
obra conjunta com Juliana Fioreze doutrina, quanto ao interrogatório por vídeo
conferência (2009, p. 110):
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Esse método, além de reduzir drasticamente os custos com o
transporte dos presidiários, auxilia o Estado, que pode punir
com maior rapidez os criminosos e também beneficia os
acusados, porque desburocratiza os pedidos de liberdade
provisória. Mais: Nenhum réu será interrogado pelo
sistema on-line contra sua vontade, porque comparecer à
presença de um juiz é direito dele.
O Estado da Paraíba foi pioneiro no que tange a positivação do
interrogatório por meio de videoconferência. Após a devida aprovação pela
Assembleia Legislativa, bem como da sanção pelo chefe do executivo estadual, foi
baixada pelo presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, à época o
Desembargador Marcos Antônio Souto, a Portaria nº 2.210/2002, permitindo aos
magistrados interrogarem presos por meio de videoconferência em um canal
exclusivo interligado entre uma sala especial no fórum e outra no maior presídio
estadual do estado.
Em âmbito federal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi o
primeiro a regulamentar o interrogatório por meio de videoconferência, através do
Provimento nº 5, de 20 de junho de 2003, expedido pela Corregedoria Geral
daquele colegiado.
4.2 Lei Paulista n. 11.819/2005 e sua Importância para o Interrogatório Online
Para um estudo efetivo do interrogatório on-line nos moldes em que
é realizado hoje, deve-se fazer breve análise da Lei paulista n. 11.819/2005,
considerada como precursora da Lei n. 11.900/2009, que disciplina todo o sistema
atual de inquirição por meio do sistema de videoconferência.
Em 2005 foi editada no Estado de São Paulo a referida lei estadual
que previa a realização do interrogatório via videoconferência. Com redação
sintética, regulava em apenas quatro artigos a utilização da tecnologia conferencial.
O artigo 1º trazia o seguinte texto: “Nos procedimentos judiciais
destinados ao interrogatório e à audiência de presos, poderão ser utilizados
aparelhos de videoconferência, com o objetivo de tornar mais célere o trâmite
processual, observadas as garantias constitucionais”. Os outros três artigos
regulamentavam o prazo, os custos e a publicidade da lei em tela.
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A partir de sua entrada em vigor, ocorrida em 05 de janeiro de 2005,
passaram a ser realizados em todo o Estado de São Paulo, vários interrogatórios
por meio da tecnologia da videoconferência. Porém, ao mesmo passo em que o
procedimento se propagava, apareciam diversos questionamentos acerca de sua
constitucionalidade, fazendo com que a questão chegasse rapidamente aos
Tribunais Superiores.
A divergência quanto à constitucionalidade da Lei n. 11.819/2005 se
manteve em um primeiro momento nos Tribunais. A 5ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça pronunciou-se no sentido de que o uso da videoconferência no
interrogatório do réu não ofendia as garantias constitucionais do acusado, uma vez
que o procedimento era realizado com a participação de dois defensores, sendo
um na presença do magistrado, e outro no estabelecimento prisional, junto ao réu.
Em sentido contrário, a 2ª Turma do STF, em um caso concreto onde
o acusado não fora citado para se defender, concedeu habeas corpus em favor de
paciente que tão somente foi instado a comparecer à sala especial do
estabelecimento prisional para a realização do interrogatório.
Por fim, foi reconhecida em 30 de outubro de 2008, no plenário do
Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade formal da Lei Paulista n.
11.819/2005. Vale destacar que a decisão se deu por vício de forma na Lei, pois o
pretório Excelso entendeu que a referida matéria processual penal seria de
competência exclusiva da União, não podendo o Estado, neste caso, fazer suas
vezes.
4.3 Lei n. 11.900/2009 e o Ingresso do Interrogatório Online ao CPP
O Poder Legislativo, diante da decisão de inconstitucionalidade da Lei
paulista n. 11.819/2005, por meio do Congresso Nacional, aprovou rapidamente a
Lei n. 11.900/2009 que regulamentava o interrogatório do réu, bem como os demais
atos processuais por meio do sistema de videoconferência.
A Lei n. 11.900/2009, com vigência em 09 de janeiro de 2009, veio
para alterar dispositivos do Código de Processo Penal pátrio. Quanto às mudanças
advindas na referida Lei, foi acrescentado texto ao parágrafo 1° do artigo 185 do
Código de Processo Penal com o seguinte teor:
O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria,
no estabelecimento em que estiver recolhido desde que
estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do
Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do
defensor e a publicidade do ato.
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O citado artigo mostra preocupação quanto à preservação da garantia
de segurança dos membros que participam do referido ato, e o meio utilizado para
isso é a videoconferência. Assim fazendo o Poder Judiciário, ficam diminuídos
consideravelmente os riscos de uma eventual fuga do réu no trajeto presídio/fórum,
aumentando a própria segurança do magistrado, do promotor e dos auxiliares que,
por sua vez, podem realizar o ato no próprio estabelecimento em que o réu esteja
recolhido.
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Quanto à presença dos defensores do acusado, é necessário estarem
presentes um no fórum e outro no estabelecimento prisional, preservando assim a
garantia da efetiva publicidade e legalidade do ato de interrogatório, sob pena de
nulidade do mesmo.
No que concerne ao aparato tecnológico a ser utilizado, Renato
Brasileiro de Lima faz a seguinte ressalva (2011, p. 975):
Apesar de a Lei n. 11.900/2009 nada ter dito quanto ao
aparato tecnológico a ser utilizado nas hipóteses de atos
processuais praticados pelo sistema de videoconferência,
pensamos que algumas premissas básicas devem ser
observadas: 1) a transmissão audiovisual bidirecional (twoway), de molde a permitir a efetiva interação entre o acusado
(ou a testemunha remota) e os demais participantes do
depoimento; 2) um padrão de qualidade e clareza na
transmissão durante todo o ato processual; 3) a plena
visualização por parte das pessoas situadas na sala de
audiências de todos os recantos do recinto onde o acusado
ou a testemunha remota se encontram, a fim de evitar a
presença de pessoas estranhas, que estejam orientando ou
coagindo tal testemunha.
4.3.1 Finalidades da Utilização do Sistema de Videoconferência
Dispõe o parágrafo 2° do mesmo artigo 185 do Código de Processo
Penal Brasileiro:
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de
ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o
interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária
para atender a uma das seguintes finalidades:
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A lei exige certas finalidades para execução da medida de
interrogatório do réu via videoconferência, que poderá ser promovido de ofício
pelo magistrado, ou por requerimento de qualquer das partes.
A primeira finalidade da medida se encontra no inciso I do § 2º do
artigo 185 do Código de Processo Penal, qual traz:
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I-

“Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada
suspeita de que o preso integra organização criminosa ou de que, por
outra razão, possa fugir durante o deslocamento”.

A referida medida se dá como forma de proteção da segurança
pública, face à ameaça e ao grande temor causado pelo crime organizado à
sociedade.
Quanto a esta finalidade, Renato Brasileiro de Lima entende que
(2011, p. 977):
Nesse ponto, é importante que se tenha em mente que todo
e qualquer transporte de preso gera certo risco à segurança
pública. Logo, não se pode determinar a realização da
videoconferência com base nesse risco genérico para
segurança pública. Na verdade deve haver um risco concreto
fundado na suspeita de que o preso faça parte de
determinada organização criminosa (v.g., PCC), ou que possa
fugir durante o deslocamento.
O inciso II do mesmo parágrafo mostra a preocupação do legislador
em garantir o direito de autodefesa do réu, no sentido que disciplina o
interrogatório online com o intuito de:
II-

“Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando
haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por
enfermidade ou outra circunstância pessoal”.

É claramente um inciso garantidor do princípio da ampla defesa do
acusado, assegurando a participação do réu no interrogatório quando houver
considerável dificuldade para o seu deslocamento até o local da prática do referido
ato processual.
Quanto à terceira condição de procedibilidade, o inciso III, do § 2º,
traz que o interrogatório on-line poderá ser deferido para:
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III-

“Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima,
desde que não seja possível colher o depoimento destas por
videoconferência”.
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Neste inciso visa-se proteção à vítima e à testemunha, evitando um
constrangimento desnecessário do ofendido, bem como a intimidação da
testemunha quando estiverem perante o réu, para que assim, seja possível extrair
um depoimento livre de interferências externas. Cumpre ressaltar que a testemunha
e o ofendido serão inquiridos por meio de videoconferência, porém, não sendo
possível ouvi-los por meio do referido sistema, o magistrado determinará a retirada
do réu da sala de audiência, prosseguindo-se no interrogatório via videoconferência
com a presença obrigatória de seu defensor.
Por fim, o inciso IV do § 2° do artigo 185 do Código de Processo Penal,
traz a possibilidade de realização do interrogatório do réu por videoconferência
quando:

IV-

“Responder à gravíssima questão de ordem pública”.

A preocupação se dá quando a matéria contida nos autos, por
envolver questão de ordem pública muito grave, faz merecer especial atenção do
Estado.
4.3.2 Intimação das Partes
A Lei n. 11.900/2009 dá redação ao § 3º do artigo 185 do CPP que, em
fiel cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da decisão que
determinar o interrogatório por meio de videoconferência, as partes devem ser
intimadas com antecedência de 10 dias.
Há doutrinadores que entendem a violação dessa regra como
hipótese de nulidade relativa, pois a falta dessa intimação no prazo destacado, pode
não ter ocasionado qualquer prejuízo às partes.
4.3.3 Entrevista Prévia e Reservada com o Defensor
Em se tratando de interrogatório por videoconferência, a Lei n.
11.900/2009 tratou de adequar a entrevista reservada e separada (que já se
encontrava prevista no Estatuto da OAB e na Lei Orgânica da Defensoria Pública)
ao uso da referida tecnologia audiovisual online.
O parágrafo 5º do artigo 185 do CPP dispõe que: “em qualquer
modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia
e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também
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garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o
defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do
Fórum, e entre este e o preso”. A importância deste “canal de comunicação”
reservado ao acusado e seu defensor, está relacionado ao sigilo profissional que
existe no exercício da advocacia, e que uma vez violado, importa em nulidade
absoluta do ato processual.
Cumpre destacar que, embora exista divergência quanto ao número
de defensores necessários ao cumprimento do ato, fazendo-se uma interpretação
gramatical do § 5º do artigo 185 do CPP chega-se a conclusão que são necessários
dois advogados, sendo um presente no prédio do fórum e outro acompanhando o
ato ao lado do acusado.
4.3.4 Dos demais Atos Processuais e o Sistema de Videoconferência
Por fim, fugindo ao interrogatório, mas completando o estudo das
alterações trazidas pela Lei n. 11.900/2009, houve ainda a previsão expressa de
utilização do sistema de videoconferência para outros atos do Processo Penal, como
traz a redação do § 8º do artigo 185 do CPP: “Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º
e 5º deste artigo, no que couber à realização de outros atos processuais que
dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação,
reconhecimento de pessoas e coisas e inquirição de testemunha ou tomada de
declarações do ofendido”.
Nas hipóteses narradas acima, fica garantido ao acusado e seu
defensor o acompanhamento do ato processual, respectivo, conforme disciplina o
§ 9º do mesmo artigo.
4.4 Justiça Informatizada e o Conservadorismo da Justiça Brasileira
A justiça brasileira necessita de evolução para acompanhar os avanços
tecnológicos, em especial o Código Processual Penal brasileiro, oriundo da década
de 40. Sua informatização trará os mais diversos benefícios para melhor atender a
todos que recorrem ao Judiciário para resolução de suas lides.

A utilização da tecnologia por meio de equipamentos modernos de
informática na realização de atos processuais busca tornar os procedimentos mais
céleres para evitar, talvez, o maior problema que existe no Judiciário brasileiro hoje
em dia, que é a morosidade na prestação jurisdicional, o que acarreta enormes
prejuízos para a tutela de um bem jurídico, pois não raras vezes a morosidade
resulta em impunidade.
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Essa morosidade, bem como o alto custo dos processos criminais, não
são visualizados, por exemplo, no setor privado, pois a concorrência que existe na
iniciativa privada não permite acomodação do particular, uma vez que este deve
acompanhar os avanços da tecnologia para que seu produto ou serviço continue
competindo em pé de igualdade com seu concorrente. É costumeiro dizer que no
setor privado o particular estático está fadado ao fracasso.
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O setor público, por sua vez, em razão da ausência dessa concorrência
que existe no setor privado, não possui essa necessidade vital de se adequar às
tecnologias e, assim, evolui em um ritmo menos acelerado. Quanto ao exposto,
Marco Antônio de Barros discorre (2003, p. 424):
As multinacionais, as grandes empresas, os conglomerados
financeiros e até mesmo muitas bancas de advocacia
desfrutam de avançadíssimos sistemas tecnológicos que não
combinam com a ultrapassada estrutura do Judiciário,
desgastada pela excessiva quantidade de processos que
abarrotam os escaninhos das serventias e pelos parcos
recursos que lhe são destinados.
Apesar dessa resistência por parte dos conservadores, podemos
visualizar a tecnologia inserida em algumas áreas do Judiciário como, por exemplo,
nos processos digitais que já são realidade em vários Estados brasileiros e na Justiça
Federal.
É bem verdade que a reforma da Administração Pública, que passou
a adotar uma gestão gerencial, onde se busca um aparelho de Estado forte e
eficiente, foi um importante passo para a modernização dos sérvios públicos. Porém
essas mudanças implementadas sofreram maior resistência para serem aplicadas ao
Poder Judiciário, pois os vícios de gestão que existiam historicamente no modelo
anterior como, por exemplo, o apego excessivo a papéis se encontram mais
enraizados dentro do Judiciário, onde o formalismo exacerbado sempre foi uma
marca.
Essa resistência fica ainda maior quando essas mudanças são
direcionadas ao processo penal em razão dos bens jurídicos que são tutelados
nesse ramo do Direito. Por esse motivo, sempre que surge um novo meio
tecnológico para dar cumprimento às garantias constitucionais da duração razoável
do processo e da celeridade processual, a doutrina criminalista se mostra mais
receosa à sua observação, seja por apego excessivo ao tradicional, seja por maior
precaução à adoção de tecnologias que possam lesar outras garantias
constitucionais como a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana.
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Como já citado ao início desta pesquisa, vivemos hoje a Era da
informação e a ciência do Direito, ainda que morosa, tende a acompanhar as
seguidas evoluções da sociedade, e ir se atualizando cada vez mais para se adequar
a essa nova realidade informatizada, sempre buscando a garantia de preceitos
constitucionais como a duração razoável do processo, da celeridade e da economia
processual.
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5 PRINCÍPIOS ACERCA DO INTERROGATÓRIO ONLINE
Antes de iniciar os estudos direcionados aos princípios que norteiam
o interrogatório online, mostra-se necessário conceituar os princípios do processo
penal de forma ampla, pois conceituar “princípio” de forma genérica se mostra
muito difícil, vide a característica vaga e ambígua que tal termo possui, onde,
segundo Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, na obra Theory of Legal
Sentences (1998, p. 5), podem ser extraídos até onze diferentes conceitos para o
termo, e não é o objetivo desta pesquisa adentrar nesse árduo e polêmico campo
que envolve a natureza dos princípios jurídicos a luz da Teoria do Direito.
A título de complementaridade, quanto aos princípios em geral,
ficamos com o conceito dado por Humberto Àvila (2004, p. 129):
Princípios
são
normas
imediatamente
finalísticas,
primariamente prospectivas e com pretensão de
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação
demandam uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta
havida como necessária à sua promoção.
Assim posto, Edílson Mougenot Bonfim conceitua princípios do
processo penal da seguinte forma (2011, p. 66):
Princípios do processo penal – ou princípios informativos do
processo penal – como aquelas normas que, por sua
generalidade e abrangência, irradiam-se por todo o
ordenamento jurídico, informando e norteando a aplicação e
a interpretação das demais normas de direito, ao mesmo
tempo em que conferem unidade ao sistema normativo e, em
alguns casos, diante da inexistência de regras, resolvendo
diretamente os conflitos. Destarte, quando tais normas
(princípios) conferem garantias de cunho fundamental
(direitos fundamentais) aos jurisdicionados, aludem-se então
às garantias fundamentais, que, em sede de processo penal,
configuram as garantias processuais.
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Ainda quanto ao tema, Fernando da Costa Tourinho Filho acrescenta
(2012, p. 57):
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Quanto mais democrático for o regime, o processo penal mais
se apresenta como um notável instrumento a serviço da
liberdade individual. Sendo o processo penal, como já se
disse, uma expressão de cultura, de civilização, e que reflete
determinado momento político, evidente que os seus
princípios oscilam a medida que os regimes políticos se
alteram.
Os princípios, portanto, simbolizam mais do que um elemento
fundamental de determinado sistema. Eles são a própria força dominante que
estrutura as normas jurídicas, pois não basta o conhecimento da prescrição
normativa, sendo necessário buscar o fundamento, o espírito que moveu a criação
daquela norma.
5.1 Princípios em espécie
5.1.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
Inaugurando o estudo dos princípios acerca do interrogatório online,
nada mais adequado que o princípio em tela que, para muitos juristas, é posto como
o principal princípio do nosso ordenamento jurídico.
Tal princípio é imensamente amplo, não podendo ser definido em um
único sentido.
A dignidade é algo inato ao ser humano, pois pressupõe que ela nasce
com o indivíduo e com ele caminha ao longo de toda sua vida por meio de suas
ações, pensamentos e relacionamento com seus pares. É a visão antropocêntrica
adquirida com o passar dos séculos, onde, nas palavras de Marquês de Beccaria, na
obra Dos Delitos e das Penas, “não existe liberdade onde as leis permitem que, em
determinadas circunstâncias, o homem deixe de ser pessoa e se converta em coisa”
(Dei delitti e delle pene, XXVII, p. 316).
Nas célebres palavras de Luiz Régis Prado, dignidade da pessoa
humana é (2010, p. 144):
O homem deixa de ser considerado apenas como cidadão e
passa a valer como pessoa, independentemente de qualquer
ligação política ou jurídica. O reconhecimento do valor do
homem enquanto homem implica o surgimento de um núcleo
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indestrutível de prerrogativas que o Estado não pode deixar
de reconhecer, verdadeira esfera de ação dos indivíduos que
delimita o poder estatal.
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Ainda, nas palavras de Alexandre de Moraes, o princípio da dignidade
da pessoa humana pode ser conceituado da seguinte maneira (2011, p. 61):
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual inerente
à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e
que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais
pessoas, constituindo-se em um mínimo vulnerável que todo
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas
excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos.
Sendo assim, entende-se por dignidade da pessoa humana, o atributo
que se encontra vinculado à própria existência do ser humano, não podendo ser
objeto de abdicação e encontrando limites apenas na própria dignidade da pessoa
humana, uma vez que a defesa de nossa dignidade é justificável até a fronteira que
envolve o núcleo de dignidade de outra pessoa.
A dignidade da pessoa humana encontra-se positivada no primeiro
artigo da Constituição Federal de 1988, e, mais do que um direito fundamental, é
classificada como um fundamento da República Federativa.
Por fim, em consonância com o início do tópico, Luiz Régis Prado
reforça a importância deste princípio (2010, p. 145):
Observe-se, ainda, que a força normativa desse princípio
supremo se esparge por toda a ordem jurídica e serve de
alicerce aos demais princípios penais fundamentais. Desse
modo, por exemplo, uma transgressão aos princípios da
legalidade ou da culpabilidade implicará também, em última
instância, uma lesão ao princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana.
5.1.2 Princípio do Devido Processo Legal
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O princípio do devido processo legal consagrado na Constituição
Federal no art. 5º, inciso LIV, dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal”.
Edilson Mougenot Bonfim, quanto à origem da expressão “devido
processo legal” (2011, p. 71) ensina:
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“Devido processo legal” é expressão que deriva do inglês due
process of Law, constituindo, basicamente, a garantia de que
o conteúdo da jurisdicionalidade é a legalidade, ou seja, o
rigor de obediência ao previamente estabelecido na lei. De
fato, a origem histórica do princípio é inglesa (art. 39 da
Magna Carta, outorgada em 1215 por João Sem Terra aos
barões ingleses), muito embora a concepção moderna do que
venha a ser devido processo legal se deva, em grande medida,
à construção jurisprudencial da Suprema Corte norteamericana.
Tal garantia constitucional, que também é chamada de due process
of Law, na definição de Eduardo J. Couture (1951, p. 45): “consiste no direito de a
pessoa não ser privada da liberdade e de seus bens, sem a garantia que supõe a
tramitação de um processo desenvolvido na forma que estabelece a lei”.
O referido princípio, como não poderia deixar de ser, relaciona-se
com diversos direitos e garantias constitucionais que precisam necessariamente ser
atendidas para a configuração do devido processo legal. Por tal razão, não há de se
dizer em devido processo legal sem a observância, por exemplo, da garantia de
presunção de inocência, duplo grau de jurisdição, direito de citação de todos os
atos relativos ao processo e que comportem recurso, do direito à publicidade,
respeito à coisa julgada entre outras, que devem ser cumpridas para a efetivação
de um devido processo.
5.1.3 Princípio do Contraditório
É garantido na Constituição Federal no art. 5º, inciso LV que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
O princípio do contraditório possui base na máxima romana audiatur
et altera pars, que nada mais é que a exigência de oitiva da parte contrária na
discussão da lide, buscando, assim, uma igualdade de direitos e obrigações entre a
defesa e a acusação, como ensina Edilson Mougenot Bonfim (2011, p. 73):
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O princípio do contraditório significa que cada ato praticado
durante o processo seja resultante da participação ativa das
partes. Origina-se no brocardo audiatur et altera pars. A
aplicação do princípio, assim, não requer meramente que
cada ato seja comunicado e cientificado às partes. Relevante
é que o juiz, antes de proferir cada decisão, ouça as partes,
dando-lhes igual oportunidade para que se manifestem,
apresentando argumentos e contra-argumentos.
No entendimento de Joaquim Canuto Mendes de Almeida (1973,
p.82), “o princípio do contraditório é ciência bilateral dos atos ou termos do
processo e a possibilidade de contrariá-los”.
Deve ser assegurada uma real participação dos sujeitos do processo
ao longo de toda a ação, garantindo assim um efetivo e pleno contraditório. É o
que a doutrina denomina de contraditório efetivo. Quanto à exigência dessa
plenitude, Gustavo Badaró destaca (2008, T.1, p. 1-36):
Quanto ao seu objeto, deixou de ser o contraditório uma mera
possibilidade de participação de desiguais, passando a se
estimular a participação dos sujeitos em igualdade de
condições. Subjetivamente, porque a missão de igualar os
desiguais é atribuída ao juiz e, assim, o contraditório não só
permite a atuação das partes, como impõe a participação do
julgador.
Renato Brasileiro de Lima destaca a distinção entre os processos civil
e penal no tocante ao contraditório (2011, p. 20):
Notadamente, no âmbito processual penal, não basta
assegurar ao acusado apenas o direito à informação e à
reação em um plano formal, tal qual acontece no processo
civil. Estando em discussão a liberdade de locomoção, ainda
que o acusado não tenha interesse em oferecer reação à
pretensão acusatória, o próprio ordenamento jurídico impõe
a obrigatoriedade de assistência técnica de um defensor.
Importante destacar que na fase do inquérito policial prevalece na
doutrina e na jurisprudência que não há de se falar em igualdade de partes, em
razão do sistema inquisitivo que impera nesse procedimento administrativo.
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O que se busca na investigação policial é meramente a juntada de
provas para subsidiar uma eventual denúncia por parte do Ministério Público, razão
pela qual, neste momento, não há de se falar em princípio do contraditório.
Quanto à produção de provas em inquérito policial que, como já
citado, não admitem contraditório, Renato Brasileiro de Lima ensina (2011, p. 21):
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Por força do princípio ora em análise, a palavra prova só pode
ser usada para se referir aos elementos de convicção
produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por
conseguinte, com a necessária participação dialética das
partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Essa
estrutura dialética da produção da prova, que se caracteriza
pela possibilidade de indagar e de verificar os contrários,
funciona como eficiente mecanismo para a busca da verdade.
Sob o escopo do interrogatório online, importante destacar que o
referido princípio não ficaria prejudicado pelo uso do sistema de videoconferência,
uma vez que o interrogatório acontece em tempo real, como se defesa, acusação e
a autoridade judicial estivessem presentes no mesmo espaço geográfico.
5.1.4 Princípio da Ampla Defesa
A garantia da ampla defesa também vem prevista no art. 5º, inciso LV
da Constituição Federal quando rege que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Fernando Capez trata a ampla defesa como (2012, p. 65):
Implica o dever de o Estado proporcionar a todo acusado a
mais completa defesa, seja pessoal (autodefesa), seja técnica
(efetuada por defensor), e o de prestar assistência jurídica
integral e gratuita aos necessitados (CF, art. 5º, LXXIV). Desse
princípio também decorre a obrigatoriedade de se observar a
ordem natural do processo, de modo que a defesa se
manifeste sempre em último lugar.
O princípio da ampla defesa costuma ser traduzido como a soma de
dois aspectos: autodefesa e defesa técnica.
A autodefesa é a garantia individual conferida ao acusado de
argumentar sobre a sua própria inocência ou mesmo de justificar seus atos
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praticados. A crítica quanto ao uso do sistema de videoconferência no
interrogatório do réu se dá, principalmente, nesse aspecto da ampla defesa. Tal
corrente entende ser degradante a impossibilidade da pessoa expor sua versão dos
fatos perante a autoridade judicial de forma direta, além do fato de que a
autodefesa fica prejudicada no interrogatório online pela supressão do direito de
audiência, que é aquele conferido ao réu para influir diretamente na formação de
convicção da autoridade judicial.
A defesa técnica, por sua vez, é aquela exercida por profissional
habilitado, legalmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e
tem por características a irrenunciabilidade e a indisponibilidade. É condição
obrigatória para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no processo
penal, dando cumprimento ao que é chamado por Tourinho Filho (2012, p. 60) de
princípio de paridade de armas, que nada mais é que a igualdade de condições para
a acusação e defesa.
Quanto à disponibilidade da autodefesa e da defesa técnica, Edilson
Mougenot Bonfim ensina (2011 p. 75-76):
A defesa técnica é indisponível. Caso o réu não possa
contratar um advogado, o juiz deverá nomear para sua defesa
um advogado dativo ou, quando possível, determinar que
assuma a defesa um defensor público. Sem isso não poderá
prosseguir o processo. [...] a autodefesa é exercida
diretamente pelo acusado. É livremente dispensável, e tem
por finalidade assegurar ao réu o direito de influir diretamente
na formação da convicção do juiz (direito de audiência) e o
direito de se fazer presente nos atos processuais (direito de
presença).
5.1.5 Princípio da Publicidade
Na seara processual, o processo deve ser público e transparente, salvo
as exceções que comportem segredo de justiça e/ou relevante interesse social.

A Constituição prevê este princípio em seu artigo 5°, inciso XV, que

disciplina: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a

defesa da intimidade ou o interesse social o exigir”.

Segundo Renato Brasileiro de Lima, princípio da publicidade é (2011,
p. 41-42):
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A garantia do acesso de todo e qualquer cidadão aos atos
praticados no curso do processo revela uma clara postura
democrática, e tem como objetivo precípuo assegurar a
transparência jurisdicional, oportunizando sua fiscalização
não só pelas partes, como por toda a comunidade. Basta
lembrar que, em regra, os processos secretos são típicos de
estados autoritários.
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Tal princípio possui enorme relevância por ser um dos princípios base
do regime democrático de direito, onde a população exerce um controle indireto
sobre os atos públicos, e, esse controle, se dá principalmente por meio da
publicidade. Nesse sentido, Antônio Scarance Fernandes diz que com a publicidade
“são evitados excessos ou arbitrariedades no desenrolar da causa, surgindo, por
isso, a garantia como reação aos processos secretos, proporcionando aos cidadãos
a oportunidade de fiscalizar a distribuição da justiça” (2002, p. 68).
Luigi Ferrajoli ainda ensina (2006. P. 567):
A publicidade assegura o controle tanto externo como interno
da atividade judiciária. Com base nela, os procedimentos de
formulação de hipóteses e de averiguação da
responsabilidade penal devem desenvolver-se à luz do sol,
sobre o controle da opinião pública e sobretudo do imputado
e de seu defensor. Trata-se do requisito seguramente mais
elementar e evidente do método acusatório.
O avanço da informática, bem como sua amplitude, proporciona aos
cidadãos uma comodidade impensável em outros tempos. Hoje o advogado no
conforto de sua casa pode fazer uso do processo digital online para peticionar ao
Poder Judiciário, evitando os contratempos do dia-a-dia como, por exemplo, o
trânsito congestionado das cidades, a falta de vagas em estacionamentos e filas de
atendimento.
A possibilidade de acompanhar os atos processuais por meio do
sistema de videoconferência é uma forma extremamente eficaz de garantir, ainda
mais, a publicidade do ato, tornando-se uma ferramenta de grande utilidade para
aqueles que buscam fiscalizar os atos do Poder Judiciário, concretizando o controle
indireto do ato sem nem sequer sair do conforto de sua residência.
Sobre o uso da tecnologia em favor do processo penal, Vilma do
Amaral se posiciona no seguinte sentido (2004, p. 136):
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O uso racional da inter-rede no processo tende a torná-lo
mais democrático, pois qualquer pessoa, em qualquer ponto
do mundo, poderá assistir a ele. Essa assistência possibilita
maior funcionalidade na prestação jurisdicional, cumprindose, assim, o princípio processual da publicidade.
O sistema tecnológico proporcionado pela Era da informação que
estamos vivenciando, no campo processual penal, aparece como uma ferramenta
que favorece muito a concretização do princípio em tela, garantindo uma
verdadeira publicidade dos atos públicos ao alcance de toda e qualquer pessoa que
queira fazer valer sua condição de cidadão.
5.1.6 Princípio da Celeridade
O princípio da celeridade processual constitui, em verdade, o principal
fundamento da instituição dos Juizados Especiais, bem como da nova modalidade
de processo trazida por esses órgãos.
O mandamento em tela teve previsão, inicialmente, na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, popularmente conhecida como Pacto de San
José da Costa Rica, especificamente em seu art. 8º, com a seguinte redação (Decreto
n. 678, de 6-11-1992):
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação
penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou
de qualquer outra natureza.
Posteriormente, a EC n. 45/2004, ao introduzir o inciso LXXVIII ao art.
5º da CF, trouxe expressamente o princípio da celeridade, pelo qual prevê “a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Pelo conceito de Edilson Mougenot Bonfim (2011, p. 104):
Trata-se de um princípio pelo qual não só os atos processuais,
vistos isoladamente como partículas do procedimento, mas
também a concessão da própria tutela requerida, nos casos
em que o requerente tenha razão, seja provida com
celeridade, privilegiando a eficácia da tutela concedida. O
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princípio, evidentemente, deve ser contraposto à necessidade
de um grau aceitável de segurança jurídica, já que a
consecução da função jurisdicional apenas se dará de forma
plena se houver equilíbrio entre a eficácia e a correção das
decisões.
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Pela exposição acima do renomado processualista, podemos
visualizar que o uso do sistema de videoconferência no interrogatório do réu se
adéqua perfeitamente ao mandamento do princípio. É fácil visualizar a praticidade
e a eficácia da medida que, por ser realizada à distância via internet, torna o ato
muito mais célere, sem deixar de lado a eficácia do procedimento.
Ainda com base no conceito dado por Mougenot Bonfim, o uso do
sistema de videoconferência no interrogatório do réu não põe em risco a citada
segurança jurídica exigida pelo princípio, pois mesmo online, o interrogatório não
deixa de possuir caráter público, uma vez que qualquer cidadão pode acompanhar
o ato por qualquer computador.
O uso da mencionada tecnologia, mais do que a segurança jurídica,
garante segurança pública à medida que, sendo o ato realizado dentro do presídio,
torna impossível uma eventual fuga do preso no momento do deslocamento ao
fórum onde seria realizado o ato processual presencial.
Cumpre destacar a ressalva feita por Pietro de Jesús Lora Alarcón
(Reforma do Judiciário, 2005, p. 35):
De certo, o princípio da celeridade complementa o devido
processo legal, não o desautoriza. Por isso haverá que
examinar, caso a caso, em que circunstâncias o princípio da
celeridade cede diante dos postulados adjetivos da cláusula
imorredoura. Parece-nos que, por exemplo, quando da
celeridade do procedimento possa sobrevir alguma
consequência que iniba o exercício pleno da ampla defesa no
campo penal, onde se discute a liberdade do acusado, a
celeridade cede diante desta última.
Mais uma vez, voltando à ótica do interrogatório online, entendemos
não haver nenhum prejuízo à ampla defesa com o uso da tecnologia da
videoconferência para realização do interrogatório do réu, pois a lei que introduziu
o referido mecanismo no nosso Código de Processo Penal tomou o devido cuidado
de garantir essa prerrogativa ao acusado como, por exemplo, quando coloca à sua
disposição a possibilidade de entrevista reservada com seu defensor através de
acesso a canais telefônicos, como prevê o § 5º do art. 185 do CPP.
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Ante o exposto, entendemos pela plena compatibilidade entre o
princípio da celeridade processual e o procedimento do interrogatório do réu pelo
sistema de videoconferência, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa ou a
segurança jurídica tutelada pelo referido mandamento.
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5.1.7 Princípio da Informalidade
A formalidade, tão presente na ciência do Direito, se materializa na
observância que a lei prescreve como obrigatória para os atos do processo. Alguns
atos processuais devem obedecer rigorosamente à forma prescrita em lei, sob pena
de ter sua nulidade declarada posteriormente, como, por exemplo, aqueles atos que
necessariamente devem ser realizados por escrito, ou mesmo os que devem ser
realizados na forma oral.
Fugindo à doutrina clássica, há aqueles que defendem uma ideia de
informalidade para certos atos processuais como forma de dar maior eficácia ao
ato, ou mesmo para dar celeridade ao processo. Quanto à flexibilização em relação
a forma do ato, Edilson Mougenot Bonfim adota a seguinte posição:
A informalidade, em sentido contrário à formalidade, visa a
flexibilização dos instrumentos (formas) pelos quais os atos
processuais podem ser praticados, abolindo as formas rígidas,
já que essas nem sempre se mostram as mais adequadas à
consecução de um processo justo e ao mesmo tempo célere.
Embora o princípio da informalidade seja aplicado com mais cautela
nos procedimentos ordinário e sumário do processo penal, ele é muito observado
nos Juizados Especiais, inclusive expressamente (vide art. 62 da Lei 9.099/95),
tornando a análise de mérito muito mais célere, sem deixar de ser eficaz.
O uso do sistema de videoconferência para a prática de atos do
processo penal também guarda compatibilidade com o princípio da informalidade.
Um dos fundamentos daqueles que são contra o uso de tal mecanismo, é de que o
direito de presença em audiência perante o juiz estaria sendo cerceado, porém pela
ótica da flexibilização, tal presença física seria mera formalidade de ato e poderia
ser relativizada pelo uso da videoconferência, que da mesma forma possibilita ao
réu estar presente em audiência, porém, em espaço geográfico distinto.
O interrogatório online, assim, não acarretaria danos à defesa do
acusado, ao contrário, reduziria a formalidade excessiva do ato, e por este motivo
encontra plena consonância com o princípio da informalidade.
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6 CONFLITO DE PRINCÍPIOS E INTERROGATÓRIO REALIZADO POR SISTEMA
DE VIDEOCONFERÊNCIA
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O sistema normativo brasileiro é formado por uma junção de regras e
princípios que formam um conjunto harmônico de normas jurídicas. Os princípios,
em síntese, são mandamentos que possuem alto grau de abstração, e devido a sua
generalidade e abrangência irradia efeitos por todo o ordenamento jurídico,
norteando aplicação e interpretação das demais normas desse mesmo
ordenamento jurídico, além de oferecer determinada unidade ao sistema
normativo.
As regras, por sua vez, são dotadas de baixo grau de abstração e, ao
contrário dos princípios, são aplicadas através do método de subsunção, existindo
pouco campo para interpretações.
O problema toma corpo quando ocorrem conflitos dentro desse
citado conjunto harmônico de normas jurídicas. A doutrina e a jurisprudência,
diante de tal situação, fornecem métodos para a resolução desses conflitos, sendo
o primeiro deles visualizar a natureza jurídica dos pontos conflitantes no caso
concreto como, por exemplo, se a discordância se dá entre normas, entre norma e
princípio ou se o conflito reside em dois princípios.

De forma sintática, o conflito de normas é solucionado por meio de
critérios de antinomia. Quanto ao conflito entre norma e princípio, majoritariamente
entende-se pela predominância do segundo. Porém, o verdadeiro cerne do
problema se encontra nas situações onde o conflito ocorre entre dois ou mais
princípios, uma vez que a própria natureza abstrata e interpretativa dessas normas,
por si só, já fornece elementos para os mais diversos debates.
É exatamente neste ponto que o interrogatório online encontra
bastante divergência, pois ao mesmo tempo em que seus defensores encontram
argumentos em princípios constitucionais, os seus críticos também encontram
subsídios na mesma espécie de norma jurídica.
Por tal motivo, passamos a direcionar a presente pesquisa aos
conflitos de princípios e suas formas de resolução e, posteriormente, aos
argumentos pró e contra ao uso do sistema de videoconferência no interrogatório
do réu.
6.1 Conflito de Princípios
A grande polêmica que envolve o tema é a classificação dos princípios
positivados no ordenamento jurídico processual. Como já citado, as normas
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jurídicas podem ser divididas em princípios e regras. Porém, quanto à natureza
jurídica dos princípios positivados, possuem eles força de norma-regra ou normaprincípio?
Ao considerarmos os princípios positivados no CPP como normaprincípio, há o chamado “conflito de princípios”, que ocorre quando duas ou mais
dessas normas jurídicas entram em colisão. Diante de tal situação, devem ser
adotados métodos hermenêuticos de ponderação, razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação ao caso concreto. Esses critérios devem ser
adotados porque é consolidado o entendimento de que não existe prevalência de
um princípio sobre outro, pois eles coexistem. Logo, diante de um conflito deve ser
analisado qual princípio seria mais razoável de ser aplicado àquele caso concreto.
Na contramão, se considerarmos a natureza jurídica dos princípios
positivados como norma-regra, geralmente deve-se recorrer à hermenêutica
clássica utilizando o critério literal, lógico ou o teleológico para saber qual regra
será aplicada ao caso concreto. Neste sentido Edilson Mougenot Bonfim doutrina
(2011, p. 70):
Em conflito de normas, uma das regras, portanto, sendo
válida, provoca a invalidez de outra, pois as regras são
aplicáveis ao modo all or nothing (tudo ou nada) – na lição de
Ronald Dworkin -, enquanto os princípios não são
considerados inválidos. Ao contrário, continuam vigendo
mesmo que não os apliquemos, somente que, em dado caso
concreto, cedem passo a outro, reputando maior valor para
aquele caso, uma vez feita a ponderação dos valores em jogo.
Quanto à divergência exposta, o renomado doutrinar traz ainda
interessante exemplo (2011, p. 70):
[...] se considerada a norma constitucional que veda a
utilização de provas ilícitas uma “regra” (o chamado princípio
da proibição das provas ilícitas), está não admite flexibilização,
ou seja, veda-se terminantemente a utilização de qualquer
prova nessas condições; contudo, se entendermos que tal
norma é um “princípio” (e não uma regra), em determinadas
situações, considerando-se o caso que se julga, pode-se ou
não validar a chamada prova ilícita, porquanto se fará uma
ponderação entre os valores ou interesses que se opõe.
Voltando ao cerne do interrogatório online, entendemos pela
classificação dos princípios positivados no ordenamento jurídico como “normas42
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princípio”, pois mesmo expresso, entendemos que o princípio não perde seu caráter
mandamental, uma vez que entendidos como meras “regras”, eles perderiam, por
exemplo, a prerrogativa de preencher lacunas em casos análogos. Quanto a este
efeito dos princípios gerais do Direito, Giorgio Del Vecchio ensina (2003, p. 13-14):
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[...] o método para determinar os princípios gerais do direito
consistirá em remontar às disposições particulares da lei, por
via de abstração a preceitos mais amplos, e continuando
nessa “generalização crescente”, até atingir aquela que
compreenda, na esfera do direito positivo, o caso duvidoso.
Esse método poderá talvez parecer sugerido pelo mesmo
legislador, porque ele, assim, convida o intérprete a investigar
se para dada controvérsia há uma precisa disposição de lei;
depois, para hipótese negativa, ordena-lhe que atenda às
disposições reguladoras de casos semelhantes ou matéria
análoga e somente no termo final, isto é, quando falha esta
segunda hipótese, o remete para os princípios gerais do
direito.
6.2 Fundamentos Acerca da (In)Constitucionalidade do Interrogatório Online
O interrogatório online, objeto desta pesquisa acadêmica, embora já
editada lei regulamentadora, ainda sofre inúmeras críticas que resultam em muitas
discussões em sede doutrinária e jurisprudencial acerca da constitucionalidade do
interrogatório via videoconferência, tendo em conta as garantias constitucionais
consagradas no texto maior que parcela da doutrina alega serem lesadas.
Outra críticas que se faz ao interrogatório online é a “frieza” que
referido mecanismo impõe ao acusado, pois, segundo seus críticos, o contato físico
entre o réu e o juiz é imprescindível para formação de convicção do magistrado.
Neste sentido, Ana Sofia Schmidt de Oliveira (O interrogatório a distância, Boletim
do IBCCrim, n 42, p.1): “importa o olhar. Importa olhar para a pessoa e não para o
papel. Os muros das prisões são frios demais. Não é bom que estejam entre quem
julga e quem é julgado”.
Ainda quanto à distância, importante destacar Tales Castelo Branco
que alerta para outras ocorrências que podem viciar um interrogatório realizado de
dentro de um estabelecimento prisional (Boletim do IBCCrim n. 124, 2003):
É necessário abandonar a ingenuidade ou o excesso de boafé para, honesta e lealmente, avaliar se o interrogatório
realizado no interior do presídio garante a liberdade de
manifestação do preso, quando todos sabem que as cadeias
43

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

são dominadas por temíveis facções criminosas. Tanto quanto
os riscos de inibir denúncias contra a própria administração
do presídio e seus funcionários - guardas de presídio e
carcereiros -, haverá, ainda, notória insegurança para aqueles
que, para exercitar a autodefesa, necessitassem delatar
alguém que estivesse confinado na mesma prisão.
Luiz Flávio D’Urso parte do mesmo pressuposto para fundamentar seu
posicionamento contra o uso do sistema de videoconferência no interrogatório do
réu (D’Urso, 2004, on-line): “o preso pode sofrer coação, mesmo que
psicologicamente, uma vez que estará no ambiente prisional, o que não acontece
na presença do juiz”.
A violação, neste caso, se dá em relação aos princípios da publicidade,
que ficaria restringido, e do devido processo legal, onde, em razão do ambiente em
que o interrogatório é realizado, o juiz não pode aferir a ocorrência de interferências
externas que podem intimidar o acusado, resultando, portanto, num interrogatório
viciado.
Edilson Mougenot Bonfim entende não haver motivos para temer
interferências externas no interrogatório realizado por vídeo conferência, pois, em
suas palavras (2011, p. 395):
A obrigatoriedade da presença do defensor, bem como sua
prévia e reservada entrevista com o réu, elide o argumento
das possíveis pressões externas que possam macula a
autodefesa e o valor probatório do ato. É imperioso ressaltar
que, de acordo com o art. 185, § 5º, do CPP, faz-se necessária
a presença de dois advogados, estando um primeiro no fórum
juntamente com o juiz e o promotor de Justiça e o outro no
interior do presídio, o que elide a existência de qualquer tipo
de coação ou pressão no interior do estabelecimento
prisional.
Ainda quanto a esses temores de violação de direitos e garantias
constitucionais do acusado, Fernando Capez entende que a Lei 11.900/09 trouxe
medidas assecuratórias para esses direitos e garantias constitucionais (2012, p. 426):
[...] percebe-se que a Lei procurou justamente resguardar os
direitos e garantias constitucionais do acusado ao prever o
direito à entrevista prévia e reservada com o seu defensor; a
presença de um defensor no presídio e um advogado na sala
de audiência do fórum, os quais poderão comunicar-se por
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intermédio de um canal telefônico reservado; da mesma fora,
o preso poderá comunicar-se pelo canal com o advogado
presente no fórum, na medida em que é possível que este faça
reperguntas ao réu. Além do que, assegurou-se sala reservada
no estabelecimento prisional para realização do ato, a qual
será fiscalizada pelo Ministério Público, Ordem dos
Advogados do Brasil, pelos corregedores e pelo juiz da causa,
de forma a garantir a lisura do procedimento, bem como a
publicidade do ato. Portanto, na essência, nada mudou, já que
o réu poderá valer-se de todos os seus direitos
constitucionalmente assegurados, afastando-se qualquer
posicionamento contrário à videoconferência.
A distância geográfica entre o acusado e autoridade judicial também
é motivo de críticas para alguns autores. Há o entendimento de que estaria sendo
violado o chamado “direito de audiência”, prerrogativa à disposição do réu, de estar
diante do juiz da causa. O referido mandamento encontra-se positivado no Pacto
de San José da Costa Rica, no sentido de que toda pessoa detida deve
necessariamente ser levada à presença de um magistrado.
Importante destacar o entendimento de Carlos Weiss, que entende
que a supressão do “direito de audiência”, além de ir contra o princípio da ampla
defesa (mais especificamente no que concerne a autodefesa), também acarretaria
prejuízos no julgamento da causa, pois acredita ser imprescindível esse encontro
entre réu e juiz para averiguação da verdade real. Ademais, em sintonia com este
entendimento, o princípio da imediação estaria sendo violado, pois, pelo referido
princípio, o magistrado deve tomar contato com as provas sem intermediários e o
uso da tecnologia dificultaria a percepção da autoridade judicial quanto às nuanças
do depoimento do acusado.
Neste sentido, Carlos Weiss propõe (2002, p. 169):
A construção de pequenas unidades judiciais anexas ou
próximas aos locais de detenção e prisão, para a oitiva, em
caráter excepcional, dos chamados “presos perigosos”,
compatibilizando o direito fundamental à preservação da
segurança pública, com aqueles relacionados às garantias
fundamentais judiciais e à construção do Estado Democrático
de Direito.
Embora a solução encontrada pelo referido conselheiro seja suficiente
para dar cumprimento aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
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tal medida continuaria preterindo a utilização da ferramenta tecnológica da
videoconferência e, por consequência, continuaria indo contra outros princípios
norteadores do processo penal como, por exemplo, o princípio da razoável duração
do processo.
Entendemos que o deslocamento até a Unidade Judicial idealizada
por Carlos Weiss, embora preserve a segurança pública, não garantiria a segurança
individual da autoridade judicial e do membro do Ministério Público que se
dirigissem ao local do interrogatório, sem dizer, é claro, que tal medida não
reduziria custos, mas, ao contrário, seria ainda mais oneroso à Administração
Pública providenciar unidades judiciais específicas anexas aos estabelecimentos
prisionais.
Neste sentido, Renato Brasileiro de Lima nos traz (2011, p. 979):
A nosso juízo, a realização do interrogatório por
videoconferência não atende somente aos objetivos de
agilização, economia e desburocratização da justiça. Atende
também à segurança da sociedade, do magistrado, do
membro do Ministério Público, dos defensores, dos presos,
das testemunhas e das vítimas, razão pela qual não pode ser
tachada de inconstitucional.
Fernando Capez, por sua vez, vai além e questiona a própria
interpretação da expressão “presença da autoridade”, trazida pela Convenção
Interamericana de Direitos Humanos, popularmente conhecida como “Pacto de San
José da Costa Rica” (2012, p. 427):
A expressão “presença da autoridade” merece uma
interpretação consentânea com a evolução tecnológica que
se vem processando nos últimos tempos. Quando tais
diplomas foram editados, respectivamente, nos idos de 1941
e 1969, nem sequer se cogitava da existência do sistema de
videoconferência. É certo que, quando a Lei afirma que o réu
tem direito de estar perante um juiz, o ideal é que isso ocorra
no plano concreto, mas o Direito não se encontra apenas no
plano do ideal, forjado na mente humana, sob ele há um pano
de fundo concreto, que exige soluções concretas, viáveis.
Estar perante o juiz, dadas as condições da realidade, pode,
uma vez garantidos os direitos dos acusados, como o fez a
Lei, significar ser interrogado pelo sistema de
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videoconferência, sem que isso implique aniquilamento
desses direitos.
O avanço da tecnologia é tanto, que dada a qualidade de som e
imagem que o sistema de videoconferência proporciona, não haveria nenhum
prejuízo ao acusado e ao julgador, que possuiria os mesmos subsídios
proporcionados pela presença física do réu para formação de sua convicção.
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Lopes Júnior ainda entende que o uso do sistema de videoconferência
viola, também, o princípio da dignidade da pessoa humana. Para o citado jurista, a
presença física é imprescindível no processo penal para garantia de direitos e
garantias fundamentais. Neste sentido, Lopes Jr. Destaca (2005, online):
Existe um verdadeiro direito à presença física no processo
penal, e isso está consubstanciado no valor dignidade e
humanidade. Claro que nos criticarão por essa postura,
rotulando-nos de (neo) iluministas – como se isso fosse
ofensivo. Assumimos uma posição conservadora, mas
coerente para quem até hoje não compreendeu como é que
se pode fazer interrogatório on-line ou sexo virtual.
Aqueles que acompanham o entendimento acima defendem que o
uso do sistema de videoconferência retira do réu a possibilidade de se defender de
forma ampla, uma vez que fica cerceada a oportunidade de demonstrar suas
emoções “in loco” frente à autoridade judiciária, desumanizando o processo penal
e, por consequência, não oferecendo uma forma digna do acusado se defender da
acusação.
Fazemos coro à parcela da doutrina que entende não haver violação
ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que, como já citado, a
moderna tecnologia proporciona alta qualidade de som e imagem, que seria
mesmo leviano dizer que algum gesto ou emoção restaria prejudicado na
transmissão online. Ademais, entendemos ser ainda mais ofensivo à dignidade
humana o deslocamento até o prédio do fórum dentro de um camburão escoltado
por força policial, que submeter-se ao interrogatório realizado por meio de
videoconferência, sem o constrangimento que a primeira situação normalmente
gera.
A
corrente
que
defende
a
constitucionalidade
do
interrogatório online entende que o processo moderno deve ser efetivo. Essa busca
pela celeridade na prestação judicial está inclusive positivada na Constituição
Federal. O art. 5º, inciso LXXVIII (acrescentado pela Emenda Constitucional 45/2004)
estabelece que: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
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razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”.
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Pactua desta posição, Edilson Mougenot Bonfim (2011, p. 395):
O interrogatório feito por meio do sistema de
videoconferência busca tornar efetiva e célere a prestação
jurisdicional. Não há que se falar em afronta aos princípios da
ampla defesa e publicidade, uma vez que o acusado, no
interrogatório, tem contato direto e irrestrito com o
magistrado e com seu advogado, sendo a publicidade
garantida mediante a tecnologia.
Marcellus Polastri Lima, por sua vez, defende a constitucionalidade do
interrogatório online fazendo menção ao direito comparado (2009, p. 402-403):
Não vemos tal inconstitucionalidade, já que a eficiência do
processo está prevista no art. 37 da CF, além de termos
previsto o direito constitucional à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF),
sem falar no princípio do prazo razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII, da CF). Aliás, o instituto é abraçado em países como
EUA, Canadá, Austrália, Reino Unido, Espanha, Holanda, Itália,
além de outros países europeus. Ora, comparecer ao ato não
é somente a identidade física perante o juiz em um mesmo
ambiente, pois a modernidade nos dá outros meios para
tanto, bastando que se tomem providências, como, v. g., a
presença de funcionário do juiz ao ato, cientificação do
interrogando ou da pessoa a ser ouvida, a publicidade do ato,
a presença obrigatória do Ministério Público, dos advogados,
etc.
Cumpre ressaltar ainda que alguns tratados internacionais mais
modernos já vêm fazendo referência ao uso do sistema de videoconferência nos
atos do processo penal. Juliana Firenze traz os seguintes tratados como exemplo:
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (art. 32, § 2º, alínea “a” e 46, §
18) e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
(art. 18, § 18 e art. 24).
Juliana Firenze é outra jurista de renome que entende pela
constitucionalidade do interrogatório online, e fundamenta tal entendimento com
brilhantismo (2007, pp. 113-114):
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[...] a jurisdição, enquanto manifestação de soberania estatal
deve orientar-se pelo princípio da eficiência, nos moldes do
art. 37 da CF. Trata-se de inequívoca norma de reforço, pois a
ineficiência do processo significa a absoluta imprestabilidade
do provimento jurisdicional [...] o uso da tecnologia explica-se
por razões de segurança ou de ordem pública ou, ainda,
quando o processo possui particular complexidade e a
participação à distância resulte necessária para evitar o atraso
no seu andamento. É o receio da paralisia do processo.

Ante o exposto, respeitando todas as posições trazidas na presente
pesquisa, acreditamos que, diante do conflito de princípios que o tema apresenta,
deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade para assegurar a
constitucionalidade do uso do sistema de videoconferência no interrogatório do
réu. E porque fazer essa mensuração? Como já trazido neste trabalho, normas
principiológicas não se anulam quando em conflito, uma vez que, na condição de
mandamentos supralegais, encontram-se num mesmo plano de hierarquia,
devendo, por isso, ser analisado cada caso em concreto considerando os
pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade para se saber qual princípio
deverá ser aplicado àquela situação.
Trazendo a discussão para o interrogatório online, de um lado temos
o direito de presença do réu, que decorre do princípio da ampla defesa e, do outro,
temos a efetiva prestação jurisdicional por meio da celeridade processual, aa
segurança pública e a contenção de gastos que o Estado teria com a massiva
diminuição de transporte de presos. Quanto a este último aspecto – custo do
deslocamento de preços – vale destacar o que vinha ocorrendo há anos no Estado
de São Paulo, onde diariamente centenas de veículos e escoltas policiais eram
deslocadas pelas estradas paulistas para atender aos atos processuais presenciais
dos acusados, impondo aos cofres daquele Estado um dispêndio gigantesco que
poderia ser direcionado a outras rubricas.
Fazendo uma ponderação simples, observamos que as vantagens do
uso da referida tecnologia são maiores que as desvantagens, e essa diferença toma
proporções colossais quando se percebe que o uso do sistema de videoconferência
não interfere negativamente na ampla defesa do acusado, uma vez que a
autodefesa pode ser exercida normalmente pela ferramenta tecnológica da
videoconferência.
No mesmo sentido, Edilson Mougenot Bonfim expõe (2011, p. 396):
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Como não existe direito absoluto, a presença física do réu no
interrogatório cede em favor do interesse público com
fundamento no princípio da proporcionalidade, que nada
mais é do que um método interpretativo e de aplicação do
direito para a solução da colisão de princípios e do balanço
dos valores em oposição.
Ainda quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade como
meio de viabilizar o interrogatório online, Renato Brasileiro de Lima dispõe (2011,
p. 979):
Sendo verdade que direitos e garantias individuais do cidadão
funcionam como limites intransponíveis aos poderes
persecutórios do Estado, não menos correto é que tais
direitos e garantias não são absolutos, podendo sofrer
limitações, desde que tais restrições estejam fundamentadas
em lei e se mostrem compatíveis com o princípio da
proporcionalidade.
Acompanhando o mesmo raciocínio, Juliana Firenze (2007, p. 113):
[...] A compatibilização entre as garantias da ampla defesa e
da eficiência do processo deve, entretanto, ser construída a
luz do princípio da proporcionalidade que tradicionalmente
autua como critério solucionador dos conflitos entre valores
constitucionais, realizando o primeiro mandamento básico da
fórmula política de um ordenamento, que é o respeito
simultâneo aos interesses individuais, coletivos e públicos [...]
a participação à distância acarreta evidentemente mitigação
do princípio da ampla defesa, notadamente do direito de
presença, mas não o inviabiliza, já que o núcleo essencial está
preservado pelo princípio da proporcionalidade diante da
possibilidade do acusado intervir no ato processual por meio
da tecnologia, mas não fisicamente, e sim resguardando o
contato com o defensor.
O interrogatório online se mostra uma importante ferramenta nascida
da evolução tecnológica, envolvendo enorme complexidade em razão dos diversos
princípios constitucionais que o envolve, motivo pelo qual é geradora de inúmeros
debates doutrinários e jurisprudenciais, sobretudo porque diz respeito a um bem
jurídico de valor extremado.
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Já
se
passaram
quatorze
anos
desde
o
primeiro
interrogatório online em 1996, e, apesar de o tema ainda não estar plenamente
pacificado, acreditamos que a ponderação e a razoabilidade indicam para a sua
constitucionalidade e, assim sendo, deve ser cada vez mais utilizado dentro do
processo penal. Não seria razoável que somente o Direito, enquanto ciência
humana, não faça uso das facilidades trazidas pela Era da informação em benefício
da nossa sociedade.
7 CONCLUSÃO
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A presente pesquisa acadêmica trouxe uma abordagem da
compatibilidade constitucional do interrogatório realizado por videoconferência,
bem como de sua perfeita adequação aos princípios e normas do Código de
Processo Penal.
O instituto em destaque, mais do que cumprir com os mandamentos
constitucionais, observa e acompanha o que tem de mais moderno na justiça
informatizada, fazendo uso do que de melhor a tecnologia tem a oferecer à Justiça.
É necessário destacar que o uso dessa ferramenta não implica em
desconsiderar os princípios e direitos fundamentais conquistados com tanta luta
pela sociedade nos últimos séculos. Essa ferramenta vem para complementar esses
direitos e garantias fundamentais, dando à prestação jurisdicional maior celeridade
e eficiência em suas apreciações.
Em que pese o acalorado debate doutrinário que cerca o tema, parcela
considerável da doutrina entende que aliar a tecnologia ao ordenamento jurídico
pátrio traz mais vantagens do que desvantagens para o Poder Judiciário, pois reduz
burocracias, reduz gastos com transporte de presos, bem como uma infinidade de
outros benefícios.
O Direito como ciência dinâmica que o é, não pode se dar ao luxo de
virar as costas ao mundo moderno e ao que ele oferece à sociedade. Fazer uso da
tecnologia, sem deixar de observar os direitos básicos trazidos por nossa Carta
constitucional, é mais do que uma oportunidade, é um verdadeiro dever de seus
operadores, aliado sempre à busca de um processo cada vez mais justo e
democrático.
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RESUMO: O Estado, com fulcro na sua supremacia do interesse público em

detrimento do interesse privado, dispõe de mecanismos para efetivação de seu
poder. Assim sendo, pretende-se com o presente trabalho demonstrar tais formas
de intervenção no direito de propriedade privada, tais como a desapropriação, a
limitação administrativa, a servidão, o tombamento, a requisição administrativa e a
ocupação temporária de bens.
Palavras-Chaves: Intervenção na propriedade. Supremacia do interesse público.

Desapropriação. Limitação administrativa. Servidão. Tombamento. Requisição
administrativa. Ocupação temporária de bens.
1 INTRODUÇÃO

A bipolaridade do Direito Administrativo pauta-se, de um lado, no
princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro,
no princípio da legalidade.
De acordo com o primeiro, à Administração Pública é permitido restringir
direitos e garantias em prol da coletividade, desde que a referida intervenção se dê
razoavelmente. Por sua vez, de acordo com o princípio da legalidade, mais
precisamente a legalidade estrita, é vedado à Administração Pública praticar atos
que não estejam previamente determinados em lei, razão pela qual o administrado
somente poderá ser um direito seu restringido se e quando houver previsão legal.
Nessa ambiência, surgem as formas de intervenção no direito de
propriedade privada, ora se apresentando de modo supressivo, ora restritivo. É a
desapropriação a única modalidade supressiva, sendo as demais (limitação
administrativa, servidão, tombamento, requisição administrativa e ocupação
temporária de bens) formas restritivas do direito de propriedade. Inicia-se o
presente estudo com a primeira e mais gravosa delas.
2. A DESAPROPRIAÇÃO

A desapropriação consiste em uma modalidade supressiva do direito de
propriedade privada, através da qual o proprietário se vê privado permanentemente
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do seu direito em prol do interesse público, do interesse social ou, ainda, em casos
de necessidade pública, consoante preconiza o art. 5º, XXIV, da CRFB/88.
Fundamenta-se, assim, no princípio da supremacia do interesse público sobre o
privado.
Caracteriza-se, ainda, por se tratar de aquisição originária da
propriedade, ou seja, a propriedade transmite-se sem ônus e desembaraçada.
Nesses termos, qualquer direito que porventura recair sobre o bem ficará subrogado no valor da indenização paga ao particular.
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No tocante à possibilidade de a desapropriação recair sobre bens
públicos, é perfeitamente admitido, desde que seja respeitada a chamada
hierarquia federativa. De acordo com a hierarquia federativa, o ente de maior
abrangência poderá desapropriar bens do ente de menor abrangência, contudo,
este não poderá desapropriar bens daquele. Em qualquer caso, deverá ser
precedida de autorização legislativa e o pagamento da indenização
correspondente.
A competência para legislar é privativa da União Federal, nos moldes do
art. 22, II, da CRFB/88, no entanto, a competência para proceder à desapropriação
é de qualquer ente federado, salvo nas desapropriações especiais.

Conforme afirmado alhures, a desapropriação, em regra, dá-se nas
hipóteses de necessidade ou utilidade pública ou, ainda, quando evidente o
interesse social. As duas primeiras caracterizam-se por serem de interesse da
própria Administração Pública, a qual ficará responsável pela utilização do bem. Já
a última hipótese (interesse social), será realizada com vistas a garantir a função
social da propriedade, caso em que o Estado poderá ceder o bem a terceiros.
Cumpre registrar que, com a alteração promovida no ano de 2015,
passou-se a admitir a cessão do bem pelo Estado a terceiro, ainda que a
desapropriação tenha se dado por interesse ou necessidade pública, desde que a
cessão seja devidamente fundamentada.
A par das hipóteses ordinárias, existem formas especiais de intervenção
supressiva da propriedade privada. São elas: desapropriação especial urbana, a
desapropriação especial rural e a desapropriação confisco (art. 243 da CRFB/88),
também chamada de expropriação. Elas se particularizam precipuamente em razão
das hipóteses autorizadoras, bem como pela forma de pagamento da indenização,
que não se dá, em regra, de forma prévia e em dinheiro, consoante exigido pela
CRFB/88. Na expropriação sequer há que se falar em indenização.
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A desapropriação especial urbana encontra-se prevista no art. 182 da
CRFB/88 e na Lei nº10.257/01 e é cabível quando o proprietário não confere função
social à sua propriedade nem atende às medidas sucessivas impostas pelo Poder
Público, o parcelamento ou edificação compulsórios e o IPTU progressivo. A
indenização dar-se-á mediante pagamento em títulos da dívida pública, resgatáveis
no prazo de 10 anos. Ademais, é de competência exclusiva dos municípios que
possuem plano diretor, na medida em que será este o instrumento responsável por
definir os requisitos necessários ao preenchimento da função social da propriedade
urbana.

Já a desapropriação especial rural, de competência exclusiva da União,
está disposta nos arts. 184 a 186 da CRFB/88 e tem lugar quando o imóvel rural não
atende à sua função social, hipótese em que será desapropriado para fins de
reforma agrária. Não poderá incidir sobre a pequena e média propriedade rural,
que seja a única do indivíduo, nem sobre a propriedade produtiva. Quanto à
indenização, será paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo máximo
de 20 anos, contado a partir do segundo ano de emissão, com exceção das
benfeitorias necessárias e úteis, as quais serão pagas em dinheiro.
Na expropriação, por sua vez, o bem é retirado das mãos do particular
em razão de este estar utilizando-o para fins de plantação de psicotrópicos ilícitos
ou para a exploração de trabalho escravo. Cumpre registrar que essa última
hipótese, prevista em norma de eficácia limitada, ainda não contém
regulamentação legal, razão pela qual não poderá ainda ser executa. Em tais
hipóteses, a própria Constituição Federal confere destinação obrigatória ao bem
desapropriado: em se tratando de imóveis, serão destinados para fins de reforma
agrária ou programas de habitação popular e, no caso dos móveis, nos fundos de
combate ao tráfico e recuperação de viciados. Ainda, consoante recente
entendimento do STF, toda a propriedade utilizada para os fins ilícitos será
desapropriada, malgrado a ilicitude restrinja-se a parte do bem. Não há, ademais,
que se falar em pagamento de indenização.
O procedimento desapropriatório é dual, isto é, composto de suas fases,
a declaratória e a executória.
Na declaratória, primeiramente o Estado declara a utilidade ou
necessidade públicas ou o interesse social sobre o bem, sendo ela de competência
exclusiva dos entes federativos e, excepcionalmente, da ANEEL e DNIT. Poderá ser
efetivada mediante decreto do poder executivo ou, ainda, por meio de lei de efeitos
concretos. Quando a declaração é efetiva, o bem não passa imediatamente para as
mãos do Estado, visto que deve ser antecedido o pagamento da indenização,
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contudo, ela já é capaz de gerar consequências para o bem, sujeitando-o à força
expropriatória do Estado.
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Nessa toada, são impostas as seguintes restrições: a) o Estado já poderá
ingressar no bem, para medir, avalia-lo, definir o valor indenizatório, entre outras
medidas antecipadas; b) fixação do estado do bem, isto é, o bem deverá ser
entregue no estado em que se encontra no momento da declaração, sendo
irrelevantes quaisquer melhorias feitas posteriormente, salvo quanto às benfeitorias
necessárias e úteis, desde que estas últimas tenham sido autorizadas (súmula 23 do
STF)[u1] .
Não se pode deixar o bem eternamente sujeito à força expropriatória do
Estado, caso em que, se a declaração se der por utilidade ou necessidade pública,
ela caducará em 05anos, ao passo que, se de interesse social, em 02 anos. É possível,
todavia, que se faça uma nova declaração sobre o mesmo bem, desde que
respeitado o período de carência de 01 ano. O que se impede é a execução seguida
da declaração originária. Decaindo a declaração, a nova implicará nova fixação do
estado do bem, sendo a indenização recalculada com base neste momento.
A fase executória, por sua vez, consiste no poder de promover a
desapropriação através do pagamento da indenização previamente estipulada e
tomada para si da propriedade do bem. A competência executória é mais ampla,
podendo ser efetivada pelos entes federativos, mas também pelas entidades
integrantes da Administração Indireta, consórcios públicos, concessionárias de
serviço público (concessão comum e PPP), desde que permitida por lei ou pelo
contrato, e pelas entidades privadas que estejam executando obras por meio da
contratação integrada ou da empreitada integral. Poderá se dar na via
administrativa[u2] , quando não há controvérsia quanto ao valor indenizatório, ou
na via judicial, caso não haja acordo ou quando a Administração desconhece o
proprietário do imóvel.
A ação judicial é proposta pelo ente expropriante, isto é, pelo ente que
está
executando a desapropriação, sendo a única matéria de
defesa meritória[u3] que pode ser sustentada pelo particular será, em regra, a
referente ao quantum indenizatório. Caso ele deseje discutir a legalidade da
declaração, pela existência de vícios ou pela ausência dos requisitos autorizadores,
deverá fazê-lo em ação direta. Daí a expressão “bloco de constitucionalidade”.
Admite-se a concessão de liminar de imissão provisória na posse do
bem, na medida em que a perda do objeto é medida inafastável. Para imitir-se na
posse, o poder público deverá fazer uma declaração de urgência, que já pode vir
no próprio decreto expropriatório ou na petição inicial, seguida do depósito em
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juízo do valor incontroverso. A declaração de urgência, não renovável, tem validade
de 120 dias, após a qual deverá o poder público requerer a imissão provisória e
realizar o depósito. Depositado em juízo o valor incontroverso, o proprietário
possuirá o direito de levantar 80% do valor, permanecendo o remanescente como
garantia do juízo. Se ele levantar 100% presume-se que concordou com o valor,
hipótese em que o acordo será homologado judicialmente.
É perfeitamente possível que a entidade expropriante desista da
desapropriação, ainda que após o trânsito em julgado da ação desapropriatória
Para tanto, exigem-se dois requisitos: que ainda não tenha havido o pagamento
integral do preço, uma vez que o pagamento integral consolida a propriedade nas
mãos do ente expropriante, e que não tenha havido alteração substancial do imóvel,
que impeça a continuidade de seu uso. Diante da desistência, surgem ao
expropriado três opções: a) concordar com a desistência, entendendo que não
sofreu nenhum prejuízo; b) concordar com a desistência, mas pleitear perdas e
danos em virtude de ter sofrido prejuízos; c) não concordar com a desistência, em
razão de ter havido alteração substancial no imóvel, cabendo a si o ônus da
existência fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação.
Derradeiramente, cumpre registrar que é a sentença final, transitada em
julgado, que ensejará a aquisição da propriedade pelo poder público. O registro no
cartório de imóveis dar-se-á somente para efeitos de publicidade e oponibilidade
em face de terceiros.
3. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA

A limitação administrativa consiste em uma forma de intervenção
restritiva no direito de propriedade privada, de caráter geral e abstrato. Devido ao
fato de possuir caráter geral e abstrato, não se destina a bens imóveis específicos,
abrangendo uma quantidade indeterminada de bens que se encontrem na situação
fática descrita no ato. Caracteriza-se, ainda, por possuir efeito ex nunc, ou seja, não
retroativos.
Essa modalidade de intervenção afeta o caráter absoluto do direito de
propriedade, e não o exclusivo. Assim sendo, serão impostas limitações ao uso do
bem, de modo que o seu titular não poderá desfrutá-lo como bem entender, mas
sempre nos moldes definidos pelo Estado e com vistas à garantia do bem público.
Nesse diapasão, o art. 25 do Estatuto da Cidade define o chamado direito
de preempção, o qual consiste na possibilidade de um município, mediante lei,
determinar o direito de preempção do poder público municipal. Nesse caso, os
proprietários, caso queiram alienar o bem, deverão oferecê-lo primeiramente ao
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poder público, o qual deverá se manifestar no prazo máximo de 30 dias. O direito
de preempção nada mais é do que exemplo de limitação administrativa.
4. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
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Consiste, de igual modo, em modalidade restritiva do direito de
propriedade privada, todavia, diferentemente da limitação administrativa,
caracteriza-se por possuir um caráter específico, incidindo sobre bens
determinados. Constitui direito real de natureza pública, que recai sobre bem
imóvel, devendo, pois, ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis. A servidão
afeta o caráter exclusivo do direito de propriedade, e não restritivo, na medida em
que o Estado passará a usufruir do bem ao lado do proprietário.
Nessa modalidade, primeiro o Estado declara a utilidade pública ou o
interesse social acerca da necessidade de instituir uma servidão sobre o bem. Não há
que se falar propriamente em indenização prévia, mas somente se ao bem sobrevier
danos. No entanto, logo quando o poder público declara seu interesse, ele já prevê a
ocorrência de danos e, assim, fica desde logo o valor indenizatório, que deverá ser pago
em dinheiro. Se o particular não concordar com o valor da indenização, será ela
instituída mediante decisão judicial. Se concordar, a instituição será mediante acordo.
A servidão caracteriza-se por ser permanente, isto é, poderá o Estado
utilizar o bem por prazo indeterminado, razão pela qual, não subsistindo o interesse
estatal, a servidão administrativa será retirada e o bem voltará livremente às mãos do
seu titular. Assim sendo, a permanência da servidão não se confunde com a sua
eternidade.
Por fim, cumpre mencionar o enunciado da súmula 56 do STJ, que
dispõe, in verbis: “na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos
os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade”.
5. TOMBAMENTO
Mais uma modalidade de intervenção restritiva do direito de propriedade,
o tombamento possui como finalidade a preservação do meio ambiente e a
conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. Poderá recair sobre bens
móveis e imóveis, mas desde que sejam corpóreos. Os imateriais, incorpóreos, são
protegidos através do chamado registro ambiental.

Em se tratando de bens imóveis, o tombamento será registrado no livro
do tombo e no cartório de imóveis; se móveis, somente no livro do tombo. Recaindo
sobre bens públicos, exige-se uma simples notificação prévia ao proprietário do
bem, a partir da qual o tombamento já produzirá seus efeitos. Assim sendo, concluise que, no caso de bens públicos, a notificação é condição de eficácia e não de
validade do ato.
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O STF sustenta que não há vedação legal de que o tombamento seja
realizado pelo Poder Legislativo mediante a edição de lei, não havendo exigência
de que o bem seja tombado tão somente por ato do Executivo.
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Também será permanente e perpétuo, admitindo-se, ainda,
o tombamento provisório[HO4] , o qual consiste em medida cautelar administrativa
para assegurar sua eficácia.
Um mesmo bem poderá ser tombado pelo Município, caso de interesse
local; pelo Estado, se de interesse regional; pela União, se nacional; e pela Unesco,
se de interesse humanitário. Um tombamento não impede o outro. Neste ponto, o
STF já afirmou que a hierarquia verticalizada dos entes federados prevista
expressamente na lei de desapropriação não se estende ao tombamento, não
havendo vedação a que Estado possa tombar bem da União, tampouco que
Município possa tombar bem estadual ou federal.
Enseja ao particular obrigações de fazer (conservação do bem [u5] na
forma em que se encontra), de não fazer (não pode modificar os aspectos,
destruir[u6] , nem retirar o bem do país, salvo por espaço curto de tempo e com
prévia autorização do poder público) e de tolerar (fiscalização do poder público –
além da licença do município deve ter autorização especial quando se quer
reformar).
Antigamente, o tombamento ensejava o direito de preferência no caso
de alienação em favor do ente que tombou ou da União, se tombado pelos três
entes. Ocorre que, o novo Código de Processo Civil revogou expressamente esse
direito de preferência, subsistindo tão somente nas hipóteses em que a alienação
se dá judicialmente. Agora, os bens tombados poderão ser alienados
extrajudicialmente de forma livre.
No momento em que o bem é tombado, os prédios vizinhos ficam
sujeito à servidão administrativa, pois eles não podem impedir a visualização do
bem, nem o acesso ao bem tombado. Além disso, afeta, todavia, o caráter absoluto
da propriedade, e não o caráter exclusivo. Seria uma servidão peculiar, pois
instituída por lei, de caráter geral e abstrato e que afeta o caráter absoluto do direito
de propriedade. Nesses termos, é possível afirmar que se aproxima muito da
limitação administrativa.
6. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXV, preconiza que “no caso
de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”.
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Expressa, nesses termos, a requisição administrativa como modalidade restritiva de
intervenção na propriedade privada, cabível nas hipóteses de iminente perigo
público.
Assim sendo, em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar
os bens do particular para resolver a situação de perigo, assegurada a indenização
ulterior, em caso de dano, podendo recair sobre bens móveis, imóveis e até mesmo
sobre serviços.
7. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA
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Consiste em hipótese restritiva do direito de propriedade, todavia,
diferentemente da requisição administrativa, na ocupação temporária de bens não
há que se falar em iminente perigo público, ocorrendo todas as vezes que o Estado
precisar utilizar o bem particular temporariamente com vistas a garantir o interesse
público. Uma hipótese se dá quando o Estado está executando uma obra e
necessita ocupar a área contígua temporariamente para fins de facilitar sua
execução.
8. CONCLUSÃO

Da análise de tudo que foi exposto, vislumbra-se que o princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado justifica a restrição (e até mesmo
a supressão) de determinados direitos individuais, tais como o direito de
propriedade.
No entanto, na medida em que o referido princípio se situa ao lado do
princípio da legalidade estrita, observa-se que as modalidades de intervenção pelo
Estado no direito de propriedade privada obedecem a determinados
procedimentos e requisitos, tudo com vistas a garantir a compatibilização das
searas pública e privada.
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“verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a
declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra
não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada.”
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José dos Santos Carvalho Filho entende que se trata em verdade de uma compra e
venda, o que não é correto, pois esta se trata de forma derivada de aquisição da
propriedade.
Poderá ele alegar matérias processuais.
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[HO4]O tombamento provisório possui caráter preventivo e assemelha-se ao
definitivo quanto às limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado.
Em não tendo condições de conservar, tem o dever de informar ao poder público
sua impossibilidade, a fim de que este assuma a referida responsabilidade.
Qualquer reforma depende de autorização específica do poder público.
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ecológico às gerações futuras enquanto coletividade e individualmente. O
ambiente, enquanto bem jurídico coletivo, teria um conjunto de titulares
indetermináveis, ao passo em que existiria também uma dimensão subjetiva
individualizável da proteção ambiental. No sentido de existir um direito subjetivo
fundamental ao meio ambiente equilibrado é que se fala em um direito de
propriedade intergeracional.
Palavras-chave: Solidariedade

Intergeracional. Patrimônio Comum Ecológico.
Gerações Futuras. Direito Subjetivo Fundamental. Direito de Propriedade
Intergeracional.
Sumário: 1. Introdução – 2. Solidariedade Intergeracional: 2.1 Patrimônio comum

ecológico e as gerações futuras; 2.2 Por que falar em direito de propriedade
intergeracional? 3. Conclusão. 4. Referências.

1. Introdução

A exigência constitucional de solidariedade intergeracional implica na tarefa
incumbida ao Estado e à coletividade de proteger o meio ambiente para que as
futuras gerações possam ter acesso ao patrimônio comum ecológico. Mas
reconhecer constitucionalmente um direito ao ambiente consiste também em
assegurar um direito subjetivo fundamental à pessoa humana. Neste artigo buscase determinar quem são as gerações futuras a que se refere o legislador avaliando
que o direito ao meio ambiente equilibrado não lhes é garantido somente enquanto
coletividade.

Tendo em vista que o patrimônio comum ecológico é compartilhado por
toda a humanidade em uma linha temporal infinita trata-se ainda de considerar a
possibilidade de se falar em um direito de propriedade intergeracional como
posição jurídica decorrente de uma norma de direitos fundamentais consagrada
constitucionalmente para assegurar a existência de um coletivo de pessoas ou de
um único indivíduo da geração futura.
2. Solidariedade Intergeracional

63

www.conteudojuridico.com.br
2.1 Patrimônio comum ecológico e as gerações futuras

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em 2019 assistimos aos protestos de crianças e adolescentes em defesa do
meio ambiente que ocorreram no mundo todo impulsionados pelas manifestações
lideradas pela adolescente Greta Thunberg na Suécia. A jovem que passou a deixar
de assistir aulas nas sextas-feiras para protestar sozinha em frente ao parlamento
sueco ganhou notoriedade quando postou suas fotos sentada na rua com cartazes
nas redes sociais com a hashtag #fridaysforfuture e inspirou uma onda de protestos
por todo o mundo.

O que mais chamou a atenção nos acontecimentos foi o protagonismo de
crianças e adolescentes com relação à preservação ambiental. O meio ambiente,
com efeito, não pertence somente aos que estão usufruindo dos recursos naturais
neste exato momento, mas também às gerações futuras. No Brasil a Constituição
Federal de 1988 estipula uma exigência de solidariedade entre as gerações
presentes e com as gerações futuras no artigo 225 quando prevê que compete à
coletividade e ao poder público o dever de preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.
O jurista e filósofo belga François Ost desenvolveu em sua obra conceitos
como “natureza-projeto”, “meio justo” e “patrimônio comum ecológico” que
sustentam o entendimento de que seria possível falar no plano constitucional
brasileiro em bem ambiental constitucional e em um direito subjetivo fundamental
ao ambiente. O ambiente, enquanto bem jurídico autônomo coletivo, teria um
conjunto de titulares indetermináveis, ao passo em que existiria também uma
dimensão subjetiva individualizável da proteção ambiental. (SILVEIRA; GRASSI,
2014, p. 88).
Ost elaborou ainda um “modelo de transmissão de um patrimônio comum”
segundo o qual os beneficiários seriam as futuras gerações dos seres humanos
pensadas em um linha temporal infinita, não restrita, portanto, a algumas gerações
apenas. (LIEDKE; SCHIOCCHET, 2012, p. 14). Ele entende que a obrigação das
gerações presentes para com as futuras não se caracteriza pela reciprocidade, mas
deve ser equilibrada e percebida como transitiva, uma vez que o patrimônio comum
ecológico já foi herdado das gerações antecedentes. Pensada desse modo
dinâmico, não se trataria de uma obrigação unilateral. (LIEDKE; SCHIOCCHET, 2012,
p. 14).
A questão central é que as gerações futuras somente poderão se constituir
se lhes for assegurado no presente o direito subjetivo fundamental ao patrimônio
comum ecológico.
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O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado da
geração vindoura é futuro, mas a norma que o prevê é
presente, tal como o valor nela consagrado. O que significa
que a norma, pelo simples fato de vigorar e de possuir
conteúdo axiológico tido por intemporal, impõe à geração
atual o dever de se abster de praticar qualquer tipo de
conduta que possa obstar ao seu futuro preenchimento e
concretização. (SEQUEIRA, 2017, p. 37)
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Os direitos intergeracionais devem ser compreendidos enquanto direitos
coletivos, no sentido de que as gerações mantêm esses direitos enquanto grupos.
Assim, tais direitos são indiferentes à identidade das composições individuais de
cada geração, beneficiando os membros das gerações e não apenas o indivíduo.
(LIEDKE; SCHIOCCHET, 2012, p. 15). Mas nada impede o reconhecimento do
indivíduo como titular potencial do direito fundamental ao patrimônio comum
ecológico ou que os futuros indivíduos venham se beneficiar das normas
constitucionais que preveem os direitos fundamentais relativos ao ambiente.
Segundo Canotilho, é preciso reconhecer também um direito subjetivo ao
meio ambiente para que este seja afirmado como bem jurídico autônomo em
moldes jurídico-constitucionais. Assim, não bastaria consagrar constitucionalmente
o direito à proteção do ambiente como dever/tarefa do Estado, esta perspectiva
não ofereceria operacionalidade suficiente para recortar um âmbito normativo
garantidor de posições subjetivas individuais no que respeita ao ambiente.
(SILVEIRA; GRASSI, 2014, p. 87).
A noção de patrimônio comum ecológico se assenta na compreensão de que
o meio, quadro das relações homem/natureza, consiste em um “patrimônio urdido
de direitos privativos, mas também de usos coletivos, no prolongamento
dos investimentos simbólicos e vitais que a humanidade realiza, nesta natureza que
lhe dá existência”. (SILVEIRA; GRASSI, 2014, p.90).
Assim, a noção de patrimônio implica uma dialética entre o ser e o haver, a
ideia de continuidade (de garantia de suas faculdades de regeneração), a
sobreposição entre propriedade privada e bem comum, e entre interesse privado e
coletivo, e, por fim, a sobreposição entre interesses vulgares e superiores –
transtemporais. (SILVEIRA; GRASSI, 2014, p. 90).
No direito anglo-saxão há o instituto do “trust”, que permite nomear um
guardião (trustee) da natureza, encarregado da sua proteção e gestão judiciosa, em
benefício do público presente e futuro. (SILVEIRA; GRASSI, 2014, p. 89).
2.2 Por que falar em direito de propriedade intergeracional?
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Afirmar a existência de um direito de propriedade intergeracional é afirmar
o direito das gerações futuras ao patrimônio comum ecológico, mas é dizer ainda
de uma outra maneira que o direito ao meio ambiente equilibrado consiste também
em direito subjetivo fundamental e quiçá assumiria mesmo o caráter de direito real.
O que mais caracteriza o direito real é o poder direto do titular sobre a coisa,
que se exerce “erga omnes” ou contra toda a coletividade. Assim, o proprietário é
aquele que pode usar diretamente ou por meio de terceiro (emprestar), fruir
(alugar) e dispor (alienar, alterar, destruir, consumir) o bem, podendo perseguir o
objeto de seu direito onde quer que esteja e reivindicá-lo do poder de quem
injustamente o possua. (COSTA, 1999, p. 72).
Ora, decorre da exigência de solidariedade intergeracional a necessidade de
um planejamento racional para conciliar o desenvolvimento e a sustentabilidade. A
Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano no Princípio 14 estatui
que o planejamento racional constitui um instrumento indispensável para conciliar
as diferenças que possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a
necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente.
Trata-se, portanto, de impor uma limitação legal ao direito de propriedade
das gerações presentes sobre o patrimônio comum ecológico para garantir o
acesso das futuras gerações ao meio ambiente equilibrado porque toda a
humanidade compartilharia a natureza. E o instrumento previsto para a obtenção
deste resultado é o cuidadoso planejamento racional e a administração adequada
dos recursos naturais de tal modo que toda a humanidade participe dos benefícios
de tal uso.
Assim, interessaria à geração futura no presente essas variáveis de tempo e
possibilidades, podendo perseguir o futuro possível na Terra se o presente
permanecer aberto a transformações. Por isso o acesso ao patrimônio comum
ecológico não deve ser viabilizado em um tempo irremediável, mas agora, neste
momento rico em oportunidades. (PÁGINA 22, 2006).
O direito de propriedade intergeracional, portanto, é aquele que cabe às
gerações futuras e, embora limitado no espaço-tempo, se projeta no presente até
o futuro através do planejamento contínuo da utilização dos recursos naturais.
Se no Brasil qualquer pessoa pode propor ação popular para fazer cessar ato
lesivo ao meio ambiente, considerando que o meio ambiente é patrimônio comum
ecológico é possível ir além, é possível visualizar um direito subjetivo fundamental
à propriedade deste patrimônio compartilhado para a constituição das gerações
futuras enquanto coletividade ou para assegurar o futuro de apenas um indivíduo
da próxima geração.
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3. Conclusão

Quando se fala em um direito de propriedade intergeracional é no sentido
de se reconhecer que as gerações futuras tanto enquanto grupo quanto enquanto
indivíduos têm direito de acesso ao meio ambiente equilibrado porque são titulares
de um patrimônio compartilhado, um patrimônio comum ecológico. A Constituição
Federal de 1988 asseguraria um âmbito normativo garantidor de posições
subjetivas individuais no que respeita ao ambiente aplicável a todos os homens,
inclusive os sujeitos cuja existência futura se projeta no presente.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Isto pode ser particularmente importante para assegurar a sobrevivência de
grupos ou indivíduos pertencentes a minorias como comunidades tradicionais,
quilombolas ou indígenas, mas interessa a todos que se preocupam com a defesa
e proteção do meio ambiente porque decorre de todo direito subjetivo
fundamental a correspondente “facultas agendi”, faculdade de exigir a prestação ou
abstenção de atos ou o cumprimento de obrigação.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo, através da análise doutrinária e
bibliográfica sobre neoliberalismo e Imaginario Social, observar como a linguagem
é construida a partir do Imaginario Social sobre o neoliberalismo e todas as suas
ferramentas de poder. No mais, os indivíduos em uma sociedade se definem como
individuais, priorizando sempre a sua felicidade perante o bem estar do todo. Essa
configuração atual da sociedade acabou sendo marcada por uma grande mudança,
inédita e ao mesmo tempo inelutável, que levou a introdução do neoliberalismo,
que através da linguagem e do discurso, impõe o seu entendimento. Outrossim, é
através da linguagem articulada e imposta por um governo neoliberal que torna
possível uma sociedade voltada para o mercado e para a economía. Assim, a
pesquisa buscou constatar a o quão latente é a utilização da linguagem, e,
consequentemente, do Imaginário Social dentro do sistema de controle e repressão
imposto pelo sistema neoliberal frente a uma sociedade.

Palavras-chave:
Economia.

Neoliberalismo.

Linguagem.
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ABSTRACT: The objective of this article is to examine the doctrinal and
bibliographical analysis about neoliberalism and the concept and understanding of
social imagery to observe how language is constructed from the social imaginary
about neoliberalism and all its power tools. Moreover, individuals in a society define
themselves as individual, always prioritizing their happiness over the well-being of
the whole. This current configuration of society was marked by a great change,
unprecedented and at the same time ineluctable, which led to the introduction of
neoliberalism, which through language and discourse imposes its understanding.
Moreover, it is through the articulated language imposed by a neoliberal
government that makes possible a society focused on the market and the economy.
Thus, the research sought to find out how latent is the use of language, and,
consequently, the social imaginary within the system of control and repression
imposed by the neoliberal system against a society.
Keywords: Neoliberalism. Language. Social imaginary. Marketplace. Economy.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O IMAGINÁRIO SOCIAL FRENTE AO
NEOLIBERALISMO. 3. O IMAGINÁRIO SOCIAL FRENTE AO ENTENDIMENTO DE
LEBRUN. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
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A presente pesquisa visa analisar a temática sobre o neoliberalismo e o
Imaginario Social, observarvando como a linguagem é construida a partir do
Imaginario Social sobre o neoliberalismo e todas as suas ferramentas de poder. E,
assim, entender como a linguagem é primordial para a ascensão e solidificação do
neoliberalismo em uma sociedade.
Outrossim, o Imaginário Social se torna entendível e comunicável diante da
produção dos “discursos”, nos quais e pelos quais se efetua a reunião das
representações coletivas em uma linguagem. Os signos investidos pelo imaginário
social correspondem a outros tantos símbolos.
Além do mais, o conceito de neoliberalismo como um termo foi concebido
em 1930, quando era necessária uma fórmula teórica para evitar a recuperação da
crise econômica no início de 1930. O grupo de intelectuais liberais reunidos em
Paris para o Colóquio Walter Limppmann estabeleceu o conceito de neoliberalismo
com a intenção de renovar o liberalismo, rejeitando o velho “laissez faire” para evitar
as falhas do capitalismo, coletivismo e socialismo. O consentimento unânime dos
primeiros intelectuais neoliberais foi reunir duas ideias: (1) criar um novo projeto
liberal e (2) rejeitar os fracassos e armadilhas do capitalismo.
No mais, o neoliberalismo significa um conjunto de políticas extremamente
heterogêneas discutidas, pela maioria dos governos do mundo,
independentemente de sua posição política formal. A União Europeia, o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) presidem esse conjunto de ritos
(ritos necessários para a boa ocorrência do sistema neoliberal), carimbando-o com
seu selo de aprovação e dando-lhe o valor de exemplo e o endosso de
autenticidade. A massa midiática e a discussão dos intelectuais. Os meios de
comunicação de massa e os intelectuais discutem todas as questões envolvidas,
mas apenas termos técnicos, enquanto a esquerda faz o mesmo, acrescentando a
ela a contagem dos danos causados e consternações formais
Ademais, na sociedade atual, com a utilização demasiada dos meios
tecnológicos, como, por exemplo a internet e a televisão, o simbolismo tomou outra
vertente. Com a ascensão do neoliberalismo, a conduta de consumo exacerbado é
imposta, com sujeitos consumidores esmorecendo atrás de um discurso e de uma
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política imposta, principalmente, através dos meios tecnológicos, por líderes de
Estados apenas preocupados com o giro de capital e com o bom andamento do
mercado
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Em suma, é indubitável que o Imaginário Social através da linguagem está
sendo utilizado pelo poder neoliberal para manipular e persuadir os indivíduos a
acatarem o estipulado pelo governo. Assim, é através dos meios tecnológicos,
como, por exemplo, a televisão, que os cidadãos passam a consumir um amplo
discurso neoliberal centrado, principalmente, na individualidade e no consumo.

2 O IMAGINÁRIO SOCIAL FRENTE AO NEOLIBERALISMO
Atualmente, os sujeitos se definem como individuais, na busca da sua própria
felicidade. A configuração atual da sociedade acabou sendo marcada por uma
grande mudança, inédita e ao mesmo tempo inelutável, e que levou a introdução
do neoliberalismo, que através da linguagem e do discurso, impõe o seu
entendimento.
De acordo com o pensamento de Lebrun, por Imaginário Social há a
presença de um caráter simbólico e de representação social:
Por Imaginário Social entendemos que cada sociedade sempre
teve o encargo de construir, de saber, uma ficção cujo caráter
de estrutura simbólica não deixa dúvida alguma e que sustenta
cada um de seus membros em sua tarefa de transmissão das
condições necessárias para ali poder assumir seu lugar.
Também é esse Imaginário Social que coleta e conserva aquilo
a que todos naturalmente se referem. [1]
Baczko assinala que é por meio do imaginário que se podem atingir as
aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades
esboçam suas identidades e objetivos, detectam seus inimigos e, ainda, organizam
seu passado, presente e futuro. O Imaginário Social expressa-se por ideologias e
utopias, e por símbolos, alegorias, rituais e mitos. Tais elementos plasmam visões
de mundo e modelam condutas e estilos de vida, em movimentos contínuos ou
descontínuos de preservação da ordem vigente ou de introdução de mudanças. [2]
Outrossim, Baczko assevera sobre o disposto anteriormente:
A imaginação social, além de fator regulador e estabilizador,
também é a faculdade que permite que os modos de
sociabilidade existentes não sejam considerados definitivos e
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como os únicos possíveis, e que possam ser concebidos outros
modelos e outras fórmulas. [3]
Foi o advento da democracia moderna – através da Revolução Francesa - que
possibilitou o abandono do conceito de Imaginário Social, que tornava cada
indivíduo subordinado da figura de um outro sujeito - sendo esse sujeito
personificado, por exemplo, na figura de Deus ou do rei. Esse sujeito pelo qual o
indivíduo se subordinava, o limitava a ocupar um local definido de antemão. [4]
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Ao longo dos anos, a evolução da democracia se afastou de sua origem. O
conceito de Imaginário Social acabou sendo construído de uma forma em que cada
indivíduo pode, considerando-se autônomo, pensar como definitivamente livre de
toda submissão. [5]
O Imaginário Social de hoje é aquele tenta alcançar o seu poder de fala, de
decisão, priorizando a si. Assim, o novo Imaginário Social para Lebrun, é aquele em
que o lugar da subtração do gozo em proveito do coletivo não é mais aceito,
priorizando a ideia da individualidade, tão reverenciada e aceita pelo
neoliberalismo. [6]
O conceito de neoliberalismo como um termo foi concebido em 1930,
quando era necessária uma fórmula teórica para evitar a recuperação da crise
econômica no início de 1930. O grupo de intelectuais liberais reunidos em Paris
para o Colóquio Walter Limppmann estabeleceu o conceito de neoliberalismo com
a intenção de renovar o liberalismo, rejeitando o velho “laissez faire” para evitar as
falhas do capitalismo, coletivismo e socialismo. O consentimento unânime dos
primeiros intelectuais neoliberais foi reunir duas ideias: (1) criar um novo projeto
liberal e (2) rejeitar os fracassos e armadilhas do capitalismo. [7]
Após 1960, o termo neoliberalismo declinou e só teve um novo momento de
utilização em 1980 em conexão com Augusto Pinochet, na reforma econômica do
Chile. [8]
O termo neoliberalismo se tornou comum em 1970-1980, por causa do
ressurgimento das ideias do “laissez faire”, da economia liberal, do livre comércio,
da desregulamentação, da privatização, da austeridade fiscal e do
desmantelamento dos benefícios sociais que se concentraram nas áreas resumidas
nos dez pontos de Callinico propostos no início deste capítulo. [9]
Sendo o neoliberalimo, no entanto, historicamente realizado hoje - ajudado
pela influência desordenada dos meios de comunicação de massa que compõem a
internet, pelas políticas econômicas introduzidas por Margaret Thatcher no Reino
Unido, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Pinochet no Chile, o neoliberalismo é
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comumente associado ao neoconservadorismo e a austeridade, o chamado
Consenso de Washington, políticas orientadas para o mercado livre, economia do
lado da oferta, expectativas racionais e monetarismo. [10]
A natureza enevoada/turva do neoliberalismo reside nessa compreensão
comumente aceita e simplificada do estado neoliberal. Nesse terreno político e
economicamente controverso, a economia encontra a política, partindo do
pressuposto de que o conhecimento neoliberal da dinâmica socioeconômica é
cognitivamente superior porque aplica os indicadores científicos de eficiência,
eficácia e equidade, características fascistas do mercado. [11]
O neoliberalismo é uma alteração qualitativa da governamentalidade liberal
ao longo de dois movimentos diferentes, mas inter-relacionados: mercado e
concorrência, em primeiro lugar, não são mais representados como resultados
naturais e autossustentáveis, mas como mecanismos que devem ser protegidos e
cuidados pelo Estado. Além disso, os itens de marcador e de concorrência não estão
mais limitados ao que tradicionalmente parecia ser economia, mas que todas as
relações sociais devem ser sujeitas e reorganizadas de uma maneira que faça com
que os mercados e as competições funcionem. [12]
Atualmente, neoliberalismo significa um conjunto de políticas extremamente
heterogêneas discutidas, pela maioria dos governos do mundo,
independentemente de sua posição política formal. A União Europeia, o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) presidem esse conjunto de ritos
(ritos necessários para a boa ocorrência do sistema neoliberal), carimbando-o com
seu selo de aprovação e dando-lhe o valor de exemplo e o endosso de
autenticidade. A massa midiática e a discussão dos intelectuais. Os meios de
comunicação de massa e os intelectuais discutem todas as questões envolvidas,
mas apenas termos técnicos, enquanto a esquerda faz o mesmo, acrescentando a
ela a contagem dos danos causados e consternações formais. [13]
No neoliberalismo, se está diante de uma assunção do individualismo, sendo
essa a marca da época atual. Antes de falar em individualismo, é importante
entender esse sujeito. [14]
Esse novo sujeito deve ser acrítico, precário e psicotizante, ou seja, deve ser
um indivíduo disponível e aberto, mas priorizando a sua individualidade. [15] No
mais, menciona Dufour: “Um sujeito incerto, indefinidamente aberto aos fluxos de
mercado e comunicacionais, em carência permanente de mercadorias para
consumir”. [16]
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Sabendo disso, tem-se que a forma de sujeito que mais se amolda ao
neoliberalismo é a forma do sujeito esquizo de Deleuze, que é o único capaz de
navegar pelos fluxos múltiplos exigidos. [17] Assim, evidencia:
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É o sujeito liberado do domínio das grandes narrativas
soteriológicas (religiosas ou políticas), o sujeito “pósmoderno”, entregue a si mesmo, sem anterioridade nem
finalidade, aberto apenas para o aqui e agora, conectando tão
bem quanto mal as peças de sua pequena maquinaria
desejante nos fluxos que a atravessam. [18]
Além disso, a ideologia neoliberal funciona através de agentes neoliberais
que, como podemos ver, distorcem, e, acima de tudo, limitam a linguagem e a
lógica para usá-las na implementação de abordagens pseudo-acadêmicas e
gerenciais, gerenciamento de consentimento e controle, construção de
corporativismo. [19] Isto posto, Dufour assegura:
O que o neoliberalismo quer é um sujeito dessimbolizado, que
não esteja mais nem sujeito à culpabilidade, nem suscetível de
constantemente jogar com um livre arbítrio crítico. Ele quer um
sujeito incerto, privado de toda ligação simbólica; ele tende a
instalar um sujeito unissexo e “não-engendrado”, isto é, sem o
arrimo de seu fundamento exclusivamente no real, o da
diferença sexual e da diferença geracional. [20]
No mais, o neoliberalismo econômico cumpre o trajeto pelo discurso da
ciência e pelo deslizamento da democracia ao democratismo, do lugar do poder
como lugar vazio ao lugar de poder como suscetível de ser ocupado por um sujeito.
Da instituição à ausência dela. Da heteronomia à emancipação, se liberando de toda
dívida para com o Outro – como, por exemplo, o Deus e o rei. [21]
Em linhas finais, a conclusão é de que, a despeito de tudo o que a sociedade
viu no século XX, isto é, a tentativa de criação de novos sujeitos (proletariados,
arianos etc.), o que o neoliberalismo está tentando forjar é, de fato, um novo sujeito.
Assim, se pode concluir que o neoliberalismo pode ser tão maléfico à sociedade
como foram ideologias totalizantes que surgiram e padeceram no século passado.
É preciso resistir para que a sociedade não seja empurrada a um caminho sem volta:
a criação e proliferação do homem mercadoria e totalmente acrítico.
3 O IMAGINÁRIO SOCIAL FRENTE AO ENTENDIMENTO DE LEBRUN
A partir do disposto por Baczko, o imaginário social se torna entendível e
comunicável diante da produção dos “discursos”, nos quais e pelos quais se efetua
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a reunião das representações coletivas em uma linguagem. Os signos investidos
pelo imaginário social correspondem a outros tantos símbolos. [22]
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A construção do símbolo, assim como de um sistema de símbolos, que se
mostram fortemente estruturados e dotados de notável estabilidade, bem como as
relações entre imaginário e símbolo, constituem problemas tanto para os
psicólogos como para os sociólogos do conhecimento. No mais, os símbolos
parecem ser o intermediário entre o sinal e o signo, ou seja, concreto como o
primeiro, e inscrito em uma constelação de relações como o segundo. [23]

Ademais, o signo objetiva mais do que o símbolo pode fazê-lo, e cada signo
está inscrito em uma rede de signos, só adquirindo o seu significado em relação a
eles. Por outro lado, o símbolo propõe tanto como o objeto as reações do sujeito
diante esse objeto, os sistemas de símbolos não possuem a coerência própria as
totalidades dos signos. A função do símbolo não é apenas a de instituir uma
classificação, mas de introduzir valores, modelando os comportamentos individuais
e coletivos e indicando as possibilidades de êxito dos seus empreendimentos. [24]
No mais, tinha razão Lacan ao afirmar que “a linguagem não é uma simples
ferramenta, ela é o que subverte a natureza biológica do humano e faz nosso desejo
depender da língua”, pois é através da utilização da linguagem – assim como dos
sinais, signos e símbolos – que o sujeito consegue promover seu discurso e se
expressar frente a sociedade. Tão logo tenho a potencialidade de falar, tenho de
me confrontar com um mundo já organizado pela linguagem, e essa linguagem
pode ser positiva ou negativa, não podendo se desfazer, pois habita no
entendimento de determinada palavra. [25]
Assim, a linguagem é como um sistema no qual o indivíduo humano deve
entrar se quiser assumir seu lugar entre os seus pares. Esse sistema de linguagem
em si comporta regras, uma vez que é um sistema construído através de
significantes – as palavras – que só valem por suas diferenças umas em relação as
outras, e não enquanto tais. [26]
É pela palavra que o sujeito se liberta da opressão, toma distância em relação
a ela e assim erige em si. [27] Outrossim, assevera Baczko:
Ora, só é possível comungar ou comunicar entre os homens
através de símbolos exteriores aos estados mentais individuais,
através de signos posteriormente concebidos como realidades.
Um dos caracteres fundamentais do facto social é,
precisamente, o seu aspecto simbólico. [28]
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Além disso, a existência e as várias funções do imaginário social não deixam
de ser observadas por todos indivíduos que se questionavam sobre os mecanismos
e estruturas da vida social e, principalmente, por aqueles que verificavam a intenção
efetiva e eficaz das representações e símbolos nas práticas coletivas – como, por
exemplo, na governança de um poder por um chefe de Estado. [29]
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Toda vez que um modelo de funcionamento da sociedade substitui outro
ocorrem mudanças, assim como sempre que um poder instalado se vê destruído
por outro, há um momento de abalo – o mesmo ocorre com a linguagem, e,
consequentemente, com o Imaginário Social. Nesse toar, reflete Baczko:
Em qualquer conflito social grave – uma guerra, uma revolução
– não serão as imagens exaltantes e magnificentes dos
objetivos a atingir a dos frutos da vitória procurada uma
condição de possibilidade da própria acção das forças em
presença? Como é que podem separar, neste tipo de conflitos,
os agentes e seus actos das imagens que aqueles têm de si
próprios e dos inimigos, sejam estes inimigos de classe,
religião, raça, nacionalidade, etc.? Não são as acções
efetivamente guiadas por estas representações; não modelam
elas os comportamentos; não mobilizam elas as energias; não
legitimam elas as violências? Evoquemos sumariamente outro
exemplo. Não será que o imaginário colectivo intervém em
qualquer exercício do poder e, designadamente, do poder
político? Exercer um poder simbólico não consiste meramente
ema acrescentar o ilusório a uma potência “real”, mas sim em
duplicar e reforçar a dominação efetiva pela apropriação dos
símbolos e garantir a obediência pela conjugação das relações
de sentido e poderio. Os bens simbólicos, que qualquer
sociedade fabrica, nada tem de irrisório e não existem,
efetivamente, em quantidade limitada. Alguns deles são
particularmente raros e preciosos. A prova disso é que
constituem o objeto de lutas e conflitos encarniçados e que
qualquer poder impõe uma hierarquia entre eles, procurando
monopolizar certas categorias de símbolos e controlar as
outras. Os dispositivos de repressão que os poderes constituem
põem de pé, a fim de preservarem o lugar privilegiado que a si
próprios se atribuem no campo simbólico, provam, se
necessário fosse, o carácter decerto imaginário, mas de modo
algum ilusório, dos bens assim protegidos, tais como os
emblemas do poder, os monumentos erigidos em sua glória, o
carisma do chefe, etc. Limitámo-nos a lembrar alguns exemplos
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de uma problemática. Antes, porém, de abordar de modo mais
sistemático, não é talvez inútil que nos interroguemos sobre a
sua história. [30]
Ademais, parafraseando René Thom, uma mutação procede não tanto de um
corte radical, ainda que nisso culmine, mas sobretudo de uma série de pequenas
mudanças que se adicionam, pois o neoliberalismo só conseguiu tomar voz na
sociedade atual através de uma série de outros regimes impostos – como, por
exemplo, o fascismo e o nazismo - que canalizaram na força e no poderio dos
governos neoliberais. Foi por intermédio de ideologias, de utopias, de símbolos, de
rituais e de mitos que surgiu o governo neoliberal, se apoderando dos discursos e
da linguagem de outros governos, formando um poderio vazio, individualista e
cruel.
Assim, Baczko entra em encontro com Lebrun na utilização do conceito de
Imaginário Social quando dispõe que é através do imaginário que se pode atingir
as aspirações, os medos e as esperanças de uma população. É nele que as
sociedades esboçam suas identidades e objetivos, detectam seus inimigos e, ainda,
organizam seu passado, presente e futuro. O Imaginário Social se expressa, por
exemplo, por meio de ideologias, de utopias, de símbolos, de alegorias, de rituais e
de mitos. Tais elementos plasmam visões de mundo e modelam condutas e estilos
de vida, em movimentos contínuos ou descontínuos de preservação da ordem
vigente ou de introdução de mudanças. [31]
O homem é um ser de linguagem e, por isso, cada nova prática da linguagem
traz transformações nas formas de simbolização. Isso aconteceu com o livro no
Renascimento, e agora com a televisão.
O fato é que a televisão constitui um lugar ocupado por uma publicidade
agressiva e, com a exposição excessiva de crianças, estas são ensinadas para o
consumo e são estimuladas à cultura da mercadoria, sendo que esse é um dos
primeiros efeitos na formação do futuro sujeito falante – e, principalmente, do
sujeito neoliberal. Os publicitários sabendo disso entram na família, instalando
marcas como referências para as crianças, que, por sua vez, fazem seus pais
atenderem seus desejos, fazendo a máquina do mercado nunca parar. [32]
Outrossim, os meios de comunicação de massa, como, por exemplo, a
televisão, garantem a um único emissor a possibilidade de atingir simultaneamente
uma grande audiência, em uma escala até então desconhecida. De outra banda, os
novos circuitos e meios técnicos amplificam extraordinariamente as funções
performativas dos discursos difundidos e, nomeadamente, dos Imaginários Sociais
que eles veiculam. [33]
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A exposição excessiva da criança à imagem televisiva, em primeiro lugar,
afeta o sentido secular das relações texto-imagem. A iniciação à prática simbólica
deixou de ser a partir de textos – sejam orais, sejam escritos –, dos quais eram
inferidas imagens. [34]
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Com o primado do texto, as crianças, ao ouvirem uma história ou ao lerem
um livro, imaginavam as cenas, se tornando seu primeiro espectador. A capacidade
de imaginar, de criar as imagens, de criar um significado para o que é ouvido ou
lido era um ponto chave da simbolização; e, ainda, é uma característica da espécie
humana. [35]
Na sociedade atual, com a utilização demasiada dos meios tecnológicos,
como, por exemplo a internet e a televisão, o simbolismo tomou outra vertente.
Com a ascensão do neoliberalismo, a conduta de consumo exacerbado é imposta,
com sujeitos consumidores esmorecendo atrás de um discurso e de uma política
imposta, principalmente, através dos meios tecnológicos, por líderes de Estados
apenas preocupados com o giro de capital e com o bom andamento do mercado.
No mais, enfatiza Baczko:

Last but not least, as pesquisas sobre propaganda mostraram
os meios técnicos e científicos de que as sociedades
contemporâneas dispõem no domínio da produção e
manipulação dos imaginários sociais. Os poderes que
conseguem garantir controlo, senão o monopólio, destes
meios apropriam-se assim de uma arma tanto mais temível
quanto mais sofisticada. É difícil sobrestimar as possibilidades
que se abrem, deste modo, as iniciativas de tipo totalitário que
visam anular os valores e modelos formadores diferentes
daqueles que o Estado deseja, bem como condicionar e
manipular as massas, bloqueando a produção e renovação
espontânea dos imaginários sociais. [36]
A informação está centrada na atualidade, sendo atomizada e fragmentada,
ou seja, o acontecimento que é hoje posto em foco, amanhã será esquecido. Devido
tanto a quantidade como a qualidade, esta massa de informações se presta
particularmente as manipulações das emissoras. A sua transmissão impõe
inevitavelmente uma seleção e uma hierarquização. [37]
Portanto, o Imaginário Social é uma das forças reguladoras da vida coletiva.
É através dos Imaginários Sociais que uma coletividade designa sua identidade,
elabora uma representação de si, estabelece a distribuição dos papéis e das
posições sociais, exprime e impõe crenças comuns e constrói um código de “bom
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comportamento”, por exemplo. Assim é, pois, produzida uma representação global
e totalizante da sociedade como uma ordem em que cada elemento encontra o seu
devido lugar, a sua identidade e a sua razão de ser em uma sociedade. [38]
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Isto posto, é graças a estrutura complexa do Imaginário Social que ele
intervém em diversos níveis da vida coletiva de uma sociedade. O seu trabalho
opera através de uma série de oposições que estruturam as forças efetivas que
agem sobre a vida coletiva, unindo-as, por meio de uma rede de significações –
tranquilizar/perturbar, mobilizar/desencorajar, incluir/excluir, por exemplo. [39]

Em suma, no neoliberalismo se está diante de uma assunção do
individualismo. O Imaginário Social, com o decorrer dos anos, e com as mudanças
no seu caráter simbólico tomou novos entendimentos, se enquadrando no linguajar
e nos rituais de uma sociedade neoliberal, priorizando um discurso em prol do
mercado, pois, como já evidenciava Baczko, “é preciso imaginação social para
controlar o futuro” [40], fazendo isso através dos meios de comunicação.
CONCLUSÃO
O presente artigo tem como escopo demonstrar ao leitor uma análise sobre
a utilização da linguagem a partir do Imaginario Social, e como ela se reflete perante
ao neoliberalismo e todas as suas ferramentas de poder do sistema neoliberal.
Ainda, a pesquisa trouxe uma breve análise do conceito de Imaginário Social, assim
como do conceito de Imaginário Social, abrangendo como a linguagem se encontra
e se entende diante de ambos.
Diante disso, buscou-se analisar o conceito de Imaginário Social, pois é
através do imaginário que se pode atingir as aspirações, os medos e as esperanças
de um povo. É através do Imaginário Social que as sociedades esboçam suas
identidades e objetivos, detectam seus inimigos e, ainda, organizam seu passado,
presente e futuro. O Imaginário Social se expressa, por exemplo, por meio de
ideologias, de utopias, de símbolos, de alegorias, de rituais e de mitos, e tais
elementos plasmam visões de mundo e modelam condutas e estilos de vida, em
movimentos contínuos ou descontínuos de preservação da ordem vigente ou de
introdução de mudanças. A imaginação social, além de fator regulador e
estabilizador, também é a faculdade que permite que os modos de sociabilidade
existentes não sejam considerados definitivos e como os únicos possíveis, e que
possam ser concebidos outros modelos e outras fórmulas.
Após, explanou-se a respeito do conceito de neoliberalismo que é uma
alteração qualitativa da governamentalidade liberal ao longo de dois movimentos
diferentes, mas inter-relacionados: mercado e concorrência, em primeiro lugar, não
são mais representados como resultados naturais e autossustentáveis, mas como
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mecanismos que devem ser protegidos e cuidados pelo Estado. Além disso, os itens
de marcador e de concorrência não estão mais limitados ao que tradicionalmente
parecia ser economia, mas que todas as relações sociais devem ser sujeitas e
reorganizadas de uma maneira que faça com que os mercados e as competições
funcionem.
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Destacou-se, ainda, a linguagem – uma forma de Imaginário Social – e como
ela é imposta em uma sociedade neoliberal. Um dos grandes provedores da
linguagem e do discurso neoliberal é a televisão, pois com a ascensão do
neoliberalismo, a conduta de consumo exacerbado é imposta, com sujeitos
consumidores esmorecendo atrás de um discurso e de uma política imposta,
principalmente, através dos meios tecnológicos, por líderes de Estados apenas
preocupados com o giro de capital e com o bom andamento do mercado.
Em suma, confirmou-se a importância no estudo do Imaginário Social e do
neoliberalismo para demonstrar a importância da linguagem e do discurso em
nossa sociedade. Por conseguinte, é imprescindível trazer à tona essa discussão,
evidenciada por Lebrun e por Baczko, uma vez que é um tema que afeta a nossa
sociedade que se torna cada dia mais individualista por meio dos discursos
amplamente propagados por um governo preocupado apenas com o status
econômico e com o mercado.
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RESUMO: O presente artigo busca conceituar o que é conservadorismo enquanto

filosofia política e entender como tal corrente enxerga o Estado, o Direito e a Justiça
através de pesquisa bibliográfica. Tal pesquisa se justifica na chamada Onda
Conservadora, uma ascensão de partidos de orientação conservadora em diferentes
partes do mundo, incluindo o Brasil, o que traz a necessidade de se compreender
melhor as origens e bases desse movimento.
CIÊNCIAS
POLÍTICA; DIREITO; JUSTIÇA; ESTADO; DEMOCRACIA.
PALAVRAS

CHAVES: CONSERVADORISMO;

POLÍTICAS;

FILOSOFIA

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O QUE É CONSERVADORISMO? 3. O ESTADO NA

PERSPECTIVA DO CONSERVADORISMO. 4. O DIREITO NA PERSPECTIVA DO
CONSERVADORISMO. 5. A JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DO CONSERVADORISMO. 6.
CONCLUSÃO. 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1.INTRODUÇÃO

Ao fim da Guerra Fria, emergiu no mundo uma nova ordem mundial que
segundo Neto e Tasinafo (2006) pautou-se no aprofundamento da União Europeia,
em uma economia global, em regra, mais aberta e ao mesmo tempo regulada e
protegida pelo Estado, no fortalecimento de uma economia mundial cada vez mais
globalizada e uma política social voltada à eliminação da pobreza e diminuição das
desigualdades por meio de um Estado de bem estar social. O resultado disso, na
Europa, foi a transferência de poder dos Estados Nacionais para as mãos dos órgãos
de comando da União Europeia. No mundo, o resultado foi a emergência de
economias em desenvolvimento cuja as mais bem-sucedidas são China e Índia e o
aumento da globalização. Com o aprofundamento da globalização, praticamente
toda crise era uma crise que teria reflexos globais. Houve também, por motivos que
vão além da globalização, aumento dos fluxos migratórios em direção aos países
desenvolvidos, em especial, para os E.U.A e para os países da Europa Ocidental.
Contudo, segundo Poggio (2017) a nova ordem mundial que eclodiu do fim
da Guerra Fria passou a produzir outro evento, a insatisfação por parte de certas
pessoas pelas seguintes razões: nos Estados Unidos e Europa Ocidental a
globalização significou perda de postos de trabalhos industriais para as economias
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emergentes gerando uma classe média cada vez mais empobrecida e insatisfeita.
Uma crise imigratória decorrente de instabilidades no mundo islâmico faz com
países europeus com economias um pouco fragilizadas tenham que receber
milhares de imigrantes, causando insatisfação sobretudo em relação à classe média
dos respectivos países que creem que vão com isso perder empregos e ver
aumentos de impostos para a ampliação de serviços sociais aos imigrantes. Essas
situações criaram uma nova situação política no mundo.
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Popularizou-se o termo “Onda Conservadora”. Tanto na Europa como nos
Estados Unidos e América Latina houve um declínio dos partidos sociais democratas
e uma ascensão de partidos que seriam denominados por alguns de
neoconservadores e por outros de extrema direita. O evento que consagrou, no
mundo, essa nova tendência política foi a eleição do empresário magnata e
comunicador Donald Trump à presidência dos EUA, contra todos os prognósticos
que apontavam ampla vitória para a progressista Hilary Clinton. Outro evento que
muitos classificam como resultado da onda conservadora é o Brexit, plebiscito no
qual, também contra todos os prognósticos, a maior parte dos eleitores votaram
para que o Reino Unido deixe a União Europeia. Completa os eventos constituintes
da onda conservadora o surgimento ou ascensão de partidos tais como Liga do
Norte na Itália, Alternativa para a Alemanha na Federação Alemã, VOX na Espanha,
Frente Nacional na França, Partido para a Liberdade na Holanda, Partido da
Liberdade da Áustria, Democratas da Suécia, etc.
O Brasil também se inseriu na lista de países que foram impactados por
movimentos conservadores no mundo, aqui é significativo notar que a tendência
progressista e social democrata influenciou fortemente a confecção da nossa atual
Lex Mater, a Constituição Federal de 1988 e que há mais de vinte anos vivia-se aqui
uma polarização política entre dois partidos de esquerda, o Partido da Social
Democracia Brasileira e o Partido dos Trabalhadores. Mas, em meio a uma grave
crise econômica e grandes escândalos de corrupção o país viu a ascensão do até
então desconhecido deputado federal, do baixo clero do Congresso Nacional Jair
Messias Bolsonaro para o cargo de Presidente da República. Com um discurso que
alia liberalismo econômico, política penal de lei e ordem, nacionalismo, militarismo
e conservadorismo social ele derrotou na segunda volta das eleições de 2018 o
candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad.
O Brasil é um país cujo um dos alicerces é o pluralismo político, onde todas as
correntes político-filosóficas tem algo a contribuir para o bem da nação e o
aprofundamento da democracia, é um país que valoriza o debate e a conciliação e
é um país onde o povo dita os rumos da nação de forma democrática e, o povo
elegeu o conservadorismo para a presidência da sua república e também para boa
parte dos assentos do seu parlamento e isso é tão normal quanto se tivesse eleito
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sociais democratas, trabalhistas ou centristas. Mas, é no Conservadorismo que
vamos focar no presente artigo, sobretudo nas suas possíveis contribuições para o
Direito. Este artigo objetiva investigar como o conservadorismo, enquanto filosofia
política, vê o Direito, a Justiça e o papel do Estado. Busca-se, através de pesquisa
bibliográfica nas obras de consagrados autores dessa linha de pensamento
conhecer sua filosofia com o foco no Direito, para antever as mudanças que essa
corrente filosófica pretende fazer no arcabouço jurídico nacional, e assim se poder
estimar como tais mudanças impactaram à vida do brasileiro e a democracia pátria.
2.O QUE É CONSERVADORISMO?

Antes de se falar sobre como o conservadorismo vê o Direito, a justiça e o
Estado é preciso saber o que é, a final, conservadorismo. Essa palavra é muito falada
hoje em dia, e há exemplo de várias outras palavras em voga no nosso tempo é
falada, às vezes, denotando o oposto de sua real definição. Pelo fato de ser uma
corrente política, muita das vezes o que se fala a respeito dela é, ou uma caricatura
construída por seus opositores, ou propaganda feita por seus defensores. Então,
vamos primeiro dar uma definição de conservadorismo no senso comum e, após,
vamos conceitua-la enquanto termo filosófico.
De acordo com o dicionário Silveira Bueno (2007, p. 190) conservador é aquele
que conserva e conservadorismo é sinônimo de rotina, tradição. No vocabulário
popular um sujeito conservador é aquele apegado à valores morais mais antigos,
não muito adepto da modernidade, que conserva um estilo de vida que remete a
tempos passados e que, em muito, já foi superado pelos seus contemporâneos. Há
também, os que confundem conservador com reacionário, de acordo com o
Dicionário Online de Português (s.d.) reacionário é aquele que se refere ou pertence
ao que é favorável a reação. Contra quaisquer mudanças sociais ou políticas. Isto é,
muitos creem que um sujeito conservador é um indivíduo que não acredita que
aspectos da vida social e privada devam mudar com o tempo e, portanto, também
é contra qualquer forma de reforma, defendendo sempre que se deve manter tudo
exatamente como está.
Saindo do senso comum e entrando na definição que a ciência política da ao
conservadorismo enquanto uma filosofia, Scruton (2019) define conservadorismo
como um pensamento e modo de vida pautado nas seguintes ideias: (a) o ser
humano tem direitos naturais anteriores ao Estado e, sendo assim, nenhum Estado
poderia retirar esses direitos dos homens, são os principais desses direitos a vida,
liberdade e propriedade privada; (b) a tradição e as instituições devem ser
preservadas, desde que, se mostrem úteis ao homens e respeitem os direitos
naturais destes; (c) a sociedade deve ser construída e o poder exercido de baixo
para cima; (d) a descentralização do poder e o aperfeiçoamento do sistema de freios
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e contrapesos; (e) liberdade econômica como sendo essencial para se manter as
liberdades político-civis, sendo assim , deve-se adotar um capitalismo que baseado
na livre concorrência e na livre iniciativa; (f) o império das leis; (g) municipalização,
pois o poder deve estar o mais perto possível das pessoas e (h) a rejeição da ideia
de que a história tenha um rumo pré-determinado ao “progresso”, adotando-se a
noção de que a história é construída pela ação humana, de forma desorganizada e
independente, produzindo efeitos inesperados ao se chocar com outras ações
humanas de pessoas diversas.
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Para além da obra do filósofo contemporâneo, Roger Scruton, para se
compreender adequadamente o que é conservadorismo faz-se indispensável
mergulhar na visão política daquele que é, por muitos, considerado o pai do
conservadorismo político. Para Burke (2014) uma sociedade não é constituída
apenas pelos vivos, é também constituída pelos mortos e pelos que hão de nascer,
os mortos se fazem presentes no mundo pela herança que deixaram e essas
heranças são as tradições e instituições. Na visão de Edmund Burke, desprezar a
tradição seria como se um dado indivíduo resolve-se aprender tudo pelo método
da tentativa e erro, ao invés de observar as pessoas e buscar aprender com o erro
delas, evitando assim muito sofrimento desnecessário e até mesmo a
autodestruição. Para exemplificar melhor ainda a visão de Burke, suponhamos que
uma certa pessoa deseje saber os efeitos do uso da droga conhecida como crack, e
então ele começasse a usa-la. Se ao invés disso, ele simplesmente visita-se uma
conhecida “cracolândia” ou, procura-se um pesquisador do tema ele saberia que se
trata de uma droga altamente viciante, que leva a uma dependência extrema em
pouquíssimo tempo (PACIEVITCH, 2010?).
Na obra Reflexões sobre a Revolução na França, Burke (2014) alegou que a
Revolução Francesa produziria o oposto da Revolução Gloriosa na Inglaterra, uma
vez que os revolucionários franceses estavam guiados pela ideia de que era preciso
construir toda sociedade do zero, desprezando as tradições e se guiando
cegamente pelo que o autor chama de política aritmética, isso é, se tornando uma
ditadura da maioria. O autor ainda alegou que os revolucionários construíram em
seus intelectos um sistema integralmente racional para colocar em prática. Porém,
a realidade é mais complexa que a razão e o homem não é, e nunca será, um ser
totalmente racional, sendo também composto de emoções, tradições, fé, o que faria
com que o sistema elaborado pelos revolucionários falha-se miseravelmente. Mas
que esses, cegos pelo ideal iriam querer impor seu esquema social a força,
produzindo uma verdadeira matança e autoritarismo estatal muito maior de que o
promovido pela coroa absolutista que fora deposta. A Obra de Burke em questão
foi escrita antes do horror Jacobino que tomou a França, fazendo com que tal
escrito assumisse um caráter “profético”.
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Sintetizando os escritos desses dois grandes filósofos conservadores,
podemos conceituar o conservadorismo como uma ideologia que rejeita a
mentalidade revolucionária, crendo ser necessário preservar tradições, instituições
e costumes para combinar esses aspectos com as mudanças naturais que ocorrem
na sociedade; que vê com desconfiança o poder político estatal e acredita que as
mudanças devam ocorrer naturalmente a partir das relações sociais entre indivíduos
livres e, sendo assim, que qualquer mudança imposta de cima para baixo é
prejudicial ao homem e sua liberdade natural. O conservadorismo também rejeita
ideia de Estado inchado e intervencionista e crê que a lei estatal, que respeita os
direitos naturais, deva prevalecer e que o poder deve estar descentralizado, limitado
e o mais perto possível das pessoas.
3. O ESTADO NA PERSPECTIVA DO CONSERVADORISMO

O conservadorismo é filho do liberalismo, Edmund Burke, além de filósofo
também era político, membro da Câmara dos Comuns do Império Britânico. Porém,
ao contrário do que muitos acreditam ele não era membro dos tories (Partido
Conservador do Reino Unido) e sim dos whigs (Partido Liberal do Reino Unido) na
época em que esse partido defendia o liberalismo clássico. Burke tinha muitas
posições consideradas, até hoje, progressistas. Era contra o Estado ter uma religião
oficial e favor da liberdade religiosa, contra a pena de morte como punição a
homossexualidade, foi a favor da Independência Americana e lutava contra abusos
praticados pelo Reino Unido em relação a Índia, ou seja, Burke tinha todos os
motivos para ver com apreço o Revolução Francesa, mas isso não ocorreu. Na
verdade, ao estudar o que ocorrerá na França lançou as bases do pensamento que
nega veementemente a preponderância do Estado em relação à sociedade civil e a
visão de que este deva ser o meio pelo qual a realidade deva ser mudada (BURKE,
2014).
Apesar de liberal, Edmund Burke via com extremo desprezo os filósofos
iluministas e não concordava sequer com as visões contratualistas de John Locke.
Ele desenvolveu sua própria versão contratualista para explicar o surgimento do
Estado e a legitimidade dos governos

A sociedade é, certamente, um contrato. Contratos de
natureza inferior que recaem sobre objetos de mero interesse
ocasional podem ser desfeitos à vontade; mas o Estado não
deveria ser considerado em pé de igualdade com um acordo
de parceria em um comércio de pimenta, café, do algodão, do
tabaco ou em qualquer outro negócio inferior dessa espécie,
uma sociedade instituída para a satisfação de um interesse
temporário e dissolvida de acordo com o desejo das partes?
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Certamente que não. Deve ser encarado com outra reverência,
porque não se trata de uma parceria em coisas inferiores
apenas para a satisfação da grosseira existência animal de
uma natureza efêmera e perecível. O Estado é uma associação
que participa de todas as ciências, todas as artes, todas as
virtudes e todas as perfeições. Como os fins dessa associação
não podem ser obtidos em muitas gerações, tonar-se uma
parceria não só entre os vivos, mas também entre os mortos
e os que hão de nascer. (BURKE, 2014, p. 115)

Hoje, influenciados por Edmund Burke, os conservadores negam a ideia que o
Estado possa avançar sobre tradições religiosas ou culturais em nome do que quer
que seja, a menos que tais tradições ou cultura cause danos a direito natural, que
hoje é conhecido como direito humano. Sendo assim, o conservadorismo se opõe,
por exemplo, a ideologia de gênero promovida pelo Estado alegando que os papeis
sociais de gênero são uma tradição herdada de valor, pois está de acordo com uma
clara diferença natural entre homens e mulheres, sendo que questões como a
homossexualidade deva ser de foro íntimo e que o Estado deva apenas garantir a
homens, mulheres e homossexuais seus legítimos direitos naturais e que mudanças
no papel social de gênero e mesmo em questões como identidade de gênero
devam ocorrer exclusivamente de baixo para cima, na espontaneidade das relações
entre indivíduos livres, o que causa uma polarização acentuada com os
progressistas.
Agora passaremos a principal visão de conservadorismo em relação ao Estado,
trata-se de uma visão econômica. O conservadorismo é adepto do liberalismo
econômico, rejeitando de forma firme qualquer possibilidade de planejamento
central da economia. Aqui, não estamos falando somente de controle dos meios de
produção, nem da planificação econômica nos moldes marxistas, mas também de
planejamento central de uma economia capitalista pelo governo, tais formas de
planejamento encontram defesa em teorias econômicas como o Keynesianismo e
o Desenvolvimentismo. Para explicar a visão conservadora do papel do Estado na
economia deve-se recorrer ao autor de grande renome tanto no meio conservador
como no meio liberal e libertário, o Nobel de economia F.A. Hayek.
Para Hayek (2010) comunismo, fascismo e nazismo compartilhavam uma
mesma raiz, o coletivismo. A forma mais comum de separar ideologias políticas é
em direita ou esquerda. Mas, há outra forma de fazer tal separação, coletivismo ou
individualismo, sendo que existe coletivismo de direita e de esquerda. Nazismo e
fascismo seriam doutrinas coletivistas de direita e o comunismo uma doutrina
coletivista de esquerda. Coletivismo, segundo Hayek (2010) consiste na ideia de que
o indivíduo não tem direitos, classes tem direitos e classes aqui não diz respeito
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apenas ao conceito marxista de classe, fazendo alusão a qualquer grupo, classe
social para os comunistas, a nação para os fascistas e a raça para os nazistas. Sendo
assim, a vontade do indivíduo jamais deve prevalecer sobre a vontade e o direito
do grupo e se necessário for o indivíduo deve ser sacrificado em nome interesse do
coletivo. Por outro lado, individualismo consiste na crença, compartilhada por
liberais e conservadores, que todo ser humano possui direitos naturais que devem
ser respeitados por qualquer entidade coletiva, e o indivíduo é livre para viver e
buscar a felicidade, desde que respeitando os direitos naturais alheios.
Hayek (2010), em sua obra O Caminho da Servidão, defende a ideia de que a
Inglaterra estava se encaminhando na direção de experimentar os horrores do
totalitarismo alemão pois, segundo ele, o sucesso da ascensão nazista na Alemanha
se deve a mais de um século da permeação de ideias coletivistas como a defesa de
um Estado que deva planejar a economia afim de atender os interesses do coletivo.
Hayek explica que na intelectualidade Alemã houve uma polarização entre
defensores de um planejamento central decorrente do controle estatal direto dos
meios de produção (comunistas) e os que defendiam que os meios de produção
devessem permanecer nas mãos dos industriários alemães, porem esses deveriam
se submeter a um controle indireto por parte do Estado, um planejamento para se
enriquecer, antes de tudo, a nação (estatistas de direita). Nesse contexto, Hayek
explica que o liberalismo estava há muito tempo morto na Alemanha e que os
teóricos nazistas só precisaram inserir nas ideias dos estatistas de direita a noção,
particular do Partido Nacional Socialista, de raça ariana.
Nada exemplifica mais o que Friedrich Hayek disse sobre o pensamento
alemão acerca de um Estado totalitário que a filosofia de Hegel. Após a morte de
Hegel, surgiu da Alemanha duas escolas de pensamento, os hegelianos de direita,
que influenciaram fortemente a intelectualidade e o governo da Prússia e
posteriormente do Império Alemão, esses rejeitavam o comunismo, mas defendiam
um controle indireto do Estado afim de proteger o modo de vida alemão. Por outro
lado, surgiu os hegelianos de esquerda, um dos quais era o próprio Karl Marx.
F.A. Hayek prossegue argumentando que qualquer forma de planejamento
central da economia, mesmo sob um governo eleito levaria, mais cedo ou mais
tarde, ao totalitarismo. Pois, segundo sua visão, em algum momento as liberdades
individuais iriam se chocar com os poderes e necessidades dos planejadores
A maioria dos planejadores que analisaram em profundidade
os aspectos práticos de sua tarefa está certa de que uma
economia dirigida deve seguir linhas mais ou menos
ditatoriais. Para ser submetido a um controle consciente, o
complexo sistema de atividades interrelacionadas que
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constitui uma economia terá de ser dirigido por uma única
equipe de especialistas, devendo a responsabilidade e o
poder últimos ficar a cargo de um chefe supremo, cujos atos
não poderão ser tolhidos pelos processos democráticos. Essas
são consequências demasiado óbvias das ideias em que se
baseia o planejamento central, razão por que não poderiam
deixar de conquistar o consenso da maioria dos adeptos da
planificação. Para abrandar tal realidade, nossos planejadores
afirmam que essa gestão autoritária se aplicará “apenas” ás
questões econômicas. Assegura-nos, por exemplo, um dos
mais eminentes planejadores norte-americanos, Stuart Chase,
que, numa sociedade planificada, “poderá ser mantida a
democracia política, desde que não interfira nos assuntos
econômicos”. Tais afirmações costumam ser acompanhadas
da ideia de que, renunciando à liberdade naquilo que
constitui, ou deveria constituir, os aspectos menos
importantes da nossa existência, conquistaremos uma
liberdade maior no que tange á obtenção de valores mais
elevados. Baseados nisso, muitos dos que abominam a ideia
de uma ditadura política costumam exigir um ditador no
campo econômico. (HAYEK, 2010, p. 101)
F.A. Hayek discordava completamente dos que criam na possibilidade de
haver uma ditadura no plano econômico que coexistisse com uma democracia em
outros aspectos, na citação acima ele expõe a visão dos que discordam dele, e nessa
visão antagônica a do autor a argumentação gira em torno da ideia de que os
interesses econômicos são de menor valor diante dos demais interesses da vida e
que se no plano individual as pessoas pudessem se ver livres dessas preocupações
secundárias, poderiam focar no que realmente importa, família, lazer,
conhecimento, descanso, etc. Mas Hayek (2010, p. 102) argumenta que “Os
objetivos últimos das atividades dos seres racionais nunca são econômicos.
Rigorosamente falando, não existe interesse econômico, mas apenas fatores
econômicos que condicionam nossos esforços pela obtenção de outros fins”. O que
faria com que um ditador econômico, acabasse por se tornar um ditador político.
O conservadorismo que tem por pai Edmund Burke e que adotou aspectos do
liberalismo econômico vê o Estado como sendo uma herança construída e
aperfeiçoada ao longo do tempo pelos nossos antepassados, o qual pode ser
reformado. Mas, não destruído e reconstruído do zero de acordo com planos
racionais do homem contemporâneo, uma vez que sua criação não se deu por
planos racionais específicos e sim através de ações humanas desordenadas e, a
priori, desconexas no decorrer da história que ao se chocarem resultaram no Estado
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como conhecemos. O Estado, de acordo com o conservadorismo, tem por objetivo
proteger os direitos naturais dos seres humanos, dos quais os mais importantes são
vida, liberdade e o direito de adquirir e manter propriedade privada. Segundo os
conservadores o Estado também não deve assumir, em regra, posições de controle
e planejamento perante a sociedade pois isso iria contra sua função primária de
proteger a liberdade natural, mas o , ao contrário do liberalismo, não vê a liberdade
individual como fim último absoluto e dignificador de todas as coisas, pois as
tradições a restringem e apesar disso as tradições e instituições não estatais são
também protetoras da liberdade contra o poder que próprio Estado pode vir a ter,
estes são os poderes intermediários (família, religião, associações civis, mercado,
etc.) entre o indivíduo e o poder estatal que se suprimidos, deixaram o indivíduo
vulneral a possíveis arroubos totalitários do Estado, porque para o Estado proteger
os direitos naturais lhe foi concedido poderes e onde há poderes, há a possibilidade
do seu uso abusivo ou seu uso com desvio de finalidade.
4.O DIREITO NA PERSPECTIVA DO CONSERVADORISMO

O ambiente no qual o conservadorismo nasceu e floresceu foi nas sociedades
anglo-americanas. De acordo com o filosofo inglês Scruton (2019), após a Segunda
Guerra Mundial o conservadorismo perdeu no Reino Unido sua preponderância
política e intelectual, uma vez que o ambiente acadêmico britânico foi tomado por
uma hegemonia do pensamento de esquerda, que influenciou, desde então a
política inglesa, Roger argumenta em sua obra “Conservadorismo: Um Convite à
Grande Tradição” que nas universidades britânicas, após Segunda Grande Guerra
admitir-se conservador significava se condenar a marginalização e demonização na
vida acadêmica, com raras exceções das quais o próprio autor faz parte. Mas, Roger
Scruton continua sua fala apontando que nos Estados Unidos o conservadorismo
sobreviveu como força política e intelectual, mesmo tendo havido lá o mesmo
processo de busca por hegemonia intelectual do pensamento esquerdista. Porém,
nos E.U.A esse processo levou a polarização de pensamento entre progressistas e
conservadores, ao invés da hegemonia progressista. Segundo o autor, a explicação
para tal fato é
Há duas razões principais para isso. A primeira é que a
constituição foi designada como constituição federal, cujo
propósito era unir os estados e, ao mesmo tempo, impor um
número mínimo de condições para os diversos povos da
União. Muitas questões pertinentes ao governo das
comunidades modernas foram deixadas paras as legislaturas
estaduais individuais, e é na tentativa de recapturar poderes
para a constituição federal, a fim de manter os costumes e
tradições existentes que o sentimento conservador tem se
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mostrado mais vigoroso. A segunda razão está conectada à
primeira: muitos dos costumes e instituições das quais a
sociedade americana depende são produto da associação civil
e não são governados nem por órgãos federais nem pelas
estruturas legais dos estados. Durante seu crescimento como
nação moderna, os Estados Unidos foram construídos a partir
de baixo, através da livre associação de seus cidadãos – um
ponto notado e elogiado por Tocqueville em A democracia na
América. Isso ofereceu escopo para o conservadorismo como
filosofia da sociedade civil – uma filosofia que delineia e
justifica as formas intrínsecas da ordem civil, contra a tentativa
de modifica-las através das instituições do Estado. (SCRUTON,
2019, p. 120)
Por causa de sua origem inglesa e sua preponderância no mundo angloamericano o pensamento conservador faz uma defesa muito apaixonada do direito
consuetudinário, a common law. Isso porque, para o conservadorismo a lei deve vir
da sociedade e não do Estado, nesse sentido os indivíduos interagindo livremente
fazem o direito e ao Estado cabe apenas reconhecer e proteger esse direito. Mas,
isso não significa necessariamente que o direito deve abrir mão totalmente
do dever ser em razão do ser, como vimos anteriormente para o conservador cabe
ao Estado a defesa dos direitos naturais e são tais direitos que farão o Estado intervir
na sociedade como ela é para molda-la a um dever ser. A consequência lógica do
pensamento conservador é a rejeição a códigos legais muito extensos, que visam
regular aspectos mínimos da conduta do homem na sociedade.
O exposto acima pode ensejar uma indagação. Qual influência uma corrente
político filosófica enraizada nos costumes pode exercer sobre um país adepto da
Civil Law, como o Brasil? Pois bem, diante do até aqui exposto podemos auferir que
há muito pouca influência conservadora no Direito brasileiro, um exemplo disso
seria nossa atual constituição, a segunda mais extensa do planeta e de caráter
dirigista, totalmente oposto ao que prega o pensamento conservador. Ademais, a
muito poder concentrado na União, o que enfraquece a autonomia de estados e
municípios, as leis que punem crimes mais graves são frouxas e as regras para
liberdade condicional e progressão de penas são mais frouxas ainda, há um excesso
de leis de diferentes naturezas e o desenho institucional não favorece o sistema de
freios e contrapesos, muito menos a um controle democrático pós eleições por
parte dos legisladores. E o pensamento conservador, por tudo que foi exposto até
aqui propõe mudanças a todas essas questões.
Uma visão conservadora do Direito defende um poder mais concentrado no
município, ente federativo mais próximo do cidadão; menos leis e menos códigos.
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Porém, maior rigor na punição de crimes hediondos; reforço ao sistema de freios e
contrapesos com a adoção um sistema eleitoral que aproxime mais representante
de representado, como sistema eleitoral distrital ou distrital misto e uma reforma
constitucional no sentido de, primeiramente, abolir o caráter dirigista da Lei Maior
e, em segundo lugar a abolição de grande parte das normas constitucionais,
especialmente as que não tem a ver com a função natural de uma Carta Magna:
organizar o estado, limitar o poder estatal e garantir direitos fundamentais aos
cidadãos.
5.A JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DO CONSERVADORISMO

O conservador acredita que justiça é algo que só pode ser alcançado no plano
individual, tem haver com pessoas livres interagindo uma com as outras em busca
de dois objetivos, paz e prosperidade. Para entender melhor a visão conservadora
acerca desse conceito, vejamos como o conservador vê uma formulação conceitual
de justiça muito em voga em nossos dias, o conceito de justiça social. Roger Scruton
falando sobre justiça social argumenta
A fim de se justificar, o plano socialista recruta todas as
instituições e mesmo a linguagem para seu propósito. Por
exemplo: ele descreve a igualdade econômica forçada a que
aspira como justiça social, mesmo que ela só possa ser obtida
através da expropriação injusta de bens obtidos por meio de
acordo livres.” (SCRUTON, 2019, p. 95)
A frase acima citada, ilustra perfeitamente como o conservador vê a questão
da liberdade versus igualdade. Para esta linha, liberdade prevalece sobre a
igualdade pelo fato de ela ser natural e a igualdade não, exceto a igualdade em
dignidade, pois essa dignidade decorre da condição humana. Igualdade econômica,
para um conservador é algo que só poderia ser alcançado por meio de uma
engenharia social imposta de cima para baixo, nunca poderia surgir em meio a uma
sociedade de indivíduos livres, mas esse “poderia” detona o fato de essa
possibilidade estar associada ao campo da abstração. Pois, para o conservador a
história mostra que na verdade a completa igualdade econômica é simplesmente
impossível no campo da realidade. Pois, para impor uma igualdade a todos, os
indivíduos no poder precisariam ser desiguais, tendo um poder que as outras
pessoas não tem e teriam que dispor de recursos materiais que os outros jamais
poderiam acessar e onde há poder há abusos e desvios em relação a este. Sendo
assim, não faz o menor sentido abrir da liberdade que temos em nome de uma
igualdade que jamais poderíamos alcançar. Roger Scruton continua suas
argumentações afirmando que
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A justiça social não é de forma alguma uma forma de justiça,
mas sim uma forma de corrupção moral. Significa
recompensar as pessoas por comportamentos ineficazes, por
negligenciarem seu bem-estar e o bem-estar de suas famílias,
por não cumprirem seus contratos e por explorarem seus
empregadores. (SCRUTON, 2019, p. 95)
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Concordando com o austríaco Friedrich Hayek, Scruton (2019, p. 95) afirma
que “O verdadeiro sentido da justiça, argumenta Hayek, é fornecido por Aristóteles
e seguido por Ulpiano na compilação das leis romanas – a prática de dar a cada
pessoa o que lhe é devido”. Sendo assim, percebe-se que justiça para o
conservadorismo tem haver com o respeito a contratos, costumes e tradições
populares e que um legislador faz leis justas quando essas são retiradas do meio
do povo, tendo como norte os direitos naturais das pessoas.
6.CONCLUSÃO

Através da pesquisa bibliográfica realizada na principal obra do considerado
pai do conservadorismo, Edmund Burke, numa das principais obras do considerado
maior autor conservador vivo, Roger Scruton e no livro mais polêmico do autor que,
apesar de liberal, forneceu ao conservador sua consciência econômica F.A. Hayek,
conclui-se que o conservadorismo constitui uma visão cética em relação à politica
e sua capacidade de mudar a realidade, sendo assim o conservadorismo rejeita
qualquer forma de mentalidade revolucionária e coletivista, acreditando que nunca
é uma boa ideia destruir tudo para reconstruir do zero.
De acordo com o conservadorismo, o Estado legítimo é aquele que se atem a
defesa dos direitos naturais dos indivíduos, dos quais os principais são o direito a
vida, liberdade e o direito a adquirir e manter propriedade privada. Para a
mentalidade conservadora o contrato social que para Locke, Hobbes e Rousseau
explicam a origem do Estado é composto também pelos mortos e pelos que vão
nascer, e sendo assim, o ser vivo tem para com os nossos antepassados um débito
e para com nossos descendentes uma responsabilidade o que faz com que a prática
cautelosa seja a melhor saída, isto é, mudanças são necessárias e inevitáveis, mas
tais mudanças devem ser muito bem pensadas, experimentadas e dosadas.
O conservadorismo também vê o Direito como meio pelo qual o Estado deve
manter a ordem e a defesa dos direitos naturais e rejeita seu uso no intuito de impor
à sociedade mudanças feitas de cima para baixo e com a vontade centralizar poder,
para o conservador o Direito deve respeitar as tradições e costumes que não firam
o direito natural e deve, também, descentralizar o poder numa sociedade afim de
aproxima-lo cada vez mais de seus detentores, o povo. O conservadorismo vê
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justiça como sendo o ato de fazer com que cada pessoa tenha o que é seu, o que
lhe é devido respeitando contratos, costumes e tradições.
O conservador tem uma visão bastante negativa do Brasil. Pois, para essa linha
de pensamento a partir do momento em que um pequeno círculo de pessoas
poderosas resolveram depor a monarquia e refazer o Estado do zero, impondo uma
república que não era o anseio popular o país começou a trilhar um caminho errado
que até o momento não se desfez. Desde então as instituições foram desenhadas
para dar uma aparência de democracia, mas, para estar o mais longe possível de
um controle democrático. De acordo com a visão conservadora a reforma da
monarquia era o caminho mais seguro, uma democratização do governo sem
perder o sentimento monárquico que era algo comum no povo era a saída pela
qual todos ganhariam e como resultado o conservadorismo tem para o Brasil uma
proposta paradoxal, reformar profundamente o arcabouço jurídico estatal para
aproximar mais as estruturas institucionais do povo e seus costumes e tradições
não estatais.
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RESUMO: O presente trabalho acadêmico discorre a respeito do papel exercido por
alguns dos mais relevantes princípios constitucionais do processo civil na condição
de garantidores do exercício da função jurisdicional. De fato, as balizas
principiológicas advindas da ordem constitucional inaugurada pela Carta Política de
1988 trouxeram importantes alterações no sistema processual até então vigente.
Nesse sentido, diversos paradigmas normativos passaram a gozar de relevância
substancial, influenciando sobremaneira as legislações infraconstitucionais, entre os
quais os postulados do devido processo legal e seus consectários, a exemplo dos
predicados da isonomia, contraditório e ampla defesa. Os referidos institutos,
portanto, serão objeto de análise no contexto das reportadas mudanças históricas
e políticas, em especial como elementos principiológicos de natureza processual
cuja origem remonta à própria Carta Política em vigor.
Palavras-chave: princípios constitucionais do processo; devido processo legal;
constituição federal.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO
CIVIL; 2.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL; 2.2 ISONOMIA; CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA; 3 CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO
A recente ordem constitucional inaugurada pela promulgação da Carta
Política de 1988, ao mesmo tempo em que redimensionou o significado das
Instituições componentes da estrutura organizacional do Estado, ampliou as
garantias e direitos individuais dos cidadãos brasileiros.
Neste sentido, em se tratando do arcabouço processual pátrio, foram traçados
importantes contornos ao fito de conceder à função jurisdicional um caráter
verdadeiramente efetivo, mediante a sua vinculação aos princípios fundamentais
constitucionalmente previstos, balizando e legitimando, portanto, a atividade
processual exercida no Brasil.
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Com efeito, ao se referir sobre a imprescindibilidade de se assegurar ao
indivíduo o direito ao Devido Processo Legal em todos os âmbitos procedimentais,
aliada à necessidade em se propiciar a ampla defesa e o contraditório, a
Constituição de 1988 corporificou os anseios democráticos que se espreitavam não
somente dentre os ramos do Direito, mas, sobretudo, se traduziam como uma
verdadeira luta travada por todas as camadas da sociedade.
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O novo Código de Processo Civil, por sua vez, logrou encampar de forma
explícita o espírito norteador das disposições constitucionais que asseguram o
direito fundamental a um processo justo, célere e democrático. Diversos dos seus
dispositivos impõem ao magistrado e às partes o dever de transparência e lealdade,
cuidando de, expressamente, adotar as balizas da Constituição como elementos
norteadores do procedimento.
É de se observar, contudo, que o sobredito alargamento do conteúdo
econômico, legal e social na acepção dos valores que devem viger no âmbito do
novo modelo de sociedade trazido pela Constituição Federal, em vez de fomentar,
por seu turno, o aprimoramento das ferramentas públicas disponibilizadas à
coletividade para fins do exercício da cidadania, acabou por ocasionar um
estrangulamento sem precedentes da estrutura dos setores públicos nacionais.
Como fator agravante de tal realidade, a pluralidade comportamental
consagrada pela própria evolução das relações interpessoais, sem sombra de
dúvidas, tornou a sociedade muito mais complexa, exigindo, por conseguinte,
soluções mais aprimoradas no que tange à resolução dos conflitos surgidos diante
dessa nova dinâmica social.
Nesta ordem de ideias, o Judiciário, como parte de um dos Poderes do Estado
Republicano, local onde legitimamente se resolvem os litígios havidos entre os
cidadãos e entre estes e o poder público, não ficou de fora dos sobreditos
problemas que correlacionam a disparidade entre o leque de direitos e faculdades
ofertadas às pessoas e a efetividade em se obter as providências reclamadas.
O resultado desta incongruência se traduziu em um contínuo processo de
desgaste e descrédito do Judiciário frente a população que, em meio aos seus
problemas estruturais, não conseguia dar vazão ao relatado crescimento das
demandas postas sob a sua apreciação, impedindo-o, por conseguinte, de realizar
minimamente o precípuo papel pelo qual fora instituído, qual seja o de distribuir
justiça.
Assim sendo, este trabalho científico tem por escopo a análise sobre o papel
exercido pelos ditames processuais elencados constitucionalmente como base da
atividade processual desenvolvida no sistema normativo pátrio, atribuindo-se
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especial enfoque à problemática atinente à obtenção da celeridade processual
como fator intrínseco à noção do Devido Processo Legal.
2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO CIVIL
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As diversas transformações experimentadas por grande parte das nações ao
redor do mundo, ao longo do século 20, modificaram sobremaneira a forma como
a sociedade passou a enxergar os diversos extratos que a compõem.
No Direito Constitucional não foi diferente, tendo tais importantes alterações
sido levadas a efeito através da adoção de novos métodos hermenêuticos,
mediante o alargamento do conteúdo axiológico incorporado às constituições.
Os direitos e garantias fundamentais tornaram-se importantes balizas
indispensáveis à aplicação das normas legais, irradiando suas disposições protetivas
perante os demais ramos da ciência jurídica.
Neste diapasão, o chamado neoconstitucionalismo alçou a Constituição como
fonte direta para aplicação das leis, que, por conseguinte, somente terão sua
aplicação legitimamente efetivada se estiverem em conformidade com tudo o
quanto disposto na Lei Maior. Sobre o tema, oportuno transcrever seguinte
passagem de lavra de Dirley da Cunha Junior (2018, p.33):

O neoconstitucionalismo, ou o novo direito constitucional
como também é conhecido, destaca-se, nesse contexto, como
uma nova teoria jurídica a justificar a mudança de paradigma,
de Estado Legislativo de Direito, para Estado Constitucional
de Direito, consolidando a passagem de Lei e do Princípio da
Legalidade para a periferia do sistema jurídico e o trânsito da
Constituição e do Princípio da Constitucionalidade para
o centro de todo o sistema, em face do reconhecimento da
Constituição como verdadeira norma jurídica, com força
vinculante e obrigatória, dotada de supremacia e imensa
carga valorativa.
Não por outra razão o novo Código de Processo Civil, cuja vigência teve início
em março de 2016, já em seu primeiro dispositivo evidencia sua absoluta submissão
ao espírito plasmado na Carta Política de 1988 ao consignar que “O processo civil
será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
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Em meio a este contexto é que os princípios deixam de ser elementos
periféricos no âmbito dos respectivos sistemas legais, para se tornarem
protagonistas de uma nova ordem constitucional. Um extenso leque de direitos e
liberdades passou a assistir os cidadãos, enquanto que a proteção às pessoas como
seres que necessitam dispor de uma vida digna se torna um dos objetivos
primordiais do Estado.
No que se refere às características das sobreditas normas que detêm caráter
principiológico, mister se faz destacar elucidativa lição sobre o tema, nestes termos:
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Os princípios constitucionais são normas presentes na
Constituição que se aplicam às demais normas
constitucionais. Isso porque são dotados de grande
abstratividade, e têm por objetivo justamente imprimir
determinado significado às demais normas. Daí resulta o que
se denomina sistema constitucional, que impõe a
consideração da Constituição como um todo coeso de
normas que se relacionam entre si (unidade da Constituição).
Os princípios constitucionais, portanto, servem de vetores
para a interpretação válida da constituição. (TAVARES, 2016,
p.99)
Acrescenta Marlene Marlei de Souza (2008, p.06) que os princípios
constitucionais “[...] se inserem na Constituição Federal como garantias
fundamentais, e, nesse contexto, precisam ser bem compreendidos para que
tenham sua eficácia sobre o mundo dos fatos quando levados até o Judiciário.”
Nessa linha de raciocínio, tem-se então que a mencionada supremacia dos
ditames constitucionais, arraigados, por sua vez, aos intensos reflexos oriundos dos
conteúdos açambarcados pelos princípios insertos na recente ordem constitucional,
acabou por se espalhar, como dito, pelos diversos ramos do Direito.
Assim sendo, a chamada constitucionalização da ciência jurídica não poderia
deixar de criar fortes vínculos perante as normas que balizam o processo civil,
diante, sobretudo, da importância ímpar que o mencionado campo normativo
ocupa dentre o sistema legal pátrio.
É que, em sendo o processo em sua acepção mais ampla o instrumento pelo
qual a coletividade corporifica os direitos em geral postos à sua disposição, é
natural que a mudança de paradigmas ora reportada tenha ocasionado sensíveis e
profundas transformações nesta seara.
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A função jurisdicional por se caracterizar como atividade monopolizada pela
função Estatal, por corolário lógico, pois, exige que os seus traços mais essenciais –
e que possibilitam o verdadeiro exercício deste mister – sejam retirados, de igual
maneira, diretamente da Constituição Federal.
Neste sentido, em relação à multicitada influencia constitucional sobre as
regras que tratam do procedimento, atesta Hugo Vitor Hardy de Melo (2010, p.06)
que os princípios processuais “apesar das especificidades técnicas, também são
garantias fundamentais, ou seja, não há como garantir o mínimo de estabilidade
social se um instrumento que tutela liberdade, bens e outros direitos, não tiver
diretrizes claras e previamente estabelecidas”
Tratando a respeito da relevância dos postulados principiológicos insertos na
Lei Maior que tratam do processo, discorre José Augusto Delgado (2001, p. 38):
Os princípios que comandam as garantias processuais do
cidadão são relevantes no contexto constitucional porque
decorrem do que substancialmente foi inserido no texto da
Carta Magna. Esta, ao se apresentar como sendo o conjunto
de normas jurídicas fundamentais definidoras de uma ordem
jurídico-política e de uma ordem de valores acatadas pela
Nação, há de permitir que sejam extraídas de seu conteúdo
as idéias forças que fizeram com que se considere a
ordenação sistemática e racional da comunidade política com
capacidade de produzir efeitos processuais que garantam os
direitos fundamentais estabelecidos para 6 cidadão. Dai
decorre a função excepcional dos princípios jurídicos
processuais para a eficácia dos direitos, liberdades e garantias
oferecidas aos jurisdicionados.
No mesmo sentido, oportuno destacar esclarecedora lição que também
discorre sobre a missão protetiva inerente aos princípios constitucionais do
Processo Civil, a saber:
Os princípios, no referente às garantias processuais do
cidadão, atuam como forma de proteção das liberdades
jurídicas, tendo ‘por objeto a proteção dos status pessoais e
de cada um dos direitos que implicam o exercício de funções
públicas' que são ‘atividades que a própria ordenação
considera para limitar em relação a elas os poderes do Estado
ou de outros sujeitos que exercem funções públicas, de modo
que, além deste limite jurídico, há uma esfera igualmente
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jurídica que se tem querido reservar à iniciativa e vontade de
outrem,
protegendo-a
de
vários
modos’
(ROMANO apud DELGADO, 1999, p.63)
De fato, os ditames principiológicos que tratam do processo se revelam como
verdadeiras balizas para que se proceda a uma distribuição de justiça legítima, na
busca pela satisfação plena daqueles que, de alguma forma, dependam do
procedimento judicial para defenderem sua esfera jurídica de direitos.
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É preciso que se tenha em mente que a dita constitucionalização do processo
significa a ampliação da possibilidade das pessoas exercerem a cidadania; de igual
forma, o próprio acesso a esta ferramenta também já é algo que revela em si mesmo
o atendimento a ânsia na busca pela realização de justiça.
Por outro lado, imperioso consignar que os princípios processuais não se
encontram dispostos exaustivamente ao longo do texto constitucional; neste ponto,
a doutrina tradicional classificou-os quanto à citação expressa na Carta Maior: como
princípios explícitos e os implícitos.
No presente estudo científico, como alertado em oportunidade anterior, não
se tem a pretensão de esgotar a matéria de forma exauriente e extensiva, mas tão
somente delinear alguns traços a respeito dos principais comandos constitucionais
que permeiam o instituto processual cível pátrio, notadamente quando se faz
premente a efetividade na prestação jurisdicional.
Neste passo, imperioso que se proceda ao estudo dos mais relevantes
princípios processuais que gozam de prestígio constitucional, de modo a
possibilitar o adequado desenvolvimento temático deste artigo científico, são eles:
Devido Processo Legal, Isonomia, Contraditório e Ampla Defesa.
2.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL
O primeiro registro histórico que traça os contornos iniciais acerca da
conformação do Devido Processo Legal nos termos em que sua aplicação se dá
atualmente, surgiu através da Magna Carta Inglesa de 1215, em que dispunha que
nenhum homem livre seria preso ou exilado a menos que fosse submetido a um
julgamento justo e de acordo com as leis do país.
Tal conjunto de normas britânicas, em verdade, se constituiu como a primeira
fonte positivada de regramentos impostos em sociedade, tendo sido direcionado,
é bom que se diga, apenas à classe nobre da Inglaterra, entendimento corroborado
pelo fato de que a mencionada manifestação se deu através do Latim – língua
escrita utilizada pelos extratos mais abastados daquela região – e não em inglês.
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Mais adiante, o sistema jurídico americano implementa o termo Due process
of Law mediante a Emenda V de 1789 da Constituição dos Estados Unidos,
originando, na ocasião, o genuíno sentido do postulado em garantir aos cidadãos
o direito a um processo justo, noção esta que fora posteriormente importada para
os demais ordenamentos jurídicos, chegando ao Brasil através da expressão
“Devido Processo Legal.”
O Devido Processo Legal, no Brasil, dentre os princípios fundamentais que
regem a atividade processual, é aquele pelo qual todos os outros são verdadeiros
derivados. Atua na verdade como um superpincípio balizador das atividades
concernentes ao processo e ao procedimento (THEODORO JUNIOR, 2009).
Neste passo, Nelson Nery Junior (2014, p.79) atesta inclusive que “bastaria a
norma constitucional haver adotado o princípio do due processo of law para que
daí decorressem todas as consequências processuais que garantiriam aos litigantes
o direito a um processo e uma sentença justa.”
Discorrendo sobre a manifesta correlação do estudo do direito processual
constitucional com o enfoque nas disposições emanadas do direito a um processo
devido, tem-se o seguinte arremate de Candido Rangel Dinamarco (2012, p.73):
O direito processual constitucional põe o estudo do
procedimento sob o enfoque da garantia do devido processo
legal e com isso o estudioso conscientiza-se de que as
exigências do Código constituem projeção de uma norma de
maior amplitude e mais alta posição hierárquica, sendo
indispensável uma interpretação sistemática.
O instituto em questão se afigura como gênero das demais normas
principiológicas, que acabam por circundá-lo para fins de se especializarem e serem
aplicadas de maneira mais uniforme e efetiva de acordo com a situação
casuisticamente verificada.
Sob tal enfoque, princípios como o da Ampla Defesa, Contraditório e
Isonomia, também prestigiados sob o manto das disposições de cunho
constitucional, afiguram-se como corolários diretos do Devido Processo Legal.
Nestes termos, o postulado em apreço representa um núcleo intangível de
direitos que não podem ser ignorados, sob pena de se comprometer as garantias
individuais constitucionalmente previstas aos cidadãos.
O direito a um processo devido, sob o pálio da Lei Maior, se manifesta sob
dois prismas distintos, quais sejam: o aspecto formal e o substancial ou material.
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Com relação ao sobredito princípio enxergado sob a ótica formal, aí se revela
a sua faceta mais conhecida, correspondente ao atendimento às formalidades legais
de modo a assegurar a utilização integral, por parte dos litigantes, da plenitude dos
instrumentos jurídicos a si disponibilizados.
Significa assegurar que todas as faculdades e poderes inerentes às partes
sejam observados em consonância com as respectivas regras e prazos,
oportunizando-se o desenvolvimento do processo sem qualquer tipo de óbice a
sua legitimação como instrumento de pacificação social.
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Nesta perspectiva, sintetiza Humberto Theodoro Junior (2009, p.23):
É o conjunto dessas normas do direito processual que se
consagram os princípios informativos que inspiram o
processo moderno e que propiciam às partes a plena defesa
de seus direitos e ao juiz os instrumentos para a busca da
verdade real, sem lesão dos direitos individuais dos litigantes
Já com relação ao aspecto material ou substancial do aludido ditame
constitucional do processo, tal faceta é exprimida na noção de proporcionalidade
que se deve fomentar na busca pela resolução dos conflitos de modo a preservar a
vida, o patrimônio e a liberdade das pessoas.
Traduz-se no impedimento em se perpetuar atos desarrazoados perpetrados
pelo Poder Público em desfavor dos cidadãos. A ampliação conceitual da referida
norma principiológica para além dos limites formais do processo, tem início na
construção doutrinária e jurisprudencial fomentada no sistema legal americano,
noção esta que, outrossim, já se encontra plenamente acolhida pelo ordenamento
processual pátrio.
Nesta senda, o traço material da garantia constitucional em voga pode ser
facilmente visualizado em manifestações diversas perante todos os ramos da
ciência jurídica. No Direito Administrativo, por exemplo, quando evocam a
necessidade de se vincular os atos da administração através das balizas do princípio
da legalidade.
Discorrendo a respeito de tal situação, mister destacar a seguinte
manifestação de Nelson Nery Junior (2014, p.66)
Os administrativistas identificam o fenômeno do due process,
muito embora sob outra roupagem, ora denominando-o de
garantia legal dos administrados, ora vendo nele o postulado
da legalidade. Já se identificou a garantia dos cidadãos contra
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os abusos do poder governamental, notadamente pelo
exercício do poder de polícia, como sendo manifestação do
devido processo legal.
Oportuno esclarecer que o referido viés do Devido Processo Legal não está
somente direcionado ao Estado como o responsável pela atividade jurisdicional,
mas se revela oponível a todos os Poderes componentes da estrutura republicana,
devendo, portanto, ter sua validade corroborada em todas as esferas públicas. É
pois, o direito do indivíduo a não ser submetido a posturas desarrazoadas pelos
agentes estatais no âmbito de sua esfera de atribuições.
2.2 ISONOMIA
Como dito, as balizas fundamentais que lastreiam os princípios processuais
constitucionais advém dos contornos emanados do conteúdo formal e material do
Devido Processo Legal.
Neste sentido, não se concebe um processo justo sem que haja igualdade
entre os litigantes. A paridade entre as partes que atuam em juízo se traduz como
importante preceito que limita e ajusta a atividade tanto do Estado-Juiz quanto
daqueles que se encontram submetidos à jurisdição.
Não se quer dizer com isso que todas as pessoas que eventualmente forem
compor uma lide terão de ter, necessariamente, um tratamento idêntico. O alcance
do mencionado postulado é muito mais profundo do que se possa parecer sob um
primeiro olhar mais desatento, traço que reafirma a indispensabilidade em aplicálo da maneira mais correta possível, dentro da perspectiva cunhada pelo texto
constitucional.
Em sentido convergente, indispensável, pois, transcrever lição de Canotilho a
respeito do princípio em epígrafe em sua acepção mais ampla, tratando, inclusive,
das razões que legitimam o tratamento diferenciado como elemento que rechaça a
perpetuação de eventuais arbitrariedades, litteris:
[...] o igual deve ser tratado igualmente e o desigual
desigualmente "não contém o critério material de um juízo de
valor sobre a relação de igualdade (ou desigualdade). A
questão da igualdade justa pode colocar-se nestes termos: o
que é que nos leva a afirmar que uma lei trata dois indivíduos
de uma forma igualmente justa? Qual o critério de valoração
para a relação de igualdade? Uma possível resposta,
sufragada em algumas sentenças do Tribunal Constitucional,
reconduz-se à proibição geral do arbítrio: existe observância
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da igualdade quando indivíduos ou situações iguais não são
arbitrariamente (proibição do arbítrio) tratados como
desiguais. Por outras palavras: o princípio da igualdade é
violado quando a desigualdade de tratamento surge como
arbitrária. O arbítrio da desigualdade seria condição
necessária e suficiente da violação do princípio da igualdade.
Embora ainda hoje seja corrente a associação do princípio da
igualdade com o princípio da proibição do arbítrio, este
princípio, como simples princípio de limite, será também
insuficiente se não transportar já, no seu normativo-material,
critérios possibilitadores da valoração das relações de
igualdade ou desigualdade. Esta a justificação de o princípio
da proibição do arbítrio andar sempre ligado a um
fundamento material ou critério material objetivo. Ele
costuma ser sintetizado da forma seguinte: existe uma
violação arbitrária da igualdade jurídica quando a disciplina
jurídica não se basear num: (i) fundamento sério; (ii) não tiver
um sentido legítimo; (iii) estabelecer diferenciação jurídica
sem um fundamento razoável. Todavia, tal proibição do
arbítrio intrinsicamente determinada pela exigência de um
"fundamento razoável" implica, de novo, o problema da
qualificação desse fundamento, isto é, a qualificação de um
fundamento como razoável aponta para um problema de
valoração. A necessidade de valoração ou de critérios de
qualificação, bem como a necessidade de encontrar
"elementos de comparação" subjacentes ao caráter relacional
do princípio da igualdade implicam: (1) a insuficiência do
"arbítrio" como fundamento adequado de "valoração" e de
"comparação"; (2) a imprescindibilidade da análise de
natureza de o peso, dos fundamentos ou motivos
justificadores de solução diferenciadas; (3) insuficiência da
consideração do princípio da igualdade como um direito de
natureza apenas defensiva ou negativa. Esta idéia de
igualdade justa deverá aplicar-se mesmo quando estamos em
face de medidas legislativas de graça ou de clemência
(perdão, anistia), pois embora se trata de medidas que, pela
sua natureza, transportam referências individuais ou
individualizáveis, elas não dispensam a existência de
fundamentos materiais justificativos de eventuais tratamentos
diferenciadores.(CANOTILHO, 2000, p.418-419)
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Sob tal desiderato, desta feita, há de ser corroborada a assertiva que dispõe
acerca de que o tratamento concedido às partes deve se dar de forma desigual na
exata medida de suas desigualdades.
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Corresponde, em outras palavras, a promover a igualdade substancial entre os
indivíduos que integram determinada lide e gozam de situação econômica, social
e/ou cultural notadamente díspares, equiparando-os mediante a utilização de
certas ferramentas legalmente previstas.
No que corresponde ao sentido processual que deve nortear a interpretação
do sobredito postulado, explica Nelson Nery Júnior (2014, p.105/106):
[...] quanto à paridade das partes no processo, deve-se buscála no seu sentido efetivo, de fato, escopo maior do direito
processual civil, e não somente a igualdade jurídica, formal.
Esta última seria facilmente alcançável com a adoção de
regras legais estáticas. Tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais é a substancia do princípio da
isonomia.
Nestes termos, portanto, não há como dar efetividade ao princípio
constitucional processual da isonomia sem que haja uma análise do caso
concretamente analisado, justamente em razão da impossibilidade em se prover a
sua utilização de maneira linear.
Da fato, imperioso consignar que há certas determinações na legislação
processual que, à primeira vista, podem soar como discriminatórias para um dos
litigantes, notadamente quando se têm como um dos sujeitos processuais na lide
o Poder Público ou o Ministério Público.
Por outro lado, a este fato, por si só, não se pode atribuir a pecha de
inconstitucionalidade por suposto desatendimento da regra que impõe tratamento
igualitário entre as partes, mormente quando chancelado pela necessidade de
possibilitar a plena defesa de entidades públicas, que, como se pode presumir, tem
sob sua supervisão uma infinidade de casos e demandas em que devem promover
sua manifestação.
Note-se, neste espeque, que, diferentemente do advogado privado que tem
a faculdade de escolher seus clientes, elegendo assim as causas em que quer atuar,
podendo estudá-las de forma mais detida e pormenorizada, o agente que atua na
defesa de interesses públicos, por sua vez, tem que tratar de uma grande
quantidade de feitos indiscriminadamente postos à sua apreciação, devendo,
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portanto, entre outras razões, ser-lhe concedido o multicitado prazo legalmente
estabelecido.
Sobre outro enfoque, contudo, não se pode aquiescer com todos os
privilégios processuais que eventualmente o legislador pretenda outorgar às
mencionadas entidades de direito público, notadamente quando se vislumbra
adoção de medidas que destoem do paradigma da razoabilidade e da
proporcionalidade.
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Do mesmo modo, é de se registrar que não se pode conceder privilégios
indiscriminadamente a uma determinada parte processual, ainda que
pretensamente justificados nas referidas necessidades especiais, sob pena de, aí
sim, extrapolarmos o limite da busca pela igualdade formal, para nos depararmos
com verdadeiros benefícios inconstitucionais.
Neste sentido, a Suprema Corte do Brasil vem repelindo certas modificações
na legislação processual no âmbito das condições de atuação das entidades
públicas no processo civil, declarando a sua inconstitucionalidade quando da
constatação de situações de infringência ao postulado principiológico da isonomia.
Exemplo da mencionada atuação do Supremo Tribunal Federal se deu quando
do julgamento da liminar requerida nos autos da ADIn 1910-1, ajuizada com o fito
de impugnar alterações de prazos relativos à proposição de ação rescisória,
unicamente em favor da Fazenda Pública, posto que estabelecia uma nova hipótese
para o seu cabimento – quando um bem tivesse sido expropriado em valor muito
acima do de mercado -, bem como aumentava para quatro anos o prazo para o seu
ajuizamento quando o autor fosse o ente público.
Assim sendo, por vislumbrar manifesta afronta a igualdade entre as partes, o
STF deferiu a medida cautelar em questão para fins de suspender a eficácia dos
aludidos dispositivos legais, resguardando, por conseguinte, a incolumidade do
texto constitucional.
Em suma, a Constituição Federal determina que as partes devem ser tratadas
de forma equivalente quando em juízo, devendo, para tanto, eventualmente serlhes dispensado tratamento desigual em razão de algumas qualidades específicas
que as diferenciam, vedando-se, contudo, qualquer discriminação fundada em
motivo arbitrário.
2.3 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Seguindo-se na análise dos principais princípios constitucionais que tratam do
processo civil, tem-se então outros dois postulados expressamente relacionados no
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texto constitucional, especificamente em seu art. 5º, LV, correspondentes ao
contraditório e a ampla defesa.
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Ambos os princípios formam entre si um laço indissociável, posto que o
contraditório decorre diretamente da noção de ampla defesa, salientando, uma vez
mais, que estes, por sua vez, são verdadeiras espécies do qual é gênero o Devido
Processo Legal.
A noção que se deve extrair dos sobreditos postulados é a de que o processo
deve ser composto mediante ampla participação das partes que o compõem,
possibilitando a cooperação recíproca no sentido de balizar o juiz a uma decisão
justa e com lastro no respectivo arcabouço legal.
Esse cunho bilateral ínsito aos princípios em destaque é o que possibilita a
necessária dialética processual, instrumento indispensável à defesa e manifestação
em juízo daqueles submetidos à jurisdição.
O novo Código de Processo Civil cuidou de, também neste aspecto, encampar
expressamente o espírito constitucional relacionado à imprescindibilidade em se
assegurar, de forma ampla e equilibrada, a participação das partes ao longo de todo
o curso de uma relação jurídica processual. Logo em seu art. 7º a lei adjetiva civil
assegura que “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório.”
Exemplo prático da aplicação do instituto em voga trazido na nova legislação
processual encontra-se no seu art. 10. O reportado dispositivo legal veda ao
magistrado a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não
se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual possa decidir de ofício.
Nesse diapasão, a ampla defesa é assim descrita por Nelson Nery Júnior (2014,
p. 248):

Ampla defesa significa permitir às partes a dedução adequada
de alegações que sustentem sua pretensão (autor) ou defesa
(réu) no processo judicial (civil, penal, eleitoral, trabalhista) e
no processo administrativo com a conseqüente possibilidade
de fazer a prova dessas mesmas alegações e interpor os
recursos cabíveis contra as decisões judiciais e administrativas
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Na mesma linha de entendimento, insta destacar as palavras de José Augusto
Delgado (2001, p. 40), que define o instituto da ampla defesa como sendo o “direito
subjetivo da parte a uma tutela jurisdicional transparente, pela via do que pode
exigir do Estado-juiz que escute as suas manifestações de defesa ou de contraarrazoados à pretensão posta em juízo, tudo para uma justa solução do litígio.”
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No que se refere ao contraditório, por sua vez, tal preceito também se impõe
como diretriz absoluta a ser aplicada na condução do processo, porquanto
determina ampla participação das partes no âmbito do respectivo trâmite
processual, possibilitando, por conseguinte, que todos os envolvidos em
determinada causa possam dar sua versão sobre os fatos e eventuais elementos
probatórios.
André Ramos Tavares (2016, p. 647), afirma que o contraditório se relaciona,
ainda, com o preceito da igualdade substancial entre os litigantes, devendo ser
aplicado de modo que “todo ato ou fato produzido ou reproduzido no processo
por qualquer de suas partes deve dar ensejo ao direito da outra parte de se opor,
de debater, de produzir contraprova ou fornecer sua versão, ou interpretação
daquele ato ou fato apresentado.”
De fato, não é possível vislumbrar um processo em que se garanta uma ampla
e equânime manifestação dos sujeitos que o compõe, sem que se correlacione esta
noção àquela que dispõe sobre a igualdade de condições que deve pautar o
desenvolvimento do trâmite processual no Brasil.
Cumpre salientar, neste mister, que o contraditório não se dirige somente às
partes, porquanto é dever do juiz zelar pela sua aplicação efetiva no bojo do
processo, nos termos do quanto já assentado pelo próprio novo CPC; constitui-se,
por conseguinte, como um direito dos sujeitos partícipes de determinada lide e um
dever do magistrado.
Acerca de deste aspecto, importante transcrever o seguinte comentário:
A garantia constitucional do contraditório endereça-se
também ao juiz, como imperativo de sua função no processo
e não mera faculdade [...] A participação que a garantia do
contraditório impõe ao juiz consiste em atos de direção, de
prova e de diálogo. A lei impõe ao juiz entre seus deveres
fundamentais no processo, o de participar efetivamente.
(DINAMARCO, 2004, p.221).
Do mesmo modo, a importância do contraditório e da ampla defesa pode ser
medida quando se leva em consideração o seu caráter absoluto; a não observância
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destes princípios no âmbito procedimental de determinada causa, enseja,
invariavelmente, a nulidade do processo.
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Sob o prisma prático, Humberto Theodoro Júnior (2009, p.28) elenca as três
consequências básicas do instituto em comento como sendo: a) a sentença só afeta
as pessoas que foram parte no processo ou seus sucessores; b) só há relação
processual completa após regular citação do demandado; c) toda decisão só é
proferida depois de ouvidas ambas as partes.
Observa-se que, a par da imprescindibilidade da aplicação dos institutos em
voga, o seu exercício, por parte daqueles que detêm legitimidade para tanto, não é
compulsório, ou seja: o que deve ser garantido é a possibilidade das partes se
manifestarem e se defenderem plenamente em juízo, não se podendo, contudo,
obrigar ninguém a exercitar tais direitos. (THODORO JÚNIOR, p. 29, 2009)
Tratam-se, pois, de garantias disponíveis e, que, portanto, podem ser
renunciadas expressa ou tacitamente. Neste passo é que se deve observar o caso
concretamente analisado, a fim de que se possa verificar se a lacuna na
manifestação de determinado sujeito processual se deu em virtude de ter sido-lhe
sonegada sua efetivação, ou se tratou de mera renúncia ao direito. Logicamente,
por via de consequência, a declaração de nulidade do processo somente se dará
quando se tratar a primeira hipótese ventilada, não havendo que se falar em afronta
ao direito constitucional da parte quando esta se omitir propositadamente.
Note-se, ademais, que a existência de certos instrumentos legais que acabam
por retardar o momento em que se propiciará a plena manifestação da parte sobre
aspectos controvertidos em determinada lide, como, por exemplo, a concessão de
medidas cautelares sem a oitiva da parte contrária, não significa qualquer afronta
ao contraditório e a ampla defesa.
Em tais ocasiões, o caráter de urgência da pretensão posta sob apreciação
judicial impõe que o exercício das faculdades processuais atinentes à defesa em
juízo seja adiado, sob pena da ineficiência do próprio objeto que se está a buscar
judicialmente, fato que não é apto a representar qualquer desprestigio aos
postulados ora em apreciação.
3 CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como premissa dissecar o significado e aplicação de
alguns dos mais relevantes princípios constitucionais do processo civil, dando-se
ênfase à sua aptidão como verdadeiros paradigmas da legislação processual
vigente.
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Nesse diapasão, a importância dos postulados principiológicos como nítidas
ferramentas afirmadoras da cidadania restou devidamente destacada, notadamente
em razão da amplitude de garantias advindas da promulgação da Carta Política de
1988.
Assim sendo, tendo o direito a um processo sem dilações indevidas sido
constitucionalizado recentemente, por exemplo, imperioso que se promova a sua
aplicação de maneira complementar aos demais princípios que compõem o sistema
jurídico brasileiro.
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A recente reforma do Código de Processo Civil, outrossim, logrou corporificar,
no texto infralegal, diversos anseios contidos na Constituição da República,
materializando, portanto, por meio de regras efetivas, a implementação no
procedimento dos princípios que fundam a ordem jurídica em vigor.
O desafio que se observa, no entanto, perpassa por trazer maior eficácia ao
relevante significado dos referidos postulados à prática forense. A implementação
de um processo devido, fundado em firmes garantias e equilíbrio entre as partes,
deve se localizar em um horizonte para além do direito formal, chegando-se, ao
fim, à efetivação de um direito material justo e efetivo.
As transformações políticas e sociais que se multiplicam em velocidade nunca
antes constatada precisam estar acompanhadas de novos instrumentos processuais
ao fito de que o prestígio constitucional aos reportados postulados principiológicos
não se dissipe em meio ao vazio da inefetividade prática.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar os vários tipos de prisão
cautelar existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Existem vários tipos de
medidas cautelares, pelas quais podem ser classificadas como: probatória,
patrimonial ou cível, e as pessoais. Tratando-se de medidas cautelares pessoais,
estas buscam a constrição da liberdade pessoal de maneira total ou parcial. Neste
ínterim, após a micro reforma processual penal de 2011, o sistema passou a ser
polimorfo, ou seja, passou a existir várias outras medidas cautelares diversas da
prisão, por exemplo: o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga quando o investigado ou o acusado possua residência e trabalho fixos. Por
isso, no intuito de se vislumbrar esta matéria de forma categorizada e ser possível
a sua distinção de forma didática para a compreensão do sistema jurídico
brasileiro, o presente trabalho foi feito utilizando o método de análise qualitativa,
abordando o referido conteúdo com o estudo da doutrina, da jurisprudência e da
legislação pertinente a ele.
Palavras-chave: Periculum libertatis, medida cautelar, sistema polimorfo.
ABSTRACT: This article aims to analyze the various types of precautionary arrest
existing in the Brazilian legal system. There are several types of precautionary
measures, by which they can be classified as: probative, patrimonial or civil, and
personal. In the case of personal precautionary measures, they seek to constrain
personal freedom in whole or in part. In the meantime, after the micro criminal
procedural reform of 2011, the system became polymorphous, that is, there were
several other precautionary measures other than prison, for example: home
collection at night and on days off when the investigated or the accused has a fixed
residence and work. Therefore, in order to glimpse this subject in a categorized way
and to be able to distinguish it in a didactic way for the understanding of the
Brazilian legal system, the present work was done using the qualitative analysis
method, approaching this content with the study of doctrine, case law and relevant
legislation.
Key words: Periculum libertatis, precautionary measure, polymorph system
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DESENVOLVIMENTO. 2.1 ESPÉCIES DE PRISÕES
PENAIS. 2.2 PRISÕES CÍVEIS. 2.3 PRISÃO ADMINISTRATIVA. 2.4 PRISÃO ESPECIAL.
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2.5 PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA É POSSÍVEL? 2.6 PROGRESSÃO DE REGIME
DO PRESO PROVISÓRIO. 2.7 PROGRESSÃO DE REGIME DO PRESO PROVISÓRIO NA
SENTENÇA? 2.8 PRISÕES CAUTELARES E O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. 2.9 A
PRISÃO DO RÉU PODE SER CONSIDERADO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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1. INTRODUÇÃO

Existem vários tipos de medidas cautelares, pelas quais podem ser
classificadas como: probatória, patrimonial ou cível, e as pessoais. As medidas
cautelares pessoais buscam a constrição da liberdade pessoal de maneira total ou
parcial, sendo que a prisão processual tem a mesma natureza jurídica de MEDIDA
CAUTELAR pessoal, pois é TOTALMENTE constritiva da liberdade.
Toda medida cautelar visa o resultado útil do processo, por ser uma proteção
a ela, ao passo que a prisão pena tem como fim a ressocialização e a punição do
acusado. Desta forma, a prisão processual tem que ser visto como a exceção do
sistema penitenciário, ao passo que a liberdade é a regra.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO
AGRAVADA PELA QUAL CONCEDIDA A ORDEM EM PARTE
PARA AFASTAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E
DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM REEXAMINASSE A
SITUAÇÃO DA PRISÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PELO QUAL ALEGA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE DOS AUTOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXA MARGEM AO JUÍZO DE
ORIGEM PROCEDER À EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA SE
CONFIRMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. HC 161371
AgR-AgR / DF - DISTRITO FEDERAL AG.REG. NO AG.REG.
NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
Julgamento: 13/12/2019 Órgão Julgador: Segunda
Turma.
Toda medida cautelar necessita do fumus boni iuris (fumaça do bom direito
/ probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo da demora), contudo,
quanto à prisão processual, tem que ficar demonstrado a fumaça do acontecimento
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do delito (indícios de autoria e de materialidade delitiva) e o perigo da permanência
em liberdade (periculum libertatis - causas do art. 312 do Código de Processo

Penal).

CPP, art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria. (BRASIL, 1941).
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Antes da micro reforma processual penal de 2011, o sistema era bipolar prisão ou liberdade, agora ele é polimorfo, pois existe a prisão, a liberdade, e várias
outras medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo: o recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou o
acusado possua residência e trabalho fixos.
Com a nova redação do art. 319, foi estabelecido um sistema
polimorfo, com um amplo regime de liberdade provisória,
com diferentes níveis de vinculação ao processo,
estabelecendo um escalonamento gradativo, em que no topo
esteja a liberdade plena e, gradativamente, vai-se descendo,
criando restrições à liberdade do réu no curso do processo
através da imposição de medidas cautelares diversas, como o
dever de comparecer periodicamente, pagar fiança, proibição
de frequentar determinados lugares, obrigação de
permanecer em outros nos horários estabelecidos, proibição
de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial,
monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno
e, quando nada disso se mostrar suficiente e adequado,
chega-se à ultima ratio do sistema: a prisão preventiva. Dessa
forma, a liberdade provisória é uma medida alternativa, de
caráter substitutivo em relação à prisão preventiva, que fica
efetivamente reservada para os casos graves, em que sua
necessidade estaria legitimada (LOPES JÚNIOR, 2018).
Por tudo isto, em face a este sistema polimorfo, o presente trabalho tem
como objetivo analisar os vários tipos de prisão cautelar existentes no ordenamento
jurídico brasileiro.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 ESPÉCIES DE PRISÕES PENAIS
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Com o constitucionalismo, a limitação do poder se perfez necessária, desta
forma um conjunto de normas não só limita os poderes dos governantes, como
também garantem liberdade aos cidadãos, como verdadeiros direitos de defesa
contra o Estado, que não pode, salvo lei, intervir na autonomia ou liberdade das
pessoas.
Segundo a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) (BRASIL, 1988), qualquer
espécie de prisão somente pode ocorrer com base no princípio da legalidade, ou
seja, somente lei pode definir as situações em que a prisão pode ocorrer. Segundo
a Carta de Outubro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de LEI, bem como, é livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da LEI, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens; não havendo crime sem LEI anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação LEGAL. Por fim, ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo LEGAL, devendo a prisão ilegal
ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (BRASIL, 1988).
Desta forma, com base no art. 283 do Código Processo Penal (BRASIL, 1941),
verificamos as hipóteses de prisão, norma de concretização da Constituição.
CPP, art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva. (BRASIL, 1941).
Ou seja, no Brasil, conforme a CRFB/88 (BRASIL, 1988), existem apenas as
prisões decorrentes de flagrante delito, sentença condenatória transitada em
julgado, prisão temporária ou prisão preventiva, senão vejamos:
CRFB/88, art. 5º, LXI - ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei. (BRASIL,
1988).
Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao arrepio da Constituição e da Lei,
criou uma nova possibilidade de prisão sem base legal, qual seja, a prisão por
condenação em segunda instância, conforme decisão emitida do plenário.
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
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INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o acórdão embargado, “a
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido
em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou
extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da
Constituição Federal.” 2. De acordo com o estatuído no artigo
619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
desses vícios. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(HC 126292 ED / SP - SÃO PAULO EMB.DECL. NO HABEAS
CORPUS
Relator(a):
Min.
TEORI
ZAVASCKI
Julgamento: 02/09/2016. Órgão Julgador: Tribunal
Pleno).
A execução provisória de acórdão penal condenatório
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da
CF/88) e não viola o texto do art. 283 do CPP. STF. Plenário.
ADC 43 e 44 MC/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac.
Min. Edson Fachin, julgados em 05/10/2016 (Info 842).
Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que a execução provisória de acórdão penal condenatório
proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. STF. Plenário
virtual. ARE 964246 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
10/11/2016 (repercussão geral).

Felizmente, o Supremo Tribunal Federal retornou à racionalidade jurídica, e
não mais permitiu a prisão automática em segunda instância, pois ao julgar as
Ações Declaratórias 43, 44 e 57, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, entendeu
como inafastável o Princípio da Não Culpabilidade e a Proibição da Execução
Provisória da Pena antes do trânsito em julgado.
Ementa: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE
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PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. COMPATIBILIDADE COM O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292.
EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
E
ESPECIAL.
REGRA
ESPECIAL
ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE
CONDICIONA
A
EFICÁCIA
DOS
PROVIMENTOS
JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO EM
JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. No
julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, a composição
plenária do Supremo Tribunal Federal retomou orientação
antes predominante na Corte e assentou a tese segundo a
qual “A execução provisória de acórdão penal condenatório
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo
artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal”. 2. No âmbito
criminal, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo
aos recursos extraordinário e especial detém caráter
excepcional (art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art.
3º e 637 do CPP), normativa compatível com a regra do art.
5º, LVII, da Constituição da República. Efetivamente, o acesso
individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta
Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça exercer seus
papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacificadores da
interpretação das normas constitucionais e do direito
infraconstitucional. 3. Inexiste antinomia entre a especial regra
que confere eficácia imediata aos acórdãos somente atacáveis
pela via dos recursos excepcionais e a disposição geral que
exige o trânsito em julgado como pressuposto para a
produção de efeitos da prisão decorrente de sentença
condenatória a que alude o art. 283 do CPP. 4. O retorno à
compreensão emanada anteriormente pelo Supremo Tribunal
Federal, no sentido de conferir efeito paralisante a
absolutamente todas decisões colegiadas prolatadas em
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segundo grau de jurisdição, investindo os Tribunais
Superiores em terceiro e quarto graus, revela-se inapropriado
com as competências atribuídas constitucionalmente às
Cortes de cúpula. 5. A irretroatividade figura como matéria
atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo
idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir
ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não
tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. Na
espécie, o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo,
direto, na existência ou intensidade do direito de punir, mas,
tão somente, no momento de punir. 6. Declaração de
constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal,
com interpretação conforme à Constituição, assentando que
é coerente com a Constituição o principiar de execução
criminal quando houver condenação assentada em segundo
grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito
suspensivo ao recurso cabível. 7. Medida cautelar
indeferida. ADC 43 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA
CAUTELAR
NA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE Relator(a):
Min. MARCO
AURÉLIO Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 05/10/2016 Órgão Julgador: Tribunal
Pleno.
2.2 PRISÕES CÍVEIS

A CRFB/88 (BRASIL, 1988). ainda permite a prisão civil no art. 5º LXVII,
limitada hoje por duas Súmulas, a Vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal e a
Súmula 419 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
CRFB/88, art. 5º LXVII não haverá prisão civil por dívida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
(BRASIL, 1988).
STF, Súmula Vinculante 25: É ilícita a prisão civil de
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do
depósito.
STJ Súmula 419: Descabe a prisão civil do depositário judicial
infiel.
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Não é mais cabível a prisão do depositário infiel, devido o Pacto de São José
da Costa Rica ter o status de norma supralegal, posto tratar de direitos humanos,
mas que não ingressou no ordenamento jurídico nos moldes do art. 5º § 3 da
CRFB/88.
CRFB/88, art. 5º, §3º Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais. (BRASIL, 1988).
DECRETO No 678/1992 ARTIGO 77. Ninguém deve ser detido
por dívida. Este princípio não limita os mandados de
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar. (BRASIL, 1992).
Logo, revogou as normas infraconstitucionais que permitia a prisão do
depositário infiel, bem como, tem o efeito impeditivo, pois passa a proibir normas
infraconstitucionais com mandamentos de prisão do depositário infiel.
Esse entendimento é do próprio Supremo Tribunal Federal ao editar a
Súmula Vinculante nº 25, ao qual favorece a interpretação com base no principio
do pro hominis, implicitamente exposto na CRFB/88.
Art. 1º,(...)
III - dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988).
Art. 4º (...) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:
(...)
II - prevalência dos direitos humanos; (indivisibilidade dos
direitos fundamentais etc). (BRASIL, 1988).
E quanto à PRISÃO DO FALIDO, ainda é permitido? O art. 99 da Lei de
Falências (BRASIL, 2005) afirma que:
Art. 99 - A sentença que decretar a falência do devedor, dentre
outras determinações:
VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar
os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão
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preventiva do falido ou de seus administradores quando
requerida com fundamento em provas da PRÁTICA DE CRIME
DEFINIDO NESTA LEI; [grifos nossos]
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Desta forma, para que seja interpretada a norma conforme a Constituição, é
necessário que a ordem seja emanada por um juiz de competência criminal, na
apuração de prática de crime falimentar, com a necessária preexistência da sentença
de decretação da falência (que é também uma condição objetiva de punibilidade),
alinhado à norma de caráter geral, o Código de Processo Penal, com a
demonstração dos requisitos expostos no arts. 312 e 313 do Código de Processo
Penal. Logo, é prisão penal cautelar, na modalidade preventiva, e não prisão cível,
como antes era por descumprimento de dever obrigacional cível.
CPP, art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria. (BRASIL, 1941).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser
decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4o). (BRASIL, 1941).
CPP, art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será
admitida a decretação da prisão preventiva: (BRASIL,
1941).
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).
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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
esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente
em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese
recomendar a manutenção da medida.
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Por
fim,
cabe
acrescentar
que
o
Supremo
Tribunal
Federal na Súmula 564 afirma que “A ausência de fundamentação do despacho de

recebimento de denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se
já houver sentença condenatória”.
2.3 PRISÃO ADMINISTRATIVA

É possível prisão administrativa no Brasil? Lima (2016, p. 1152) entende que
não, pois desde a Constituição de 1988 não estaria recepcionado a prisão
administrativa, bem como, a Lei 12403/11 revogou os artigos do Código de
Processo Penal, que disciplinava a questão.
Com a devida vênia, sempre pensamos que, diante da
Constituição de 1988, e à exceção das hipóteses do Estado de
Defesa e do Estado de Sítio, não havia mais espaço para a
prisão administrativa no ordenamento pátrio. Se a Carta
Magna determina que, pelo menos em regra, a prisão de
alguém depende de prévia autorização judicial, não se pode
argumentar no sentido da subsistência da prisão
administrativa (...).
Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, pensamos que a
discussão em torno da subsistência da denominada prisão
administrativa chega ao fim. Isso porque o Capítulo V do
Título IX do Livro I do CPP, que versava sobre a prisão
administrativa, doravante passa a tratar das outras medidas
cautelares. Além disso, os arts. 319 e 320 do CPP, que
dispunham sobre a prisão administrativa, agora passarão a
dispor sobre medidas cautelares de natureza pessoal distintas
da prisão cautelar. Se não bastasse o fim do Capítulo do CPP
que versava sobre a prisão administrativa, a nova redação
conferida ao art. 283 do CPP não faz menção à prisão
administrativa, limitando-se a dizer que “ninguém poderá ser
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado
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ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva”.
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Com todas as vênias, devemos discordar, a prisão administrativa ainda existe
no Brasil sim, pois, se analisarmos no PLANO INFRACONSTITUCIONAL a prisão
administrativa deve ser vista em dois aspectos, quanto à LEGITIMIDADE para a
decretação, onde aqui não mais existe prisão administrativa, afinal todas as prisões
exigem ordem judicial motivada, contudo, quanto à FINALIDADE, ainda existe a
prisão administrativa, como por exemplo, se tem o Estatuto do Estrangeiro que
permite as prisões por extradição, expulsão e deportação.
Não há como negar a natureza administrativa nas prisões do Estatuto do
Estrangeiro, pois não se trata de prisões por crimes. Bem como, até na extradição,
o crime não ocorreu no Brasil, logo é inegável seu caráter administrativo de
cooperação com outros países, conforme pode ser observado nos arts. 47, 48 e 81
da Lei 13.445/2017 – Lei de Migração (BRASIL, 2017), senão vejamos:
Art. 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas
para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante
ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância
aos tratados dos quais o Brasil seja parte.

Art. 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da
unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo
federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os direitos
à ampla defesa e ao devido processo legal.
Art. 81. A extradição é a medida de cooperação internacional
entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede
ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia
condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de
processo penal em curso.
Já no plano no PLANO CONSTITUCIONAL, a prisão administrativa ainda
existe, pois temos a prisão em flagrante, prisão por transgressão militar, prisão no
Estado de Sítio e Estado de Defesa.
CRFB/88, art. 5º LXI - ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei; (BRASIL,
1988).
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CRFB/88, art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de
grandes proporções na natureza.
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§ 3º Na vigência do estado de defesa:

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder
Judiciário; (BRASIL, 1988).
CRFB/88, Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado
com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra
as pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou
condenados por crimes comuns; (BRASIL, 1988).

Confirmando o melhor entendimento, Nucci (2010), que dispõe:
Tem, inicialmente, natureza administrativa, pois o auto de
prisão em flagrante, formalizador da detenção, é realizado
pela polícia judiciária, mas se torna jurisdicional, quando o
juiz, tomando conhecimento dela, ao invés de relaxá-la,
prefere mantê-la, pois considerada legal, convertendo-a em
preventiva.
2.4 PRISÃO ESPECIAL

Com a maestria de sempre, Lopes Junior (2018) ensina:

A chamada “prisão especial” não é uma modalidade de prisão
cautelar, senão uma especial forma de cumprimento da prisão
preventiva. Algumas pessoas, em razão do cargo ou função
que ocupam, da qualificação profissional, ou mesmo pelo
simples fato de terem exercido a função de jurado (ou, ainda,
ser um cidadão inscrito no “Livro de Mérito”!), gozam da
prerrogativa de serem recolhidas a locais distintos da prisão
comum. Antes de analisar o art. 295, sublinhamos que a prisão
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especial é uma forma de cumprimento que somente se aplica
ao réu submetido à prisão cautelar. Após o trânsito em
julgado, não existe prisão especial e o (agora) condenado será
submetido ao regime ordinário de cumprimento da pena,
conforme fixado na sentença.
Desta forma, o art. 295 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) afirma
que:
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CPP, art. 295 Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial,
à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a
prisão antes de condenação definitiva:
I - os ministros de Estado;
II - os governadores ou interventores de Estados ou
Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos
secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes
de Polícia; (BRASIL, 1941).
III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de
Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos
Estados;
IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";
V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios;
VI - os magistrados;
VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores
da República;
VIII - os ministros de confissão religiosa;

IX - os ministros do Tribunal de Contas;
X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função
de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de
incapacidade para o exercício daquela função;
XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e
Territórios, ativos e inativos. (BRASIL, 1941).
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Em leis especiais, cita-se:
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Lei nº 8.906/94, art. 7º. São direitos do advogado: V - não ser
recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado,
senão em sala de Estado Maior, com instalações e
comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar;
(BRASIL, 1994).
LC 80/94, art. 44. São prerrogativas dos membros da
Defensoria Pública da União:
III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado
Maior, com direito a privacidade e, após sentença
condenatória transitada em julgado, ser recolhido em
dependência separada, no estabelecimento em que tiver de
ser cumprida a pena; (BRASIL, 1994).
Lei nº 8.625/1993. Art. 40. Constituem prerrogativas dos
membros do Ministério Público, além de outras previstas na
Lei Orgânica: V - ser custodiado ou recolhido à prisão
domiciliar ou à sala especial de Estado Maior, por ordem e à
disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão
antes do julgamento final; (BRASIL, 1993).
Lei 13.327/2016. Art. 38. São prerrogativas dos ocupantes dos
cargos de que trata este Capítulo, sem prejuízo daquelas
previstas em outras normas: V - ser recolhido a prisão especial
ou a sala especial de Estado Maior, com direito a privacidade,
e ser recolhido em dependência separada em
estabelecimento de cumprimento de pena após sentença
condenatória transitada em julgado; (BRASIL, 2016).
LC35/79 Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: III - ser
recolhido a prisão especial, ou a sala especial de EstadoMaior, por ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão
especial competente, quando sujeito a prisão antes do
julgamento final; (BRASIL, 1979).
A Lei Processual Penal, pós reforma provocada pela Lei nº 10.258/2001
(BRASIL, 2001) acrescentou parágrafos ao art. 295 do CPP, ao qual, conceitua prisão
especial como: a prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste
exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, não havendo
estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela
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distinta do mesmo estabelecimento. A cela especial poderá consistir em alojamento
coletivo, atendido o requisito de salubridade do ambiente, pela concorrência dos
fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados a existência
humana.
Podemos observar que os parágrafos do art. 295 do Código de Processo
Penal, fala que inexistindo local distinto da prisão comum, bastará à separação do
preso em sela distinta.
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Contudo, as leis especiais, falam em sala (e não cela) de Estado Maior, mas o
que é sala de Estado-Maior? O ex-Ministro Nelson Jobim, afirma que:
Estado-Maior representa o grupo de Oficiais que assessora o
Comandante das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros ou
da Polícia Militar. Logo, sala de Estado-Maior é o
compartimento localizado na unidade militar que é utilizado
por eles para o exercício de suas funções (Voto no HC
81632/SP, DJU em 21/3/2003).
Bem explicitado por Cavalcante (2017):
Essa mesma conclusão acima exposta é comungada pelo
Ministério da Defesa, que afirma que não existe uma definição
exata do que seja sala de Estado-Maior. Contudo,
“aglutinando os costumes da lide castrense e alicerçado na
definição de Estado-Maior, ou seja 'Estado-Maior — Órgão
composto de pessoal militar qualificado, que tem por
finalidade assessorar o comandante no exercício do comando'
— glossário das Forças Armadas MD35-G-01 (4ª
Edição/2007), pode-se dizer que 'sala de Estado-Maior' é um
compartimento de qualquer unidade militar que possa ser
utilizado pelo Estado-Maior para exercer suas funções.
Logo vem prevalecendo que, inexistindo sala de Estado Maior, a prisão
cautelar deverá ser substituída por prisão domiciliar, conforme entende o Supremo
Tribunal Federal, assim vejamos:
E M E N T A: ADVOGADO – CONDENAÇÃO PENAL
MERAMENTE RECORRÍVEL – PRISÃO CAUTELAR –
RECOLHIMENTO A “SALA DE ESTADO-MAIOR” ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRERROGATIVA PROFISSIONAL ASSEGURADA PELA LEI Nº
8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 7º, V) –
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INEXISTÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL,
DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO “SALA DE
ESTADO-MAIOR” – HIPÓTESE EM QUE SE ASSEGURA, AO
ADVOGADO, O RECOLHIMENTO “EM PRISÃO DOMICILIAR”
(ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 7º, V, “IN FINE”) –
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
Nº
10.258/2001
–
INAPLICABILIDADE DESSE DIPLOMA LEGISLATIVO AOS
ADVOGADOS – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTINOMIA
SOLÚVEL – SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CONFLITO
MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE –
PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA ADVOCACIA –
CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE
DEFERIDA – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. - O
Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em norma não
derrogada pela Lei nº 10.258/2001 (que alterou o art. 295 do
CPP), garante, ao Advogado, enquanto não transitar em
julgado a sentença penal que o condenou, o direito de “não
ser recolhido preso (...), senão em sala de Estado-Maior (...) e,
na sua falta, em prisão domiciliar” (art. 7º, inciso V). - Trata-se
de prerrogativa de índole profissional – qualificável como
direito público subjetivo do Advogado regularmente inscrito
na OAB – que não pode ser desrespeitada pelo Poder Público
e por seus agentes, muito embora cesse com o trânsito em
julgado da condenação penal. Doutrina. Jurisprudência. Essa
prerrogativa profissional, contudo, não poderá ser invocada
pelo Advogado, se cancelada a sua inscrição (Lei nº 8.906/94,
art. 11) ou, então, se suspenso, preventivamente, o exercício
de sua atividade profissional, por órgão disciplinar
competente (Lei nº 8.906/94, art. 70, § 3º). - A inexistência, na
comarca ou nas Seções e Subseções Judiciárias, de
estabelecimento adequado ao recolhimento prisional do
Advogado confere-lhe, antes de consumado o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, o direito de
beneficiar-se do regime de prisão domiciliar (RTJ 169/271-274
– RTJ 184/640), não lhe sendo aplicável, considerado o
princípio da especialidade, a Lei nº 10.258/2001. - Existe, entre
o art. 7º, inciso V, do Estatuto da Advocacia (norma anterior
especial) e a Lei nº 10.258/2001 (norma posterior geral), que
alterou o art. 295 do CPP, situação reveladora de típica
antinomia de segundo grau, eminentemente solúvel, porque
superável pela aplicação do critério da especialidade (“lex
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posterior generalis non derogat priori speciali”), cuja

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

incidência, no caso, tem a virtude de preservar a essencial
coerência, integridade e unidade sistêmica do ordenamento
positivo (RTJ 172/226-227), permitindo, assim, que coexistam,
de modo harmonioso, normas em relação de (aparente)
conflito. Doutrina. Consequente subsistência, na espécie, não
obstante o advento da Lei nº 10.258/2001, da norma inscrita
no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia, ressalvada,
unicamente, por inconstitucional (ADI 1.127/DF), a expressão
“assim reconhecidas pela OAB” constante de referido preceito
normativo.
Inclusive com o remédio heroico da reclamação constitucional, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal Rcl 5212/SP:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADVOGADO. PRERROGATIVA
PROFISSIONAL DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO
MAIOR. AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127. 1. No
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127,
este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do
art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),
declarando, apenas, a inconstitucionalidade da expressão
"assim reconhecidas pela OAB". 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que há de ser
deferida a prisão domiciliar aos advogados onde não exista
na localidade sala com as características daquela prevista no
art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/94, enquanto não transitada em
julgado a sentença penal condenatória. Precedentes. 3.
Reclamação julgada procedente (STF, Rcl 5212/SP - SÃO
PAULO RECLAMAÇÃO Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
Julgamento: 27/03/2008 Órgão Julgador: Tribunal
Pleno).

Entretanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a
prerrogativa do advogado só permite a prisão em sala de Estado Maior, até a
decisão condenatória de segunda instância, e não mais até o trânsito em julgado,
como outrora, entendendo que, com o fim do duplo grau de jurisdição, a prisão
passa a ser prisão-pena, logo cabível a prisão comum, em uma busca de adequar a
prerrogativa do advogado com a decisão do Supremo, exarada no ARE 964246 RG,
Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/11/2016.
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A execução provisória de acórdão penal condenatório
proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Em caso de execução provisória da pena, o advogado
condenado não mais possui o direito de permanecer preso
em sala de Estado-Maior. A prerrogativa conferida aos
advogados pelo art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 refere-se à prisão
cautelar, não se aplicando para o caso de execução provisória
da pena (prisão-pena). STJ. 6ª Turma. HC 356.158/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/05/2016.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, não aceitou nesse caso a
reclamação constitucional, o que demonstra uma possível alteração de
entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao qual deverá caminhar na trilha do
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
EMENTA Agravo regimental na reclamação. Advogado.
Recolhimento em sala de estado-maior. Contrariedade ao que
decidido na ADI nº 1.127/DF. Inexistência de aderência estrita
do objeto do ato reclamado ao conteúdo da ação direta
paradigma. Impropriedade do uso da reclamação.
Precedentes. Pretendida submissão imediata do litígio ao
exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está-se a
executar, em desfavor do agravante, acórdão penal
condenatório de segundo grau, sendo certo que sua custódia,
a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das
características de prisão-pena, vale dizer, sanção imposta pelo
Estado pela violação de um bem jurídico penalmente
tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de
culpabilidade em um título judicial condenatório. 2. A Corte
não discutiu, na ADI nº 1.127/DF, se o direito de o advogado
permanecer recolhido em sala de estado-maior se estenderia
ou não ao preso em razão de acórdão penal condenatório de
segundo grau, não havendo, nesse contexto, aderência estrita
do objeto do ato reclamado ao conteúdo da ação direta
paradigma. Logo, é impróprio o uso da ação constitucional. 3.
A pretensão do agravante é a de se utilizar da reclamação
”como um (inadmissível) atalho processual destinado a
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permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a
submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo
Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Pleno, Relator o
Ministro Celso de Melo, DJe de 13/11/09). 4. Agravo
regimental
não
provido.
Rcl 25111 AgR /
PR
PARANÁ AG.REG. NA RECLAMAÇÃO Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI Julgamento:
16/05/2017
Órgão
Julgador: Segunda Turma.
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2.5 PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA É POSSÍVEL?

O que é prisão-pena ou prisão carce ad poena? A doutrina sempre entendeu
que se tratava da prisão decorrente do trânsito em julgado da sentença
condenatória, contudo, com a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, no
ARE 964246 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/11/2016, a prisão-pena
ocorrer quando tiver decisão condenatória emanada por Tribunais, independente
de ainda estar sujeito a recurso especial ou extraordinário.
Logo o conceito de prisão sem pena ou prisão cautelar, ou prisão processual
ou prisão provisória, são todas aquelas ocorridas antes da prisão-pena, com o
objetivo de preservar o resultado útil do processo.
A execução penal pode ser dividida em duas formas básicas: a execução
provisória (antes do trânsito em julgado, mas posterior à sentença condenatória) e
a execução definitiva (sentença condenatória com trânsito em julgado).
Desta forma, fica claro que inexiste execução provisória de presos cautelares
que ainda não tenham sentença condenatória, pois inexiste o quê a ser executado.
Então, se o agente estiver preso, e a sentença for absolutória ocorrerá como efeito
imediato à liberação do acusado e a cessação de todas as medidas cautelares,
independente de recurso da acusação. Interpretação esta que se extrai do art. 386,
parágrafo único, I e II do CPP em combinação com a Súmula 604 do Superior
Tribunal de Justiça:
CPP, art. 386. (...) (BRASIL, 1941).
Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:
I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;
II – ordenará a cessação
provisoriamente aplicadas;

das

medidas

cautelares

e

III - aplicará medida de segurança, se cabível.
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STJ, Súmula 604 - O mandado de segurança não se presta
para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto
pelo Ministério Público.
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Entretanto, se o agente estiver preso e a sentença for condenatória, como
regra, o agente permanecerá preso pois, se existia o periculum libertatis antes da
condenação, com maior ônus, agora se perfaz, devido uma sentença condenatória.
Contudo, o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal afirma como
obrigação do magistrado, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá
fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação
que vier a ser interposta, ou seja, necessita de nova fundamentação para a
manutenção da prisão, que conforme a maioria dos tribunais, já é decorrente da
própria narrativa da sentença.
Por fim, se o agente estiver solto, e a sentença for condenatória, em regra,
permanecerá solto até a decisão de segundo grau, salvo motivo grave
superveniente, conforme arresto do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CAUTELARES. PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO
POR
OCASIÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. LEGITIMIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS COLIGIDAS DURANTE
A INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS
CORPUS. EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, MANTIDO O
DECRETO PRISIONAL. 1. A prisão preventiva, decretada por
ocasião da sentença condenatória, trouxe fundamentos
concretos que justificam a custódia cautelar do paciente,
especialmente no que diz respeito ao perigo concreto de
fuga. 2. Os requerimentos de expedição de passaporte, a
posse de duas aeronaves de pequeno porte empregadas,
segundo consta da sentença, na prática do crime de tráfico
internacional de entorpecentes, utilizando-se de pistas de
pouso clandestinas, e ainda a comprovação, durante a
instrução criminal, da liderança exercida pelo paciente, que
estava no comando da ação criminosa e dos valores utilizados
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na empreitada criminosa, conferem legitimidade ao decreto
de prisão preventiva. 3. Paciente que possui contatos no
exterior, especialmente na Colômbia e na Ilha de Cabo Verde,
o que demonstra a probabilidade de sua fuga. 4. A sentença
condenatória tem base nas provas colhidas durante a
instrução criminal, sendo impossível acatar o pedido de
absolvição por falta de provas. Ademais, é inviável o
revolvimento de fatos e provas no writ. 5. A interposição e o
juízo de admissibilidade do recurso de apelação não podem
estar condicionados à efetivação do recolhimento do réu à
prisão, tendo em vista tratar-se de pressuposto recursal
draconiano e desproporcional. Impossibilidade de se declarar
deserta a apelação, independentemente do cumprimento do
mandado de prisão preventiva. 6. Ordem concedida apenas
para fins de impedir que a apelação do paciente seja julgada
deserta, mantido o decreto de prisão preventiva. Extensão aos
co-réus. HC 90866 / MA – MARANHÃO HABEAS CORPUS
Relator(a):
Min.
JOAQUIM
BARBOSA
Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda
Turma.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMIN
OSA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUN
DAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSIÇÃO DE
DESTAQUE
DO
PACIENTE
NA
ESTRUTURA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDA
DE DEMONSTRADA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EV
IDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 5. Além disso, a
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que se justifica a decretação de prisão de membros de
organização criminosa como forma de interromper suas
atividades,
em
especial
em
casos como o do paciente, apontado como ocupante d
e posição diferenciada no bando. 6. Quanto à alegação de
que
o
paciente
permaneceu
durante
toda
a
instrução criminal em liberdade, e que não teriam
sobrevindo fatos novos a justificar a instauração da prisão,
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não
se
sustenta,
uma
vez
que somente com a sentença foi consolidada sua posi
ção de importância ímpar dentro da organização criminosa
e assentada sua autoria em relação aos delitos imputados,
preenchendo os requisitos autorizadores da prisão. HC
498948 / SC HABEAS CORPUS 2019/0074926-8 T5 - QUINTA
TURMA DJe 05/08/2019.
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Acompanhando, a melhor doutrina, Lima (2016, p. 2052) aduz:

Na verdade, pensamos ser possível trabalhar-se com duas
regras básicas: 1) acusado em liberdade durante o curso do
processo: se o acusado permaneceu solto ao longo de toda a
instrução processual, pouco importando se primário ou
reincidente, portador de bons antecedentes (ou não), autor
de crime hediondo (ou não), significa dizer que o juiz
entendeu não ser necessária sua prisão, seja por força da
ausência de uma das hipóteses que autoriza a prisão
preventiva, seja porque as medidas cautelares diversas da
prisão se mostraram adequadas e suficientes para tutelar a
eficácia do processo. Não faz sentido, portanto, estabelecer
como efeito automático da sentença condenatória recorrível
o recolhimento do acusado à prisão, sob pena de patente
violação ao princípio da presunção da não culpabilidade.
Assim, se o acusado estava solto por ocasião da sentença,
deve permanecer solto, salvo se surgir alguma hipótese que
autorize a decretação de sua prisão preventiva; 2) acusado
que permaneceu preso durante o curso do processo: se o
acusado encontra-se preso preventivamente por ocasião da
sentença condenatória recorrível, significa dizer que o juiz
entende que há motivos que autorizam sua prisão cautelar
(CPP, art. 312). Portanto, não faz sentido que coloque o
acusado em liberdade. Porém, nessa hipótese, deve o juiz
apontar na sentença a persistência dos motivos que justificam
sua segregação cautelar. Desaparecendo o motivo que deu
ensejo a sua segregação, deve o acusado ser colocado em
liberdade.
QUESTIONAMENTO:
Réu respondeu o processo recolhido ao cárcere porquê havia motivos para a
prisão preventiva. Na sentença, foi condenado a uma pena privativa de
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liberdade em regime semiaberto ou aberto. Pelo fato de ter sido imposto
regime mais brando que o fechado, ele terá direito de recorrer em liberdade,
mesmo que ainda estejam presentes os requisitos da prisão cautelar?
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1ª Corrente: NÃO. Não há incompatibilidade no fato de o juiz, na
sentença, ter condenado o réu ao regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo,
ter mantido sua prisão cautelar. Se ainda persistem os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, o réu deverá ser mantido preso mesmo que já tenha sido
condenado ao regime inicial semiaberto. Deve ser adotada, no entanto, a seguinte
providência: o condenado permanecerá preso, porém, ficará recolhido e seguirá as
regras do regime prisional imposto na sentença. STJ. 5ª Turma. HC 289.636-SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/5/2014 (Info 540); STF. 1ª Turma. HC 123267,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 02/12/2014.
2ª Corrente: SIM. Caso o réu seja condenado a pena que deva ser
cumprida em regime inicial diverso do fechado (aberto ou semiaberto), não será
admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença
condenatória, notadamente quando não há recurso da acusação quanto a este
ponto. Se fosse permitido que o réu aguardasse o julgamento preso (regime
fechado), mesmo tendo sido condenado a regime aberto ou semiaberto, seria mais
benéfico para ele renunciar ao direito de recorrer e iniciar imediatamente o
cumprimento da pena no regime estipulado do que exercer seu direito de impugnar
a decisão perante o segundo grau. Isso soa absurdo e viola o princípio da
proporcionalidade. A solução dada pela 1ª corrente (aplicar as regras do regime
semiaberto ou aberto) significa aceitar a existência de execução provisória da pena,
o que não é admitido pela CF/88. STJ. 5ª Turma. RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix
Fischer, julgado em 10/12/2014 (Info 554). - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
2.6 PROGRESSÃO DE REGIME DO PRESO PROVISÓRIO

Há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal entende pela execução
provisória da pena, pois editou duas súmulas sobre a matéria, seguida de
complementação por enunciado do Superior Tribunal de Justiça.
STF, Súmula 716: Admite-se a progressão de regime de
cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime
menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado
da sentença condenatória.
STF, Súmula 717: Não impede a progressão de regime de
execução da pena, fixada em sentença não transitada em
julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.
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STJ, Súmula 267: A interposição de recurso, sem efeito
suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a
expedição de mandado de prisão.
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Desta forma, independentemente da existência de recurso de acusação
buscando a majoração da pena, ou a mudança de regime, a execução provisória é
aplicada conforma a sentença de primeiro grau. Conforme art. 8º da Resolução 113
do CNJ (CNJ, 2010):
Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória
recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da
pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem
efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução
definir o agendamento dos benefícios cabíveis.
Ao analisar a situação de um réu que respondeu preso durante todo o
procedimento no juízo de primeiro grau, contudo, na sentença fora condenado a
uma pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto. Deverá o réu
executar a pena imediatamente, ou esperar a decisão de segundo grau?
Para alguns, não existe incompatibilidade entre a segregação cautelar inicial
e a continuação agora pelo decreto prisional, a exemplo se perfaz o Superior
Tribunal de Justiça 5ª Turma. HC 289.636-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em
20/5/2014 (Info 540).
Não há incompatibilidade no fato de o juiz, na sentença, ter
condenado o réu ao regime inicial semiaberto e, ao mesmo
tempo, ter mantido sua prisão cautelar. Se ainda persistem os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, o réu deverá ser
mantido preso mesmo que já tenha sido condenado ao
regime inicial semiaberto. Deve ser adotada, no entanto, a
seguinte providência: o condenado permanecerá preso,
porém, ficará recolhido e seguirá as regras do regime prisional
imposto na sentença.

Já para uma segunda corrente, já mais atualizada e garantista, o direito de
apelar em liberdade é totalmente pacifico, em atenção ao principio da
homogeneidade. Conforme acordão do Superior Tribunal de Justiça STJ. 5ª Turma.
RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014 (Info 554).
Caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em
regime inicial diverso do fechado (aberto ou semiaberto), não
será admissível a decretação ou manutenção de prisão
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preventiva na sentença condenatória, notadamente quando
não há recurso da acusação quanto a este ponto. Se fosse
permitido que o réu aguardasse o julgamento preso (regime
fechado), mesmo tendo sido condenado a regime aberto ou
semiaberto, seria mais benéfico para ele renunciar ao direito
de recorrer e iniciar imediatamente o cumprimento da pena
no regime estipulado do que exercer seu direito de impugnar
a decisão perante o segundo grau. Isso soa absurdo e viola o
princípio da proporcionalidade. A solução dada pela 1ª
corrente (aplicar as regras do regime semiaberto ou aberto)
significa aceitar a existência de execução provisória da pena,
o que não é admitido pela CF/88.
Cabe ressaltar, contudo, que quando se tratar de pena restritiva de direito
determinada em qualquer das instâncias de direito penal, independentemente da
existência de recurso acusatório, caberá ao réu o direito de recorrer em liberdade,
até o trânsito em julgado, o que é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, com base no art. 147 da Lei de Execuções Penais.
LEP, art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a
pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, promoverá a execução,
podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a
colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a
particulares. (BRASIL, 1984).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEP. ENT
ENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE NO JULGAMENTO DO E RESP N. 1.619.087/SC.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
TURMA
DO
STF.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES.
IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que não cabe execução provisória de penas restritivas de
direitos antes do trânsito em julgado da condenação, nos
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termos do art. 147 da Lei de Execução Penal. A saber: Terceira
Seção
EREsp
n.
1.619.087/SC,
Rel. p/ acórdão o Ministro JORGE MUSSI, DJe de
24/8/2017;
Corte
Especial - EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
AREsp n. 971.249/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de
28/11/2017; Terceira Seção, por maioria, na sessão do dia
24/10/2018,
ao
julgar
o
AgRg
no
HC n. 435.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
26/11/2018.
3.
Com
efeito, o fato de haver decisões monocráticas ou de ór
gãos
fracionários do Supremo Tribunal Federal considerando
que o entendimento firmado no Agravo em Recurso
Especial n. 964.246/SP, submetido ao rito da repercussão
geral, abrange também a execução provisória de penas
restritivas de direitos, não enseja, data venia, a retratação das
decisões da Terceira Seção sobre o tema. A diretriz
firmada em repercussão geral não faz referência ao disposto
no art. 147 da Lei de Execuções Penais, o qual se mantém
hígido e não pode deixar de ser aplicado pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de violação da cláusula de
reserva de plenário. E a posição da Corte Especial desta
instância superior manteve a constitucionalidade do referido
dispositivo legal. - Nesse sentido, decidiu recentemente a
Colenda
Segunda
Turma
do
STF:
O entendimento até então esposado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da
execução
antecipada
da
pena
deuse pela análise de medidas cautelares nas Ações
Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, que ainda
aguardam pronunciamento de mérito. Por sua vez, a
decisão
proferida
no
ARE
964.246/SP,
julgado pela sistemática da repercussão geral, não
tratou especificamente de execução antecipada de pena
restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas, tão
somente, de pena privativa de liberdade, hipótese essa
prevista
no
art.
283
do
Código
de Processo Penal (RE 1175109 AgR, Relator(a): Min. RI
CARDO

138

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/04/20
19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019
PUBLIC 29-04-2019). 4. É legítima a manutenção das medidas
cautelares
fixadas
pelo
Juízo
processante ao revogar a prisão preventiva do pacie
nte (comparecimento bimestral em juízo e recolhimento do
passaporte). Ao ser preso em flagrante, o paciente
(naturalizado brasileiro) portava passagens expedidas para o
Líbano, com o seu verdadeiro nome. Nesse contexto, estando
suspensa a execução provisória da pena restritiva de
direito imposta ao paciente (sentença confirmada em
segunda instância), para garantir a futura aplicação da lei
penal (e evitar fuga), é necessária a adequada manutenção
das medidas cautelares fixadas pelo juízo processante.
2.7 PROGRESSÃO DE REGIME DO PRESO PROVISÓRIO NA SENTENÇA?

A Lei 12.736/2012 que conferiu parágrafo segundo ao art. 387 do Código de
Processo Penal, ao afirmar que o tempo de prisão provisória, de prisão
administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Então surgiram duas correntes, a primeira, ao qual, com razão, informa que
o juiz no momento da sentença irá verificar os requisitos objetivos e subjetivos para
a progressão de regime, já na sentença condenatória.
Contudo, o entendimento jurisprudencial se perfaz diverso, pois analisa a
detração para a fixação do regime prisional conforme o tempo de pena, logo não é
progressão de regime, mas sim fixação de regime inicial.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS
QUALIFICADOS. MODALIDADE CONSUMADA E TENTADA. DETRAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O
RECRUDESCIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO PACIENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - O
§ 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei
n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser
considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento
de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar
relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no
estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. III -
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Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal
supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo
das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei
n.7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver
adotado tal providência. HC 508699 / SP HABEAS CORPUS
2019/0127800-2 Ministro FELIX FISCHER T5 - QUINTA TURMA
04/06/2019.PRISÕES
CAUTELARES
E
O
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE

Pode-se conceituar o princípio da homogeneidade como a verificação prévia
da proporcionalidade entre a prisão cautelar e ao eventual resultado favorável ao
pedido da acusação. A homogeneidade da medida é exatamente a
proporcionalidade que deve existir entre o que está sendo dado e o que será
concedido.
Desta forma, se perfaz inadmissível que a restrição à liberdade durante o
curso do processo, seja mais severa que a sanção que será aplicada caso o pedido
seja julgado procedente.
Então, constatando o Magistrado de primeiro grau que conforme a denúncia,
em caso de condenação, partindo do pressuposto da total procedência da
denúncia, nota-se que a pena do acusado será possivelmente em restritiva de
direito ou regime aberto, fica impossível determinar a prisão cautelar que se
equipara a prisão em regime fechado.
Em doutrina nacional Fernandes (2005, p. 57) prelecionando sobre os
pressupostos e requisitos do princípio da proporcionalidade e sobre o requisito
intrínseco da adequação:
Não será admitido, o ataque a um direito do indivíduo se o
meio utilizado não se mostrar idôneo à consecção do
resultado pretendido (...). Nada justificaria prender alguém
preventivamente para garantir a futura aplicação da lei penal
se, em virtude do crime praticado, a provável pena a ser
imposta não será privativa de liberdade ou, se preventiva, será
suspensa. O meio, a prisão, consistente em restrição á
liberdade individual, não se revelaria adequado ao fim a ser
objetivado com o processo, pois dele não resultará privação
de liberdade.
No Código de Processo Penal Português – art. 193 – ha menção expressa aos
princípios da adequação e proporcionalidade, in verbis:
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Art 193º As medidas de coacção e de garantia patrimonial à
aplicar em concreto devem ser adequadas as exigências
cautelares que o caso requer e proporcionais à gravidade do
crime e às sanções que previsivelmente venham a ser
aplicadas. A prisão preventiva só pode ser aplicada quando se
revelarem inadequadas ou insuficientes as outras medidas de
coação.
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Como bem leciona o mestre Hungria (1958, p. 86), em caso de interpretação
da lei penal:
No caso de irredutível dúvida entre o espírito e as palavras da
Le, é força acolher, em direito penal, irrestritivamente, o
princípio do in dúbio pro reo (isto é, o mesmo critério de
solução nos casos de prova dúbia no processo penal). Desde
que não seja possível descobrir-se a voluntas legis, deve
guiar-se o interprete pela conhecida máxima favorablia sunt
amplianda, odiosa restringenda. O que vale dizer: a lei penal
deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao
réu, e extensivamente no caso contrário.
Desta forma, não havendo homogeneidade entre a prisão preventiva a ser
decretada e eventual condenação a ser proferida. Verificado que o mal causado
durante o curso do processo é bem maior do que aquele
que, possivelmente, poderia ser infligido ao acusado quando de seu término. A
prisão cautelar é inviável.
2.8 A PRISÃO DO RÉU PODE SER CONSIDERADO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL?

Em que pese um passado histórico tenebroso no Brasil que durou até os
meados do ano de 2007, ao qual imperava a jurisprudência que considerava a prisão
como um pressuposto de admissibilidade dos recursos, ao qual gerou até mesmo
a Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça “A exigência da prisão provisória, para
apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência ”, se
analisarmos, as seguintes leis, podemos concluir que a prisão é um pressuposto de
admissibilidade recursal, ainda hoje com uma Constituição dita garantista?
Lei de Drogas, art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput
e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar sem
recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons
antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória.
(BRASIL, 2006).
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Lei dos Crimes Hediondos, art. 2º, § 3o Em caso de sentença
condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade. (BRASIL, 1990).
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Código de Processo Penal Art. 585. O réu não poderá recorrer
da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança,
nos casos em que a lei a admitir. (BRASIL, 1941).
Código de Processo Penal Militar : art. 527 - O réu não poderá
apelar sem recolher-se à prisão, salvo se primário e de bons
antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na sentença
condenatória. (BRASIL, 1969).
Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiros Art. 31. Nos
crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o
réu não poderá prestar fiança, nem apelar antes de ser
recolhido à prisão, ainda que primário e de bons
antecedentes, se estiver configurada situação que autoriza a
prisão preventiva.(BRASIL, 1986).
Aparentemente, está fora a intensão do legislador, contudo, não há como
entender recepcionado pela constituição ou até mesmo a constitucionalidade para
os dispositivos pós-constituição, sob pena de violar o principio da inocência, o
direito ao duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório; e por fim, o devido
processo legal substancial. Pois estaria a limitar o acesso à jurisdição, impondo que
a pessoa apresente-se à prisão.
Conforme o Supremo Tribunal Federal, no HC 88420 / PR, Relator Min.
Ricardo Lewandowski, julgamento: 17/04/2007, Órgão Julgador: Primeira
Turma:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
PROCESSAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. DECRETO DE CUSTÓDIA
CAUTELAR NÃO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA
SUBSISTENTE ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS QUE
A MOTIVARAM. ORDEM CONCEDIDA I - Independe do
recolhimento à prisão o regular processamento de recurso de
apelação do condenado. II - O decreto de prisão preventiva,
porém, pode subsistir enquanto perdurarem os motivos que
justificaram a sua decretação. III - A garantia do devido
processo legal engloba o direito ao duplo grau de jurisdição,
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sobrepondo-se à exigência prevista no art. 594 do CPP. IV - O
acesso à instância resursal superior consubstancia direito que
se encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e
garantias fundamentais. V - Ainda que não se empreste
dignidade constitucional ao duplo grau de jurisdição, trata-se
de garantia prevista na Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, cuja ratificação pelo Brasil deu-se em 1992, data
posterior à promulgação Código de Processo Penal. VI - A
incorporação posterior ao ordenamento brasileiro de regra
prevista em tratado internacional tem o condão de modificar
a legislação ordinária que lhe é anterior. VII - Ordem
concedida.
Inclusive, nem mesmo para a revisão criminal é requisito de admissibilidade,
e olhe que aqui, já tem decreto condenatório transitado em julgado, tudo conforme
a Súmula 393 do Supremo Tribunal Federal: “Para requerer revisão criminal, o
condenado não é obrigado a recolher-se à prisão”.
Seguida pela majoritária doutrina, ao qual como exemplo se perfaz Lima
(2016, p. 2191), in verbis:
Consolidando o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 88.420, a 3ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou em 23 de abril
de 2008 o enunciado da súmula nº 347, segundo o qual o

conhecimento de recurso de apelação do réu independe de
sua prisão. Por consequência, deixou de ter qualquer validade

a súmula nº 09 do STJ. Além disso, ao editar a súmula nº 347,
o STJ passou a reconhecer: o duplo grau de jurisdição como
garantia do acusado; a impossibilidade de lei ordinária limitar
o direito de recurso; e a possibilidade de prisão somente
quando a decisão for devidamente fundamentada com fatos
concretos e dentro dos parâmetros do art. 312 do CPP, ou
quando transitada em julgado a decisão condenatória. Toda
essa discussão ganhou ainda mais reforço a partir do novo
entendimento da Suprema Corte acerca do status normativo
de tratados internacionais de direitos humanos. Como visto
anteriormente, passou o Supremo a considerá-los dotados de
status normativo supralegal, do que deriva a inaplicabilidade
da legislação infraconstitucional com eles conflitantes, seja ela
anterior ou posterior ao ato de ratificação.

143

www.conteudojuridico.com.br

Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, cumpriu ainda que tardia sua função
de proteger os direitos individuais dos cidadãos, em plena efetivação do duplo grau
de jurisdição, implícito em nossa Constituição e expresso em norma supralegal.
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CRFB/88, art. 5º LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes; (BRASIL, 1988).
Dec. 678/92, art. 8º, § 2º, ‘h’: Direito de recorrer da sentença
para juiz ou tribunal superior. (BRASIL, 1992).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em poucas palavras, hoje, em caso de extinção da punibilidade, o Estado-juiz
não indeniza o cidadão pelos seus gastos, não atribui o título de inocente, e proíbe
o réu de demonstrar sua inocência, sob o argumento de que o poder judiciário não
é órgão de consulta, logo, deixa o réu com efetivos danos matérias e morais, que
levará por toda a sua vida.
A proteção jurídica da personalidade e do patrimônio do acusado se perfaz
por meios indiretos, como por exemplo, se ficará constatado a mentira do acusador,
o mesmo poderá ser punido por crime de denunciação caluniosa (CPB, art. 339), ou
se for por culpa de testemunhos por crime de falso testemunho (CPB, art. 342), não
sendo aplicado ao acusado o direito a indenização mínima que reporta o art. 387,
IV do Código de Processo Penal.
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido; salvo se houver no novo processo uma sentença
condenatória do mentiroso.” (BRASIL, 1941).
Também se tem a proteção pelo instituto da revisão criminal, que em caso
de prova nova a demonstrar a inocência, poderá propor o remédio até se o réu
estiver morto (CPP, arts. 622 e 623), além disso, se perfaz a proteção patrimonial no
art. 630 do Código de Processo Penal, “O tribunal, se o interessado o requerer,
poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”,
relativizada pelo seu parágrafo segundo: “A indenização não será devida: a) se o
erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio
impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a
acusação houver sido meramente privada” (BRASIL, 1941).
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Percebe-se então que o processo penal não se preocupa com os acusados
ou com danos provocado ao acusado inocente ou a que tem extinta a pretensão
punitiva, bloqueando inclusive o seu acesso à jurisdição.
Ressalta-se que para os condenados se tem instrumento jurídico, que
objetiva efetivar o direito ao esquecimento, que é a reabilitação, conforme elucida
Masson (2015):
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“Mas qual é o verdadeiro alcance dessa finalidade da
reabilitação? O art. 202 da Lei de Execução Penal estatui que
cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida,
atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou
por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à
condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova
infração penal ou outros casos expressos em lei. Esse sigilo,
como se percebe, é garantido de forma automática e imediata
depois do cumprimento integral ou extinção da pena por
qualquer outro motivo. Prescinde da reabilitação. Tal sigilo,
entretanto, é mais restrito, pois pode ser quebrado por
qualquer autoridade judiciária, por membro do Ministério
Público ou, ainda, por Delegado de Polícia. De outro lado, o
sigilo assegurado pela reabilitação é mais amplo, pois as
informações por ele cobertas somente podem ser obtidas por
requisição (ordem), não de qualquer integrante do Poder
Judiciário, mas exclusivamente do juiz criminal. É o que se
extrai do art. 748 do Código de Processo Penal. Esta é a
utilidade prática do instituto. Na esteira do pensamento do
Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte Superior de Justiça já
pacificou o entendimento segundo o qual, por analogia à
regra inserta no art. 748 do Código de Processo Penal, as
anotações referentes a inquéritos policiais e ações penais não
serão mencionadas na Folha de Antecedentes Criminais, nem
em certidão extraída dos livros do juízo, nas hipóteses em que
resultarem na extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão
punitiva,
arquivamento,
absolvição
ou
reabilitação”.
Instrumento esse que inexiste para pessoas que nem se quer tiveram
sentença condenatória, mas sim, decisão de declaração da extinção da punibilidade
ainda na primeira fase de conhecimento. Entretanto, não se exige um instrumento
igual, mas sim maior, que impossibilite qualquer possibilidade de verificação do
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passado da pessoa, inclusive pela internet, principalmente quando se trata de
consulta pública.
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RESUMO: A tributação consiste na atividade constitucional de tributar, a qual é
atribuída ao Estado com vistas a permitir a consecução das diretrizes políticas
dispostas na Constituição Federal de 1988, caracterizada pelo seu viés dirigente.
Para tanto, o Poder Público vale-se de instrumentos facilitadores de sua atuação, à
luz do princípio da praticabilidade da tributação, no bojo do qual se situa a
substituição tributária, seja antecedente ou progressiva. A substituição progressiva
configura-se mediante a antecipação no recolhimento do tributo diante de um fato
gerador presumido, situação que suscita dúvidas na doutrina quanto à sua
constitucionalidade. Ademais, o art. 150, §7º, da CF/88 preconiza a restituição do
valor pago na hipótese de não efetivação do fato gerador, sem disciplinar a
hipótese em que o fato gerador se efetiva, porém de modo distinto do presumido.
Para tanto, à luz dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como a
vedação ao enriquecimento indevido e a justiça social, o Supremo Tribunal Federal,
no bojo da ADIN 2.675, decidiu ser devida a restituição da diferença do imposto
sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) pago a mais, no regime de
substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for
inferior à presumida.
Palavras-Chaves: tributação. Princípio da praticabilidade da tributação.
Substituição tributária. Substituição tributária progressiva. Princípio da vedação ao
enriquecimento indevido.

1 INTRODUÇÃO
A ideia contemporânea do Direito Tributário baliza-se no dever
fundamental do contribuinte consistente no dever de pagar tributos, com vistas a
garantir a consecução das políticas públicas do Estado. Deixa, assim, de ser visto
somente como um direito fundamental, materializado em princípios fundamentais
como o da legalidade da anterioridade, para relacionar-se também com o Estado
Democrático de Direito em seu viés social.
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Ora, a principal fonte para a execução das diretrizes políticas estampadas
na Constituição Federal de 1988 consiste no auferimento de receitas, as quais são
arrecadadas, principalmente, através da tributação, isto é, do ato de tributar.
Nesses termos, o ordenamento jurídico lança mão de instrumentos
facilitadores do exercício da tributação, consagrando, assim, o princípio da
praticabilidade da tributação. Exemplificando: o fenômeno da substituição
tributária, que se divide em substituição tributária progressiva e substituição
tributária regressiva.
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2. O FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SUAS ESPÉCIES
A substituição tributária exsurge quando a obrigação tributária nasce
diretamente na pessoa do responsável tributário. Entende-se como responsável
tributário o indivíduo que não possui relação direta e pessoal com o fato gerador,
porém é eleito pelo ordenamento jurídico como o responsável pelo pagamento do
tributo.
Ele ocupa desde logo a posição passiva da relação jurídica, não havendo
um deslocamento posterior em razão de fato novo prestigiado pela lei, como se
verifica na responsabilidade derivada. A substituição tributária é, assim, corolário da
responsabilidade originária, cujas hipóteses são: responsabilidade por substituição
regressiva e responsabilidade por substituição progressiva.
A substituição regressiva, também chamada de antecedente ou para trás,
configura-se quando há uma postergação do pagamento do tributo ante um fato
gerador em concreto já ocorrido. Por exemplo, empresa de laticínios que, ao invés
de pagar o ICMS para cada aquisição de leite, paga tudo em momento posterior,
cabendo o pagamento à empresa e não aos produtores de leite (que realizaram o
FG), a fim de concentrar a fiscalização em um só. Então, quando a empresa for
vender o produto aos mercados, incidirá o ICMS “antigo” e o “novo”.
De outro lado, a substituição progressiva, também chamada de
subsequente ou para frente, vislumbra-se quando há uma antecipação do
pagamento do tributo, levando-se em conta um fato gerador presumido,
correspondente ao valor final pelo qual o produto/serviço será alienado ao
consumidor, através do chamado regime de valor agregado.
Nessa substituição, quem realiza o fato gerador é o substituído.
Exemplificando nos mesmos moldes do doutrinador Ricardo Alexandre (Alexandre,
2017): “A” é uma refinaria de combustíveis que vende gasolina para os
distribuidores (“B”). Os distribuidores revendem para os postos de gasolina (“C”)
que, por fim, vendem ao consumidor final (“D”). Para o Estado é mais fácil cobrar
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de “A” todo o tributo que irá incidir sobre a cadeia produtiva. Assim, “A” pagará o
imposto por ele devido como contribuinte e também os impostos que irão incidir
sobre as vendas futuras (nesse caso, pagará como substituto tributário/responsável
tributário).
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3. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA E O ART. 150, §7º, DA CF/88
Consoante afirmado alhures, na substituição tributária progressiva há
uma antecipação no pagamento do tributo ante a ocorrência de um fato gerador
presumido.
Devido ao fato de se estar diante de um fato gerador presumido, discutese sobre a constitucionalidade do regime de substituição tributária para frente por
violar, em tese, os princípios da tipicidade, capacidade contributiva e o do não
confisco.
Violaria a tipicidade em razão de que a situação abstrata prevista em lei
(hipótese de incidência) não teria se verificado no mundo, daí decorrendo a
impossibilidade da cobrança. Quanto a esse ponto, o STJ entendeu que com o
pagamento antecipado não ocorre o recolhimento do imposto antes da ocorrência
do fato gerador. O momento da incidência do tributo fixado por lei não se confunde
com a cobrança do tributo, pelo que o sistema da substituição tributária não agride
o ordenamento. Dessa forma, não há antecipação da incidência tributária, pois esta
somente se verifica com a ocorrência do fato gerador; apenas se antecipa o
pagamento (seria uma espécie de recolhimento cautelar).
Haveria, ainda, violação aos demais princípios em razão de a
distribuidora do combustível precisar utilizar do patrimônio próprio para incluir, no
valor pago à refinaria, o ICMS que lhe foi cobrado tanto pela sua aquisição quanto
pelas operações posteriores, das quais não participa. Entende-se, todavia, que essa
restrição é temporária, na medida em que, quando for alienar o combustível ao
posto de gasolina, irá embutir no preço o valor que outrora lhe foi cobrado pela
refinaria. Ademais, quando o posto alienar o combustível ao consumidor, todo o
ônus da cadeia de produção/circulação é repassado ao adquirente, resolvendo-se
o problema.
No exemplo dado da refinaria de combustíveis, a lei elege como
substituto a refinaria, a qual calculará o tributo levando em consideração toda a
cadeia até o preço que será cobrado pelo posto de gasolina ao consumidor final.
Caso, todavia, não ocorra efetivamente o fato gerador, o substituto tributário terá
direito à restituição integral, de forma imediata e preferencial,
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A legitimidade para o pedido de restituição é do substituído, uma vez
que o substituto (a refinaria), quando arcou com o ICMS, embutiu-o no preço da
mercadoria vendida, agindo da mesma forma a distribuidora quando da alienação
ao posto, e assim por diante. Dessa forma, quem arcou com o tributo foi o posto,
pois não conseguiu repassar o encargo integralmente para o consumidor final.
Nesse diapasão, o art. 150, §7º, da CF/88 dispõe in verbis:
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido.
Da análise do referido dispositivo, inicialmente extrai-se que ele abrange
somente os impostos e as contribuições especiais, uma vez que os tributos
constitucionalmente vinculados têm sua cobrança dependente de uma atividade
estatal especificadamente voltada para o contribuinte. Assim sendo, não parece
razoável a exigência de pagamento antes da realização de tal atividade.
Ademais, extrai-se também que a substituição progressiva e, por
conseguinte, a restituição tributária somente têm aplicabilidade na hipótese de o
fato gerador presumido não ter ocorrido. Exclui-se, portanto, as hipóteses de
ocorrência de fato gerador a menor ou a maior, isto é, hipóteses nas quais o fato
gerador de fato ocorre, todavia, de modo distinto do presumido.
Nessa ambiência, todavia, o Supremo Tribunal Federal, bojo da ADIN
2.675, decidiu ser devida a restituição nas hipóteses de ocorrência do fato gerador
de modo distinto do presumido.
4. O POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADIN 2.675
No bojo da ADIN 2.675-PE, o plenário do STF definiu ser devida a
restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS) pago a mais, no regime de substituição tributária para frente, se a base de
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cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. O julgado restou assim
ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO.
COMPATIBILIDADE DO INC. II DO ART. 19 DA LEI 11.408/1996
DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM O § 7° DO ART. 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A
OPERAÇÃO FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES
ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO
ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Com base no § 7° do
art. 150 da Constituição Federal, é constitucional exigir-se a
restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de
substituição tributária para frente em que a operação final
resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito
de incidência do ICMS. II – Constitucionalidade do inc. II do
art. 19 da Lei 11.408/1996 do Estado de Pernambuco. III Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
O plenário consignou que o regime da substituição tributária tem como
fundamento o princípio da praticabilidade da tributação, através do qual o Fisco
vale-se de mecanismos facilitadores do exercício de execução administrativa das
leis tributárias. O referido princípio, entretanto, encontra limite nos princípios
fundamentais insculpidos no art. 150 da CF/88, tais como o da igualdade,
legalidade, capacidade contributiva, entre outros.
Assim sendo, é papel do Poder Judiciário tutelar situações que
extrapolem o razoável, tal qual se verificaria se fosse admitida somente uma
interpretação restritiva do art. 150, §7º, da CF/88, impedindo, assim, a restituição
tributária nas hipóteses em que o contribuinte paga um valor maior do que o
efetivamente devido.
Para o Min. Edson Fachin, a tributação não pode se transformar em uma
ficção jurídica, em uma presunção absoluta (juris et de jure) na qual o fato gerador
presumido assuma um caráter definitivo e sejam desprezadas as variações
decorrentes do processo econômico. Assim, uma interpretação restritiva do
parágrafo 7º, do art. 150, CRFB/88, com o objetivo de legitimar a não restituição do
excesso, representaria injustiça fiscal inaceitável em um Estado Democrático de
Direito, fundado em legítimas expectativas emanadas de uma relação de confiança
e justeza entre o fisco e o contribuinte
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Cumpre registrar, ainda, a ocorrência do fenômeno chamado overriding,
que ocorre quando o Tribunal supera parcialmente um entendimento anterior da
própria Corte, modificando o âmbito de incidência do precedente.
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No bojo da ADIN 1851, o plenário do STF consignou que “(...) o fato
gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando
ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso,
na hipótese de sua não realização final. Admitir o contrário valeria por despojar-se
o instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção, como a
redução, a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão fiscal a dimensões mínimas,
propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade às
atividades de tributação e arrecadação. (...)”.
Afirma-se que houve a superação parcial, na medida em que na ADI 1851
o cerne da demanda referia-se à substituição tributária facultativa, através da qual
se admitia a vedação à restituição tributária em contrapartida à concessão de
benefícios fiscais. De outro lado, no âmbito da ADIN que ora se analisa, tratou-se
de substituição tributária obrigatória.
Ante o exposto, conclui-se que a restituição do excesso atende ao
princípio que veda o enriquecimento sem causa, haja vista a não ocorrência da
materialidade presumida do tributo, princípio este que deve reger toda a
sistemática da Administração Pública.
5. CONCLUSÃO
Da análise de tudo que foi exposto, conclui-se que o exercício pelo
Estado do seu dever constitucional de tributar não o autoriza a adotar posturas que
infrinjam os princípios basilares da Administração Pública, adotando posturas
desarrazoadas sob o pretexto de se estar cumprindo com a vontade do constituinte.
A substituição tributária progressiva, ao mesmo tempo em que se
apresenta como um mecanismo decorrente do princípio da praticabilidade da
tributação, revela-se também como um direito do contribuinte consistente em
recolher o tributo em estrita conformidade com o fato gerador imponível,
orientando-se, assim, em conformidade com o princípio da vedação ao
enriquecimento indevido.
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Para uma abordagem mais esclarecedora sobre o tema, cabe estabelecer
uma noção geral sobre o conceito de Reconvenção. De acordo com Luiz Rodrigues
Wambier, "a reconvenção é uma nova ação do réu contra o autor, proposta no bojo
do mesmo procedimento já em curso. É um modo de cumulação de ações, pois o
réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce o direito de ação, no mesmo
procedimento em que está sendo demandado". Contudo, vale ressaltar que se trata
de uma ação autônoma, independente da ação original, bastando que a
reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
Uma questão dilemática sobre o tema é o cabimento da reconvenção à
reconvenção. Não há no Direito Processual Civil brasileiro norma que regulamente
essa possibilidade, gerando dúvidas quanto a sua admissão. Em decorrência disso,
os debates sobre o cabimento ou não da reconvenção à reconvenção ganham
dimensão principiológica, já que o juiz não pode se abster de julgar demanda
alegando lacuna ou obscuridade da lei.
Recorre-se à análise dos princípios processuais constitucionais e dos
princípios do processo civil para fundamentar a possibilidade ou refutar o
cabimento. Importante lição é a do autor do ensaio em análise, que, ao fundamentar
a importância da análise principiológica, afirma: "os princípios, especialmente
aqueles que têm dignidade constitucional, incorporam uma opção da sociedade
acerca de que valores devem orientar o sistema jurídico". O processo é instrumento
de concretização dos valores desse sistema jurídico e, portanto, deve se pautar
pelos princípios que o orientam. Dessa forma, a ausência de norma disciplinando a

1 Atuação como profissional liberal em causas cíveis . Atuação como profissional liberal em
demandas criminais, atuando em conciliação, transação penal e audiências de instrução e
julgamento. Certificação pelo GPID/CNPq no VII MINICURSO da Tutela dos Interesses Difusos.
Certificação pelo GPID/CNPq na II Semana de Direito Penal Econômico, realizada pela Universidade
Federal de Pernambuco, no centro de Ciências Jurídicas. Certificação pelo GPID/CNPq na II Semana
de Estudos sobre Criminologia e Direitos Humanos realizada pela Universidade Federal de
Pernambuco, no centro de Ciências Jurídicas, coordenada pelo grupo Asa Branca de Criminologia
sob orientação do Professor Torquato Castro Júnior.
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admissibilidade da reconvenção à reconvenção torna imperioso utilizar-se dos
princípios que regem o sistema processual para dar solução à questão.
Tendo isto em mente, José Alexandre coloca-se na condição de defensor da
admissibilidade da reconvenção da reconvenção, pois estariam sendo respeitados
os princípios de cunho constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV), do
contraditório e da ampla defesa (art.5º, LV) e da isonomia (art. 5º, caput e inc. I),
além do princípio da economia processual, extraído da legislação ordinária. Porém,
o autor coloca como condição para o uso do instituto, além do não alargamento
exagerado do objeto processual (pois , nesse caso, estaria sendo violado o princípio
da celeridade processual, positivado no art. 5º, LXXVIII da Constituição), outros 2
pressupostos específicos: primeiramente, a pretensão trazida no bojo da
reconvenção à reconvenção deve ser consequência da pretensão formulada pelo
réu na reconvenção, ou seja, deve haver interesse processual. Em segundo lugar,
deve ficar claro que conteúdo da reconvenção da reconvenção não poderia ter sido
abordado, pelo autor, na petição inicial, respeitando-se as normas de estabilização
da demanda trazidas pelo CPC.
Divergência Jurisprudencial: admissibilidade ou não da reconvenção à
reconvenção
A questão da admissibilidade de reconvenção à reconvenção não é pacífica
perante os tribunais. Não há no Direito Processual Civil brasileiro, como já
mencionado, norma regulamentando o instituto, o que propicia sua aplicação, ou
não, por meio da analogia e da ponderação de princípios. Estes, mais abstratos e
gerais que as normas ordinárias, abrem possibilidade para maiores interpretações
acerca do instituto e consequentes divergências de entendimento.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgando
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.539078-8/005, na data 30/01/2014, tendo por
relator o Des.(a) Maurílio Gabriel, proferiu o seguinte entendimento, explicitado na
ementa do acórdão:

APELAÇÃO - RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE. Nada impede a
apresentação da reconvenção à reconvenção, desde que não haja abusos.
(TJ-MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis
/ 15ª CÂMARA CÍVEL).
Em mesmo sentido expõe o relator:
"Apresentada a reconvenção, portanto, passa o réu à condição de autor e o
autor à condição de réu, na nova relação jurídico-processual. Nenhum óbice há,
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portanto, ao oferecimento da reconvenção à reconvenção, muito embora, seja uma
situação excepcional. O que se deve evitar é o abuso no manejamento de tal
instituto, com o desencadeamento de várias reconvenções, eternizando o
processamento do feito."
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Tal posição coaduna-se com o entendimento doutrinário trazido por José
Alexandre em seu ensaio, admitindo a reconvenção da reconvenção. Ora, sendo a
reconvenção uma nova ação, deve ser garantido o direito de resposta do réu da
ação reconvencional, que é o autor da ação principal. Trata-se, pois, de conceder
paridade de armas aos litigantes, levando-se em consideração o princípio da
isonomia no âmbito processual.
Essa linha de raciocínio se alia também aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, que, na visão contemporânea do Direito Processual, deverá ser
concretizado em todo o procedimento e não se restringir apenas ao que José
Alexandre chama de “binômio informação-reação”. A admissão da reconvenção à
reconvenção torna possível a capacidade de influir no processo e no convencimento
do juiz ao longo do litígio processual, garantindo às partes a utilização dos meios
que dispõem para se defender. Negar tal instituto não seria negar ao autor o direito
à ampla defesa e acesso à justiça garantidos pela Constituição Federal?
O princípio da economia processual é mais um que fundamenta essa tese,
tendo em vista que em apenas um processo podem ser solucionadas várias
demandas, reduzindo, inclusive, o risco de decisões conflitantes. É neste ponto que
a relação entre a doutrina e o julgado do TJMG ganha ainda mais força: ambos
primam pela admissibilidade da reconvenção à reconvenção, mas atentam para o
abuso do instituto. E não há nada mais correto do que isto, pois, além do risco de
eternizar a discussão em torno do processo, decorrente da demasiada ampliação
do seu objeto, o julgador também corre o perigo de violar a celeridade processual
e desvirtuar o caráter de economia processual que possibilita o instituto.
Contudo, de forma diversa é o entendimento do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que, em julgamento de apelação de número 001538073.2011.8.26.0068, datado do dia 05/05/2014, e tendo por relator o desembargador
Maia da Rocha, conheceu em parte o recurso dando-lhe parcial provimento:

"VALOR DA CAUSA - Impugnação - Questão acolhida em
decisão que restou irrecorrida - Vedada a rediscussão Ofensa
à coisa julgada Recurso não conhecido nesta parte –
RECONVENÇÃO – Requisitos - Autor que apresentou
reconvenção da reconvenção do réu - Inadmissibilidade Ofensa ao art. 264 do CPC - Sentença ratificada com amparo

159

www.conteudojuridico.com.br

no art. 252 do Regimento Interno desta Corte Exclusão da
condenação ao pagamento da parcela de nº 25/36 Admissibilidade Recurso provido em parte.
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(TJ-SP - APL: 00153807320118260068 SP 0015380-73.2011.8.26.0068, Relator: Maia
da Rocha, Data de Julgamento: 05/05/2014, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 07/05/2014)"
Concorda o tribunal com o entendimento da sentença apelada e, apontando
para a sentença do juízo originário, afirma que:

"assim deve ser mantida, pois como bem observou o d. juízo
originário: “Antes de analisar o mérito, acolho a preliminar de
extinção da reconvenção apresentada pelo autor à
reconvenção do réu (...) Embora controvertida a questão, aliome à posição de inadmissibilidade da reconvenção da
reconvenção, por não ser lícito ao autor formular novo pedido
ou modificar o pedido anterior, pelo princípio da estabilidade
da demanda, onde após a citação é vedado ao autor alterar o
pedido ou causa de pedir à luz do art. 264 do CPC.Entendo que
a tese esposada pela ré/reconvinda merece acolhimento, no
tocante as suas argumentações. A reconvenção, como
sabemos, trata-se de ação autônoma processada
simultaneamente com a ação principal a esta conexa e
compatível quanto ao rito adotado. A Reconvenção da
reconvenção nada mais seria que oportunizar ao autor o
aditamento à Peça Inicial, o que é vedado pela nossa
sistemática processual". "
Os argumentos contra a admissibilidade da reconvenção à reconvenção
se embasam, principalmente, no princípio da celeridade processual, já que, com a
ampliação objetiva do processo, haveria um prolongamento demasiado do seu
tempo de duração. Causar-se-ia, assim, um transtorno tanto para as partes quanto
para o órgão jurisdicional, já tão sobrecarregado de demandas que, por serem de
complicado deslinde, se protraem no tempo de maneira excessiva. Afirma-se
também que a vedação da reconvenção à reconvenção não impediria o exercício
da ação e, portanto, o acesso à justiça, pois nada impede que a demanda seja
proposta em outra ação.
O presente artigo se filia ao posicionamento que admite a reconvenção à
reconvenção. Apesar dos argumentos em desfavor da sua admissibilidade, nota-se
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que os ganhos da aplicação do instituto superam os possíveis transtornos
processuais que a ampliação objetiva do processo poderia ocasionar.
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Como não há dispositivo legal positivado admitindo, ou não, sua
admissibilidade, cabe uma ponderação utilizando-se dos princípios que orientam
o hodierno modelo processual constitucional. A instrumentalização do processo
aponta para a eficácia processual objetivando a concretização de uma ordem
jurídica justa, em que sejam respeitados os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa , do acesso à justiça e da isonomia. A admissibilidade
da reconvenção à reconvenção se adequa a todos esses princípios, inclusive ao da
economia processual, de hierarquia infraconstitucional, já que , com a ampliação
objetiva do processo o juiz decide de maneira mais célere e uniforme do que
provavelmente decidiria se a demanda fosse ajuizada em outro momento.
Os argumentos contrários à admissibilidade se pautam, principalmente, na
discussão dos princípios da celeridade de hierarquia constitucional. Cabe refutá-lo,
pois, na medida em que o instituto em análise possibilita a análise de demandas em
um só processo, mesmo que demande maior trabalho do órgão jurisdicional ,
haverá uma notória economia em contraste com o ajuizamento de uma nova ação,
em um novo processo. Além do mais, por celeridade deve-se entender não só o
julgamento rápido da lide, mas sim a efetividade processual, já que a prestação
jurisdicional deverá ser em tempo razoável que possibilite a resolução dos conflitos.
De nada adiantaria realizar um processo rápido e ineficaz, pois isso geraria
insatisfações que se materializariam em outras pretensões, fazendo com que se
acionasse outra vez o Estado Juiz.
Apesar de todas as considerações, vale ressaltar que o abuso do instituto não
pode ser admitido, na medida em que a ampliação objetiva demasiada do processo
violaria o princípio constitucional da celeridade processual, já que a dilação
excessiva geraria insatisfações e a prestação jurisdicional poderia, em decorrência
da demora, não gerar a mesma eficácia que uma decisão célere geraria. Para coibir
possíveis abusos na aplicação da reconvenção à reconvenção a doutrina se vale do
uso de dois pressupostos que possibilitam a ponderação do instituto. O primeiro
afirma que a pretensão da segunda reconvenção deve ter por causa a pretensão
formulada pelo réu na primeira reconvenção, e, o segundo, aponta para a
impossibilidade da pretensão ser veiculada na inicial. Esses pressupostos implicam
na contenção do uso demasiado do instituto , ao passo que também possibilita o
respeito às regras de estabilização da demanda, pois não cabe a reconvenção à
reconvenção em casos em que a demanda já poderia ter sido deduzida
anteriormente.
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Assim, cabe entender que que , sendo a reconvenção uma nova ação, deve ser
garantido o direito de resposta do réu da ação reconvencional, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia , concedendo-se paridade de armas aos
litigantes.
Diante da obscuridade da lei e sendo imperativo que o juiz decida, não se
pode fugir à questão da admissibilidade do instituto da reconvenção à
reconvenção. No entendimento desse trabalho, filiado ao posicionamento
doutrinário do ensaio anteriormente analisado e à corrente jurisprudencial adotada
pelo TJMG, é cabível a reconvenção à reconvenção, desde que analisados os seus
pressupostos específicos para que não ocorra abuso e se desvirtue a finalidade do
instituto: a instrumentalização eficaz do processo para o acesso a uma ordem
jurídica justa.
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JULIANO DE OLIVEIRA LEONEL[1]

RESUMO: O presente estudo objetiva examinar a atuação de ofício do magistrado

prevista no art. 156, I, do Código de Processo Penal de 1941 a luz das garantias do
sistema acusatório adotado no brasil pela Constituição Federal de 1988, tendo
como problema de pesquisa o porquê da atuação de oficio do juiz mesmo munido
de garantias do sistema acusatório constitucional. No decorrer do desenvolvimento
é feita uma breve análise da Lei 11.690/08 que trouxe mudanças no Código de
Processo Penal de 1941, passando por derradeiro ao estudo dos sistemas
processuais penais, suas principais características, e qual deles é adotado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, chegando ao sistema acusatório por meio de uma
abordagem doutrinária sobre o tema, finalizando com o estudo sobre a parcialidade
do juiz frente as garantias previstas no sistema acusatório constitucional. Diante
disso foi possível concluir que a atuação de oficio do juiz não está ligada a
insuficiência de garantias constitucional para que este exerça sua atividade, mas sim
da insistente busca pela verdade real, que está vinculada ao sistema inquisitorial. A
pesquisa tem uma abordagem feita por método qualitativo e a técnica usada e a
revisão bibliográfica, além da coleta de informações em artigos e periódicos.
Palavras-chave:

LEI
11.690/2008,
IMPARCIALIDADE DO JUIZ.

SISTEMAS

PROCESSUAIS

PENAIS,

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O advento da lei 11.690/2008 “a figura do juiz instrutor”.

3. Sistemas processuais penais. 3.1. Acusatório. 3.2. Inquisitivo. 3.3. Misto. 4. Sistema
processual adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 5. A figura do juiz parcial
frente ao sistema acusatório adotado pela constituição federal de 1988. 5.1. Do
devido processo legal. 5.2. A garantia constitucional do juiz natural. 5.3. A atuação
do magistrado de ofício “a busca da verdade real”. 6. Conclusão. 7. Referências

163

www.conteudojuridico.com.br
1 INTRODUÇÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Com o advento da Lei 11.690/2008 houve alterações no Código de Processo
Penal, em especifico no art. 156, I, que trouxe a possibilidade da atuação de oficio
do magistrado, determinando a produção de provas consideradas urgentes e
relevantes mesmo antes de iniciada a ação penal, surgindo assim um
questionamento doutrinário quanto ao sistema processual atualmente
adotado, visto a incidência de dispositivos inquisitivos dentro deste.
Assim diante de tal questionamento é feita uma analise dos sistemas
processuais penais e suas principais características, com o objetivo de se chegar ao
entendimento de qual deles predomina no brasil. E esse entendimento é firmado
com o estudo do posicionamento de doutrinadores de renome quanto ao tema,
onde se chega a conclusão de qual sistema vige no Brasil.
Tendo em vista que o sistema acusatório é o adotado pela Constituição
Federal de 1988, passa-se a confrontar o que está previsto no dispositivo
supramencionado, como a atuação de oficio do juiz, com as garantias inerentes ao
modelo acusatório de processo penal, com o objetivo de verificar o porquê da
atuação de oficio do juiz mesmo munido de garantias que asseguram a sua
estabilidade e imparcialidade.
E importante salientar que a discussão sobre o tema se faz necessária visto os
recentes julgamentos onde se percebe que grande parte dos juízes se voltam contra
a norma constitucional e as garantias que esta lhe proporciona para que se
mantenha imparcial, indo este em busca de provas, comandando diligências, se
posicionando como verdadeiros juízes instrutores, buscando uma resposta social e
não judicial, já que as suas decisões por muitas das vezes não seguem a regra do
jogo, mas sim os anseios da sociedade.
2- O ADVENTO DA LEI 11.690/2008 “AFIGURA DO JUIZ INSTRUTOR”

O Código de Processo Penal sofreu alterações com o advento da Lei nº 11.690
de 2008, trazendo modificações às regulamentações referentes às provas, as
perguntas de ofício, os exames periciais, etc. Dentre os dispositivos, merece atenção
a modificação ocorrida no título VII, capítulo I, que trata da prova, especificamente
em seu art. 156, I, onde ao juiz foi facultado ordenar a produção antecipada de
provas, consideradas urgentes e relevantes, mesmo antes de iniciada a ação penal,
devendo ser observado a necessidade, adequação e proporcionalidade, mesmo que
na fase preliminar de investigação (inquérito policial).
Vale esclarecer que o inquérito policial é uma fase pré-processual,
considerado assim um procedimento meramente administrativo, sendo este
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facultativo e destinado a apuração, apuração está que tem como conceito um
conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, com finalidade a obtenção
de indícios de autoria e materialidade (Investigação), para que o titular da ação
penal (Ministério Público) possa oferecer denúncia contra o suposto autor da
infração penal.
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Esta fase é considerada inquisitorial, pois nela, o delegado de polícia
(autoridade policial), parte legitima, tem plenos poderes para constituir
provas/elementos informativos e imputa-los ao investigado sem que haja a
possibilidade de defesa, defesa esta que somente será concedida com a abertura
da ação penal na fase processual, fase esta que aplicará os elementos constituídos
ao crivo do contraditório, para que haja o devido processo legal, aonde o acusado
terá o direito de conhecer de toda a informação, conteúdo da acusação, para que
possa reagir ao que lhe foi imputado, devendo estar presente em todos os atos da
instrução criminal, tendo também o direito de se defender tecnicamente por meio
de um advogado.
Por sua vez, a possibilidade da atuação de ofício do magistrado nesta fase fica
condicionada a necessária urgência e relevância, como previsto no art. 156, I, do
CPP. Esta urgência e relevância devem estar associadas aos meios de provas
previstos na legislação (provas lícitas), como as provas cautelares (quando há o risco
do desaparecimento da prova pelo decurso do tempo, tendo como exemplo a
pessoa enferma, que em estado terminal, é a única testemunha do crime) provas
não repetíveis (quando não podem ser realizadas novamente, tendo como exemplo
a perícia feita em um banco que fora assaltado) e as provas antecipadas (aquelas
realizadas em momento diverso ao que prevê a legislação, mas que se não forem
feitas em determinado momento, certamente não será possível faze-las
posteriormente, como por exemplo a escuta telefônica), estas provas, “de acordo
com o código” são permitidas, pois nelas há, mesmo que de forma postergada, o
contraditório e ampla defesa, ou seja, ainda que sejam constituídas antes da ação
penal elas terão valor relativo de prova, deixando de ser meros elementos
informativos.
A aplicação do art. 156, I do Código de Processo Penal de 1941, é considerada
inconstitucional por grande parte da doutrina, pois afirmam que este artigo vai de
encontro ao sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, que ao
que parece, não o único que impinge regras dentro das fases do processo, pois
dentro do sistema processual penal pode-se observar indícios ou resquícios de um
sistema inquisitivo, que faz ressurgir a figura do juiz –instrutor de outrora.
Assim, diante da dúvida quanto ao sistema predominante no nosso
ordenamento faremos uma breve analise dos sistemas processuais acusatório,
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inquisitório e o misto, para entendermos a natureza desses sistemas e quais as suas
principais características a fim de estabelecer qual destes mais se aproxima ou
predomina no atual contexto histórico que vivemos dentro do ordenamento
jurídico brasileiro.
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3- SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS

No presente capítulo trataremos das três espécies de sistemas processuais,
levando em conta as principais características de cada um dos sistemas. Essa
abordagem se faz necessária dada a importância e as consequências que podem
advir pela adoção por nosso ordenamento, de um desses sistemas, pois
este influenciará de forma significativa no modelo adotado pelo Estado, se
democrático ou autoritário.
Cabe ressaltar que não temos atualmente uma previsão expressa e
predominante da adoção de um sistema especifico, devendo tal premissa
consolidar-se por meio de uma sistemática interpretação constitucional, que
dependerá do momento político e social da época para coordenar e organizar o
ordenamento jurídico vigente.
Assim, segundo Paulo Rangel, (2014, p.53) os sistemas processuais são frutos
do período político de cada época, pois, à medida que o Estado se aproxima do
autoritarismo, diminuem as garantias do acusado. Porém, à medida que se
aproxima do Estado Democrático de Direito, as garantias constitucionais são-lhes
entregues.
Para melhor entendê-los, abordaremos cada um dos sistemas e suas
características, o que se faz necessária a separação dos mesmos em tópicos
distintos. Assim seguiremos, sendo o primeiro o sistema acusatório, em seguida o
inquisitório e logo após o misto, que é tão defendido pela doutrina majoritária.
3.1- ACUSATÓRIO

O sistema acusatório é um sistema que surgiu durante a antiguidade grega
e romana, anterior ao século XIII. Nele alguém somente poderia ser julgado
(processado) mediante uma acusação oficial. No entanto, a sociedade daquela
época também tinha o poder de “fazer justiça”, pois excepcionalmente se permitia
a representação por parte da vítima, parentes ou até por qualquer um do povo,
tendo o Estado somente o papel de julgador.
Este sistema atualmente é caracterizado por possuir clara distinção entre as
atividades de acusação, defesa e de julgamento, cabendo a iniciativa probatória a
parte que acusa, devendo o juiz ficar alheio a investigação, para que haja um
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tratamento igualitário com a possibilidade do contraditório e ampla defesa,
havendo a existência aqui de um juiz garantidor dos direitos fundamentais.
Aqui o réu é tratado como sujeito processual e não como um mero objeto a
ser investigado na persecução penal, como acorria no sistema inquisitório;
vigorando também a publicidade do procedimento, que aproxima a população do
julgamento e por consequência os coloca como fiscalizadores das decisões judiciais.
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Neste modelo a fase investigatória fica a cargo do Ministério Público, com
previsão no art. 129, I da CF/88, que ao final, caberá propor a ação penal ou não,
pedindo o arquivamento do caso quando não houver indicio suficientes para a
denúncia.
3.2- INQUISITIVO

O sistema inquisitório é um modelo histórico aonde se matinha o processo
em sigilo, sendo sempre escrito, sem a possibilidade do contraditório e ampla
defesa, ficando o réu a mercê do juiz-inquisidor. Nele o réu era visto como mero
objeto da persecução penal, sofrendo torturas para que por meio destas se
chegasse à confissão, tida como a rainha das provas (Prova Mãe) dentro do sistema
trifásico de provas, podendo esta, ser usada como único meio para a condenação.
Vale lembrar que a prisão do acusado no transcurso do processo era a regra.
Este sistema era caracterizado por concentrar nas mãos de uma única pessoa a
iniciativa probatória e a de julgamento (acusar e julgar), existindo assim a figura do
juiz-ator, do juiz parcial, violando o princípio do ne procedat iudex ex offici (a
jurisdição é exercida apenas quando há uma demanda.), pois o juiz podia atuar sem
previa invocação, agindo de oficio, sendo esta a essência do sistema inquisitivo.
Assim sustenta Aury Lopes Jr (2017, p. 42):
É da essência do sistema inquisitivo a aglutinação de
funções na mão do juiz e atribuição de poderes instrutórios
ao julgador, senhor soberano do processo. Portanto não há
uma estrutura dialética e tampouco contraditória. Não existe
imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e
decide a partir da prova que ela mesma produziu.
Atualmente, estas características, as de um sistema autoritário, não se
afastam muito da nossa realidade, que será tratado posteriormente, aonde veremos
a existência de dispositivos infraconstitucionais que reafirmam essa tendência
inquisitiva.
3.3- MISTO
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É assim chamado por aglutinar os dois sistemas dentro do processo,
separando o processo em duas fases: fase pré-processual e fase processual, sendo
a primeira e de caráter inquisitório e a segunda de caráter acusatório. Na primeira
fase, a de investigação preliminar, o procedimento é presidido pelo juiz instrutor,
colhendo provas, indícios e demais informações para que possa, posteriormente,
embasar sua acusação ao Juízo competente. Este sistema obedece às características
do sistema inquisitivo, em que o juiz é, portanto, o gestor das provas.
A segunda é a fase processual, que passa a existir a figura de um acusador,
ao qual a Constituição Federal de 1988 atribui com exclusividade, como o
promovente da ação penal pública o Ministério Público, afastando a possibilidade
da atuação do magistrado a não ser na condição de julgador.
4- SISTEMA
BRASILEIRO.

PROCESSUAL

ADOTADO

PELO

ORDENAMENTO

JURIDICO

A Constituição Federal de 1988 adotou, de forma implícita, como sistema
processual, o sistema acusatório, que faz diretamente contraposição ao modelo
inquisitório puro, onde os sujeitos não são distintos quanto às funções de investigar,
acusar e julgar, sendo estas funções acumuladas nas mãos de uma única figura a
do Juiz-ator, o que pode colocar em xeque as alterações sofridas em alguns
dispositivos do Código de Processo Penal de 1941 trazidas pela lei 11.690/08, frente
aos dispositivos da carta magna, como as garantias fundamentais previstas e
distribuídas entre vários artigos, dentre eles o art. 5º, XXXVII e LIII que trata do juiz
natural; art. 5º, LIV que trata do devido processo legal; e art. 5º, LVII que trata da
presunção de inocência. Vejamos:
Art. 5º da Constituição Federal.
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;
No entanto ao adotar de forma implícita e não explicita o sistema acusatório,
e levando em conta a atual modificação ocorrida nos artigos do Código de Processo
Penal de 1941 pela lei 11.690/08, que trazem indícios ou resquícios inquisitivos, o
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legislador deixou margem para que houvesse divergência quanto ao real sistema
vigente em nosso ordenamento.
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Dentre os defendem que o sistema processual adotado é “o sistema misto”,
sendo doutrina majoritária, parte deles justifica que a existência de um sistema
processual “misto” se dá pelo simples fato de termos duas fazes, sendo uma préprocessual e outra processual, ambas distintas, onde a primeira priva o indivíduo de
alguns direitos, impingindo assim aspectos do sistema inquisitivo, no qual não há
que se falar em direito de contradizer o que foi produzido “provas/elementos”
cerceando assim o direito de defesa, e a segunda que é mais branda por trazer
todas as garantias inerentes ao indivíduo como forma de garantir um princípio
basilar do processo penal, o do devido processo legal (contraditório e ampla
defesa).
Em sentido contrário a esse sistema pondera Eugênio Pacelli (2014, p.14):
No que se refere à fase investigativa, convém lembrar que a
definição de um sistema processual há de se limitar ao exame
do processo, isto é, da atuação do juiz no processo. E porque,
decididamente, inquérito policial não é processo, misto não
será o sistema processual, ao menos sob essa fundamentação.
De outra parte, somente quando a investigação fosse
realizada diretamente perante o juízo, como ocorre na França,
seria possível deslumbrar contaminação do sistema, e,
sobretudo quando ao mesmo juiz da fase de investigação se
reservasse a função de julgamento. Não é esse o caso
brasileiro.
Nesta linha, temos o processualista Guilherme Nucci (ano), que entende que
a vigência do sistema processual misto ou inquisitivo garantista, como ele mesmo
o define, no atual cenário do processo penal brasileiro não se dá pela simples
existência de uma dupla fase, mas sim em virtude dos mais variados dispositivos
previstos tanto na legislação Constitucional, como os art. 5º, LV e art. 5º, LVII que
trazem garantias aos direitos fundamentais, como nas infraconstitucionais, como os
art. 5º, II, art. 311 e art. 156 do CPP, que mitigam alguns desses direitos, sendo
indicados como resquícios do sistema inquisitivo, estando estes vinculados a uma
das duas fases do processo.
Assim, os presentes artigos, trazem um rol de condutas que ora se fazem
consistentes com o modelo adotado pela carta magna, trazendo dispositivos que
garantem princípios como do contraditório e ampla defesa e o da presunção de
inocência do réu, e ora se fazem inconsistente com o modelo adotado pela carta
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magna por trazer atividades incumbidas de oficio ao Juiz, como a colheita provas,
iniciativa de abertura de inquérito policial e a decretação de prisão preventiva em
qualquer fase da investigação ou do processo. Corroborando assim com a tese de
que há um sistema contaminado ou hibrido.
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Neste sentido, temos o posicionamento do nobre doutrinador Guilherme
Nucci (2014, p. 70):
Logo, não há como negar que o encontro dos dois lados da
moeda (Constitucional e CPP) resultou no hibridismo que
temos hoje. Sem dúvida que se trata de um sistema
complicado, pois é resultado de um Código de forte alma
inquisitiva, iluminado por uma Constituição federal imantada
pelos princípios democráticos do sistema acusatório. Por tal
razão, seria fugir a realidade pretender aplicar somente a
Constituição a prática forense [...]. Essa junção do ideal (CF)
com o real (CPP) evidencia o sistema misto.
É notório e visível que atualmente não existem mais sistemas puros, visto as
amplas características dos sistemas presentes no ordenamento jurídico brasileiro, o
que não possibilita mais qualificar o sistema adotado em um ordenamento pela
simples comparação com um ou outro sistema existente, devendo haver critérios
mais específicos para quantificar para qual lado da balança pende ou tente a pender
o processo, se mais para o acusatório ou mais para o inquisitório. A doutrina
costuma “chamar” a esse tal critério específico, capaz de identificar o possível
sistema predominante, de princípio informador de cada sistema.
Alinhado e defensor desse posicionamento, o ilustríssimo doutrinador Aury
Lopes Jr (2017, p. 41) afirma:
Ora, afirmar que o “sistema é misto” é absolutamente
insuficiente, é um reducionismo ilusório, até porque não
existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são
mistos. A questão é, a partir do reconhecimento de que não
existem mais sistemas puros, identificar o princípio
informador de cada sistema, para então classificá-lo como
inquisitório ou acusatório, pois essa classificação feita a partir
do seu núcleo é de extrema relevância.
É visível que os autores, Aury Lopes Jr. e Eugênio Pacelli discordam das teses
defendidas quanto a ser “misto” o sistema adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro. Perceberemos que ao menos um deles já se posiciona de forma
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categórica, chegando a afirmar que o sistema processual adotado no Brasil a luz do
CPP é essencialmente inquisitivo,
Assim podemos perceber nas palavras de Aury Lopes Jr (2017, p. 47):
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Pensamos que o processo penal brasileiro é essencialmente
inquisitivo, ou neoinquisitório se preferirem, para descolar do
modelo histórico medieval. Ainda que se diga que o sistema
brasileiro é misto, a fase processual não é acusatória, mas
inquisitória, na medida em que o princípio informador é o
inquisitivo, pois a gestão da prova esta nas mãos do juiz.
Se torna imperioso ressaltar que visto sobre o prisma constitucional o sistema
processual adotado será o acusatório, frente às fortes características trazidas como
a clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, previstas no art. 129, I, da
CF/88, que traz como função privativa do Ministério Público promover ação penal
pública; como também a possibilidade do contraditório e a ampla defesa previsto
no art. 5, LV, dentre outros. Contudo, não basta que haja somente uma separação
inicial de quem acusa e de quem julga se, posteriormente, o juiz assume um papel
ativo na busca das provas, como previsto no art. 156, I do CPP, indo na contramão
a regra processual que afirma que incumbira a quem alegar à prova dos fatos, art.
156, Caput, do CPP primeira parte e art. 373, I, do CPC. Senão vejamos:
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer,
sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Assim, diante do que foi discorrido ao longo do capítulo quanto ao
posicionamento dos doutrinadores de renome, pode-se concluir que mesmo
vivendo num estado democrático de direito, onde as principais garantias
processuais estão elencadas na nossa Constituição Federal, como por exemplo o
contraditório e a ampla defesa e a presunção de inocência, é notória a existência de
resquícios inquisitivos que permeiam entorno do processo penal, o que nos
levaria a cogitar que atualmente vivemos sob a égide um sistema processual
acusatório, mas não o puro, pois este encontra-se eivado de vícios de um sistema
autoritário de outrora.
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Nesta veia, encontra o sistema acusatório, não puro, guarida nas palavras de
Paulo Rangel (2014, p. 53):
O Brasil adota um sistema acusatório que, a nosso modo de
ver, não é puro em sua essência, pois o inquérito policial
regido pelo sigilo, pela inquisitoriedade, tratando o indiciado
como objeto de investigação, integra os autos do processo, e
o juiz, muitas vezes pergunta, em audiência, se os fatos que
constam no inquérito policial são verdadeiros. [...] Neste caso
observe-se que o procedimento meramente informativo,
inquisitivo e sigiloso dá o pontapé inicial na atividade
jurisdicional à procura da verdade processual.
Ademias, e inegável que a legislação infraconstitucional pátria ainda tem
consigo elementos do sistema inquisitivo, entretanto, trata-se de um descompasso
entre a legislação constitucional e a infraconstitucional, Não se pode questionar a
supremacia da Constituição. Portanto, qualquer lei ou dispositivo que vá de
encontro ao modelo adotado pela CF/88, deve ser encarado como inconstitucional,
devendo vigorar sempre o sistema ou modelo garantista, a qual seja o acusatório.
5- A FIGURA DO JUIZ PARCIAL FRENTE AO SISTEMA ACUSATÓRIO ADOTADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Diante da a análise feita dos sistemas processuais, aonde foram abordadas
suas principais características para entendermos a essência e por seguinte classificar
o modelo processual adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, cabendo-nos
agora tratar da parcialidade do Juiz prevista no art. 156, I do CPP frente do cenário
garantista assumido com a adoção do sistema acusatório constitucional, em que as
funções de defender, acusar e julgar são distintas, trazendo como regra o princípio
do devido processo legal, ao qual passaremos a analisar a fim de confirmar a sua
importância dentro do processo penal.
5.1- DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Para enfrentarmos o tema do capítulo se faz mister definir primeiramente o
que seria o devido processo legal dentro do sistema processual penal, princípio este
que rege o sistema acusatório. Assim, para Albreto Machado (2014, p. 63), “o devido
processo legal é uma clausula fundante, com enorme densidade ética”. Desta forma
ele afirma:
O devido processo legal é uma espécie de princípio-síntese,
ou princípio matriz, que dá fundamento a todo o sistema
processual penal. Ele se desdobra em vários outros princípios
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– contraditório, ampla defesa, fundamentação, juiz natural,
presunção de inocência, justa causa e processo acusatório –
atuando como norma fundante de todo edifício processual.
(MACHADO, 2014, p. 63)
Logo se vê, nas palavras do nobre autor, que a inobservância ou ofensa dos
princípios dessa cláusula fundante, como a exemplo o contraditório, pode levar a
nulidade absoluta dos processos criminais, pois este é quem assegura a
legitimidade de todo o processo.
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Este também é o entendimento de Paulo Rangel (2014, p. 4), quanto a
importância de tal princípio:
A constituição Federal proclama, em seu art. 5º, LIV, que
‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal’. O princípio significa dizer que se
devem respeitar as formalidades previstas em lei para que
haja cerceamento da liberdade ou para que alguém seja
privado de seus bens. [...] O devido processo legal é o
princípio reitor de todo o arcabouço jurídico processual.
Se observa que o devido processo legal guarda raízes no princípio da
legalidade, garantindo a todo individuo, que este somente será processado e
punido se houver lei que assim o defina, respeitadas as regras do processo, pois o
processo regular (legal) é aquele que permite a aplicação justa das normas.
É importante ressaltar que a extressão “devido processo legal” tem
correspondência com a expressão inglesa “due process of law” que surgiu
primeiramente na constituição dos EUA, em sua emenda 5ª que proclamou essa
cláusula. Sendo que a palavra “Law” significa Direito, e não lei. Essa observação se
faz importante para entendermos que o processo deve estar em conformidade com
o Direito como um todo, e não apenas em consonância com uma lei em especifico.
Dessa forma, durante todo o processo, deverá ser garantido às partes a
observância aos ditames tanto constitucionais como os infraconstitucionais, de
modo que seja possibilitada a devida produção de prova (contraditório e ampla
defesa), julgamento por magistrado competente e imparcial (Juiz natural), e as
demais garantias fundamentais inerentes ao processo penal.
Assim diante da importância que esse princípio fundante tem dentro do
sistema processual penal, passaremos a analisar um dos princípios que dele se
origina, que é o Princípio do Juiz Natural, ao qual deriva a figura do juiz imparcial.
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5.2- A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL

O princípio do juiz natural é uma garantia constitucional que assegura aos
cidadãos que o juízo será imparcial, julgando de maneira independente e com base
no ordenamento jurídico. Desta forma, os tribunais de exceção ficam proibidos
expressamente, assim como os tribunais ad hoc, que são aqueles constituídos em
caráter temporário ou excepcional, com a finalidade de julgar crimes específicos.
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A respeito do assunto Alberto Machado (2014, p. 67) assim destaca:
O princípio do juiz natural, ou do juiz constitucional, significa
que nenhum processo será válido se constituído perante
tribunais de exceção, ou tribunais ad hoc. Logo para a
constituição e desenvolvimento do processo penal válido é
indispensável que seja presidido por um juiz previamente
definido em lei, investido na função jurisdicional e
competente para o julgamento do fato. Vale dizer, o juiz
natural é aquele previsto constitucionalmente para o
julgamento da causa mesmo antes da ocorrência do fato a ser
julgado.
Percebe-se que o nobre autor destaca entre virgulas a expressão “juiz
constitucional”, e este o faz com razão pois é fato que este princípio tem garantia
expressa na Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVII, que trata da proibição dos
juízos ou tribunais de exceção, como também em seu art. 5º, LIII, que diz que
ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
Neste sentido temos também o posicionamento de Eugênio Pacelli (2014, p.
37) que diz:
O princípio do juiz natural tem origem no Direito anglo-saxão,
construído inicialmente com base na ideia da vedação do
tribunal de exceção, isto é, a proibição de se instituir ou de se
constituir um órgão do judiciário exclusiva ou causidicamete
para o processo e julgamento de determinada infração penal.
Intimamente ligado ao princípio da legalidade, o princípio do
juiz natural exigia que somente um órgão previamente
constituído para o processo de crimes, também
anteriormente definidos, isto é, antes de seu cometimento,
seria competente para o respectivo julgamento.
Vislumbra-se aqui nas palavras dos dois doutrinadores citados uma visível
preocupação que este princípio passa a ter, e que Guilherme Nucci (2014, p. 38)
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assim preleciona: “A preocupação maior desse princípio é assegurar a
imparcialidade do juiz, visto que, num estado democrático de direito, é inconcebível
que os julgamentos se materializem-se de forma parcial, corrupta e dissociada do
equilíbrio que as partes esperam do magistrado”.
Assim completa Guilherme Nucci (2014, p. 38):
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É certo que o princípio do juiz natural tem por finalidade, em
ultimo grau, assegurar a atuação de um juiz imparcial na
relação processual. Entretanto, por mais cautela que se tenha
na elaboração de leis, é possível que um determinado caso
chegue às mãos de um magistrado parcial. Essa falta de
isenção pode decorrer de fatores variados: corrupção,
amizade, [...] conhecimento pessoal sobre o fato a ser julgado.
Vale frisar que essa figura juiz imparcial, derivada do princípio do juiz natural,
só é possível quando este sendo “independente” tem garantias que visem a sua
segurança, não sofrendo no exercício de suas funções nenhuma repressão ou
constrangimento, seja ela de cunho político ou funcional.
Assim, a Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 95, I, II e III, garantias
como: a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios,
respectivamente, com o intuito de assegurar o magistrado. Desta forma há que se
prever uma atuação mais isenta do mesmo dentro do processo, pois ele nada deve
e assim nada teme, tornando suas decisões mais imparciais possíveis.
5.3- A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO DE OFICIO “A BUSCA DA VERDADE REAL”

Mesmo a Constituição Federal de 1988 garantindo a imparcialidade do juiz
por meio da aplicação do princípio do juiz natural conjugado com as garantias que
asseguram a sua estabilidade no cargo, sem que para isso deva se sujeitar a uma
força estranha ao processo, ainda é possível nos dias atuais visualizar a figura do
juiz-ator, juiz este que tem um posicionamento ou pensamento com vertente
inquisitorial, na qual vive uma insistente busca por uma verdade real e não
processual. Tendo esta posição um reforço legal previsto no art. 156, I do Código
de processo Penal, que traz a possibilidade da produção antecipada de provas antes
mesmo de iniciada a ação penal. Senão vejamos:
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém,
facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando
a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
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A verdade real, material ou substancial é um contraponto a verdade
processual ou formal, pois a verdade processual pelo conhecido adágio “o que não
está nos autos, não está no mundo” tem como fim último a análise dos fatos
trazidos aos autos pelas partes, com base na distribuição do ônus da prova,
cabendo ao juiz somente avalia-las decidindo a causa de forma imparcial, alheio ao
processo.
Assim a verdade real seria a intenção processual de busca da realidade fática
existente no mundo e não simplesmente nos autos, tendo a função de demostrar
ao magistrado um cenário mais completo, e que havendo dúvidas, este teria a
possibilidade de ordenar a produção de provas de ofício.
Tal fundamento se faz presente na obra do ilustre autor Alberto Machado
(2014, p. 79), ao abordar o tema, que diz:
O princípio da verdade real significa que o processo-crime
deve buscar sempre a verdade substantiva dos fatos e não
pode se satisfazer simplesmente com a verdade formal, ou
com presunções de verdade, como acontece às vezes no
processo civil em caso de ausência de contestação e onde
estão em jogo direitos disponíveis. É que os bens e direitos
discutidos no processo penal, argumenta-se, têm uma
enorme relevância para a sociedade e para os indivíduos,
muito maior do que aqueles que normalmente são discutidos
na relação processual civil, os quais, exceção feita às ações
coletivas, afetam exclusivamente os interesses particulares.
Diante deste contexto a que o autor coloca, parece que a busca desenfreada
por uma verdade real está vinculada não a um critério objetivo, mas sim a um
critério subjetivo, qual seja, a busca por uma resposta para a sociedade, pois como
colocado pelo autor, há mais possibilidades de uma decisão no processo penal
repercutir de forma negativa e geral do que no âmbito do processo civil onde as
relações são mais individuais.
Cabe ressaltar que parte da doutrina questiona essa exagerada e redundante
adjetivação da expressão “verdade real”, visto que a palavra “verdade” já é uma
expressão em si do que seria real e não do imaginário. Desta forma, Machado (2014,
p.79) reforça esse entendimento afirmando que tal linguagem é: “atualmente
utilizada tão somente com o objetivo de reforçar a ideia de que no processo penal,
a verdade não pode apoiar-se apenas em indícios ou meras presunções acerca da
responsabilidade criminal dos acusados”. Por outro lado a busca por uma verdade
única e irredutível dentro do processo não é tarefa fácil, pois esta sempre dependerá
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de algumas presunções, como por exemplo, que as provas constituídas sejam
“confiáveis”.
Sendo assim, parece que a persecução penal fundada no princípio da
verdade real tem como único intuito a admissão da figura de um juiz parcial (Juiz
investigador/instrutor), mais dinâmico na condução do processo, atuando de forma
direta na constituição dos fatos e na busca das provas.
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Desta forma, é com grande saber que o nobre autor argumenta sobre o risco
desse posicionamento dentro do processo:
É por isso que não vale a pena transformar a verdade real num
mito a ser atingido a todo custo, pois além de ser uma
empreitada nem sempre possível, corre-se o risco de
transformar o juiz num autêntico inquisidor, com o aumento
abusivo e arbitrário dos seus poderes instrutórios. É oportuno
lembrar, sob esse aspecto, que o mito da verdade substancial,
a ser reconstituída a qualquer custo (inclusive ao custo da
tortura e de outras provas ilícitas), não por acaso teve a sua
origem exatamente nos processos inquisitivos e canônicos da
idade média. (Alberto Machado, 2014, p. 81)

Percebe-se assim, que a busca pela verdade a qualquer custo está
intimamente ligada ao sistema inquisitório e a ideia de juiz-autor (inquisidor), e que
a busca da verdade real ou substancial surgiu na inquisição, e que a partir daí foi
sendo utilizada para justificar os abusos e as ingerências estatais. Vale ressaltar que
esse princípio não guarda qualquer relação com o sistema adotado por nossa
Constituição, pois foge ao princípio garantidor do juiz imparcial, aonde ele nada
prova, somete julga.
Essa ganância pela verdade real, fundamentada no Código de Processo Penal
é tão perceptível que se torna possível apreciar as arbitrariedades gritantes
cometidas pelos julgadores quando, por exemplo, nos crimes de ação pública, o
juiz tem o arbítrio de proferir sentença condenatória mesmo que o Ministério
Público tenha pedido a absolvição do acusado, previsto no art. 385 do Código de
Processo Penal. Assim, vejamos:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir
sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha
opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada.
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Assim é notável que não se pode, baseando-se nesse princípio, admitir um
juiz tão dinâmico, atuante, a ponto deste se empenhar na produção de provas
contra o réu, invadindo a esfera de atuação de quem é constitucionalmente
incumbido de tal tarefa, como o é ao Ministério Público, causando assim um
desequilíbrio na paridade de tratamentos. Segundo Adauto Suannes (1999, apud
MACHADO, 2014, p. 82): “Ao juiz moderno não incumbe a busca da verdade real,
pois o órgão estatal encarregado desse mister é o Ministério Público”.
Esse tipo de posicionamento, como revela Franco Cordero (1986. p. 51) tem
raiz no chamado “primado da hipótese sobre os fatos” tida como situação típica do
sistema inquisitorial. Assim pondera: “são considerados e relevados apenas os
significantes confirmadores da acusação, desprezando os demais. Neste caso,
forma-se um “quadro mental paranoico” em que praticamente não há espaço para
a defesa e o contraditório”
Assim o magistrado que vai em busca da verdade real foge à regra do
processo e desconhece o que tem nos autos, valorando muita das vezes as provas
que ele mesmo perseguiu em relação as constituídas pelo órgão próprio da
acusação, se tornando assim um inquisidor por querer e não por dever, pois este
por muita das vezes vinculado a um anseio social se torna parcial.
6- CONCLUSÃO
Diante do exposto no presente estudo, quanto a atuação de oficio do juiz,
trazida na lei 11.690/08, norma infraconstitucional, frente as garantias do sistema
acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, conclui-se que o sistema
acusatório é o adotado atualmente, sendo este um sistema garantista, pois confere
ao juiz segurança e estabilidade para que mantenha a sua imparcialidade. Assim o
juiz instrutor (juiz parcial) se posiciona de forma inquisitória não por insuficiência
de garantias desta, mas sim por uma insistente busca pela verdade real, criando em
si um estado de quadro paranoico mental, que o leva, de forma desenfreada, à
busca por uma verdade extraprocessual, pois este deixa de ser imparcial, por muitas
vezes, para atender a um anseio social e não processual.
Diante disso, percebesse que já não há mais a possibilidade de termos
dispositivos que garantam esse tipo de conduta do magistrado, pois estando
munido de tais liberdades acha que tudo pode, mesmo não encontrando, o seu
comportamento, assento cativo no nosso ordenamento jurídico brasileiro, devendo
ser declarada inconstitucional toda lei que contrariar norma maior constitucional.
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Resumo: Trata-se de uma singela contribuição ao estudo do Direito Municipal,
demonstrando, em breves linhas, as nuances da questão que trata da capacidade
processual da Câmara dos Vereadores.
Palavras-chave: Câmara Municipal – capacidade processual – personalidade
jurídica – personalidade judiciária.
Sumário: 1. Introdução; 2. Reconhecimento da capacidade processual; 3.
Conclusão.

1 – introdução
Na concepção do mestre De Plácido e Silva a Câmara Municipal “é tida, então,

como poder legislativo do município, composta por seus vereadores, eleitos pelo
voto direto dos habitantes do município”.[i]

Trata-se de poder autônomo e independente, ou seja, detêm
funções individualizadas, quais sejam: fazer as leis municipais e fiscalizar os atos
Poder Executivo.
Entretanto, a despeito destas prerrogativas elencadas, ressoa tormentosa a questão
relativa ao âmbito de sua capacidade processual.
2 – Reconhecimento da capacidade processual
Rui Stoco aponta que aqueles que insistiam em negar capacidade processual
as Câmaras Municipais partiam do suposto de que são pessoas jurídicas de direito
público interno apenas a União, cada um de seus Estados e o Distrito Federal e cada
um dos Municípios legalmente constituídos (trata-se de concepção retrógrada que
não mais atende ao disposto no artigo 41 do Código Civil Brasileiro)[ii].
Hoje, entretanto, é pacífico o reconhecimento, tanto pela doutrina[iii] quanto
pela jurisprudência[iv], da capacidade processual da Câmara para determinadas
circunstâncias (como nos chamados atos interna corporis, ou seja, naqueles que
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versam sobre a defesa de suas prerrogativas institucionais),[v] restando, por outro
lado, sua absoluta impropriedade para a defesa de outras.[vi]
da questão está em estabelecer
entre personalidade jurídica e personalidade judiciária.
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O

cerne

uma

diferenciação

Conforme as lições de Hely Lopes Meirelles a personalidade jurídica não se
confunde com a personalidade judiciária. De fato, somente é pessoa jurídica o
município, sendo, por isso, correto dizer que a Câmara não detém personalidade
jurídica. Mas, por outro lado, sua personalidade judiciária lhe confere a
possibilidade de, ao menos, defender suas prerrogativas ou direitos próprios.[vii]
Com o brilhantismo que lhe é peculiar o mestre Diomar Ackel Filho pontua

que “A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica. Ela é órgão do governo

do Município, incumbida das funções legislativas. Assim, a personalidade é do
Município de cujo governo participa e não dela. Isso não obsta, contudo, que se
reconheça à legitimidade da Câmara Municipal para agir em Juízo, quando o fizer
na defesa de seus interesses.[viii]
Portanto, de acordo com o exposto, a capacidade processual da Câmara, ao
menos para a defesa de suas prerrogativas institucionais, ou seja, para os
atos interna corporis, é pacificamente reconhecida.
Por outro lado, numa interpretação mais elástica, entende-se que, quando o ato for
danoso à Câmara, ela deve ser parte, independentemente de tratar-se
de imputação que onere a Fazenda, por que tem direito a defender a legalidade, a
legitimidade de seus atos e interesses próprios.[ix]
Vale lembra que, sendo a Câmara um órgão despatrimonializado, todos os
encargos ou vantagens de ordem pecuniária decorrentes de um julgado serão
suportados pela Fazenda Pública ou serão para ela revertidos.
Em resumo, o que não se admite, conforme frisa o mestre Rui Stoco, é que a Câmara
“ingresse em juízo em nome do Município ou a pretexto de defendê-lo em

demandas com terceiros, relativas a negócios administrativos da competência
privativa do Executivo local.[x]
3 – Conclusão
Hoje, conforme o que fora exposto, a capacidade processual da Câmara
Municipal é pacifica tanto na doutrina quanto na jurisprudência, ao menos no que
tange às suas prerrogativas institucionais.
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A problemática da questão se resolve quando compreendemos que, embora
a Câmara seja um ente que não detém personalidade jurídica (haja vista que esta é
do Município), ela tem personalidade judiciária cabendo, por conseguinte, a defesa
de seus interesses próprios, sendo, entretanto, cabível pontuar, que toda a sorte
dos julgados dos quais ela vier a participar serão suportados ou auferidos pela
Fazenda Municipal.
Notas
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[i] SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Vol. I, Forense, 12ª ed., 1996, p. 356
[ii] STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª ed., 2001, p. 824.
[iii] James Goldschimidt, Derecho Processual Civil, Madrid, 1936, p. 192; José Alberto
dos Reis, Código de Processo Civil Português, Lisboa, 1944, V. I, p. 23; Lopes da
Costa, Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, V. I, p. 286.
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625.
[viii] ACKEL FILHO, Diomar apud STOCO, Rui. Tratado..., cit., p. 823.
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[x] STOCO, Rui. Tratado..., cit., p. 823.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre o Tribunal do Júri,
apresentando suas principais características e princípios regentes, focando na
possibilidade de utilização do interrogatório do réu como elemento hábil a
sustentar o veredicto do Conselho de Sentença. Ressalte-se que a análise a que se
procedeu na confecção deste trabalho foi elaborada através de pesquisa qualitativa,
sendo utilizados escritos doutrinários e jurisprudência.
PALAVRAS CHAVE: Tribunal do Júri – Interrogatório do réu – Soberania dos
Veredictos
1 Introdução. 2 Júri

no
Brasil:
origem,
características
e
princípios
constitucionais. 3 Decisão manifestamente contrária à prova dos autos e sua
recorribilidade. 4 O interrogatório do réu como fundamento para o veredicto do
Júri. 5 Conclusão. Referências.
1. Introdução

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) dispõe em seu art. 5º, XXXVIII,
que é reconhecida a instituição do Júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados a plenitude de defesa; o sigilo das votações; a soberania dos veredictos
e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
É uma instituição diferenciada, na medida em que não se encontra
adstrita aos limites impostos pelo ordenamento jurídico aos juízes togados.
Exemplo disso é que os jurados não precisam fundamentar suas decisões, estando
albergados pelo princípio da íntima convicção. Também não são obrigados a pautar
suas escolhas em conceitos jurídicos técnicos, podendo fazer uso de argumentos
sociais e até sentimentais para proferirem o veredicto.
O constituinte optou por dar ao Júri conotação diferenciada, tornando
mais humano o julgamento de crimes dolosos contra a vida. A conduta do réu é
analisada pelos seus pares, pessoas comuns, que não devem se abster de levar em
consideração o contexto em que o acusado se encontra inserido e, com base nele,
pronunciarem o resultado.
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Tendo em vista as peculiaridades que rodeiam o procedimento dos
crimes dolosos contra a vida, há diversas discussões acerca do tema. O presente
artigo tem por objetivo analisar uma delas, qual seja, a possibilidade de manter um
veredicto quando se encontrar pautado apenas no interrogatório do réu.
2. Júri no Brasil: origem, características e princípios constitucionais
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Não se sabe ao certo qual a verdadeira origem do Tribunal do Júri, porém
prevalece a vertente de que foi Henrique II, rei da Inglaterra, quem o implantou,
tendo cada país o adaptado para suas situações particulares, sem, contudo, afastarse da essência inicial (CUNHA; PINTO, 2017).
Quanto ao seu surgimento no Brasil, Cunha e Pinto (2017, p. 20)
discorrem:
Assim, a instituição do Júri no Brasil nasce em 1822, através
de Decreto da lavra do Príncipe Regente D. Pedro e –
interessante – previa a competência do tribunal popular “para
o julgamento do abuso de liberdade de imprensa”. Sua
composição era de 24 cidadãos, “homens bons, honrados,
inteligentes e patriotas”, nomeados pelo Corregedor do
Crime da Corte e Casa. De sorte que a primeira notícia que se
tem do Júri no país não se refere aos crimes dolosos contra a
vida, mas sim, talvez em virtude do contexto histórico e
político da época, ao julgamento dos abusos cometidos pela
imprensa.
E continuam:
A Constituição de 1934 preservou o Júri (art. 72) e a de 1937
foi omissa a respeito, embora o Decreto-lei 167 de 1938
tivesse mantido sua existência. Apenas com a Constituição de
1946 (art. 141, § 28), é que o Júri foi restabelecido com todo
vigor, garantindo-se expressamente, inclusive, a soberania
dos veredictos. Foi a instituição mantida pela Constituição de
1967 e pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969, embora com
a retirada do texto, de qualquer menção à sua soberania. Pela
Constituição Cidadã de 1988 (art. 5º, inc. XXXVIII, ‘a’ a ‘d’), o
Júri finalmente assume a feição atual.
Impende ressaltar que, atualmente, o Tribunal do Júri é formado por um
juiz-presidente (magistrado investido na carreira por meio de concurso público de
provas e títulos), e por vinte e cinco jurados, que serão sorteados dentre aqueles
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alistados. Eles são pessoas comuns, indicadas por autoridades locais, associações
de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em
geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários,
conforme art. 425, §2º do Código de Processo Penal (CPP).
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De acordo com o art. 436 do CPP, o jurado deve ser cidadão (estar no
gozo de seus direitos políticos) e contar com mais de 18 (dezoito) anos de idade.
Além disso, deve possuir notória idoneidade.
Da lista de vinte e cinco jurados, sorteiam-se sete, que farão parte do
Conselho de Sentença que atuará em cada julgamento. O art. 448 do CPP indica
quem estará impedido de servir no mesmo Conselho, são eles: marido e mulher;
ascendente e descendente; sogro e genro ou nora; irmãos e cunhados, durante o
cunhadio; tio e sobrinho; padrasto, madrasta ou enteado e pessoas que mantenham
união estável reconhecida como entidade familiar. Ademais, aplica-se aos jurados
o disposto sobre impedimentos, suspeição e incompatibilidades dos juízes togados.
Saliente-se que os jurados são pessoas leigas, ou seja, não precisam
possuir conhecimento jurídico para atuarem nas causas de competência do Júri.
Julgam por sua íntima convicção, não estando adstritos a conceitos técnicos. O juizpresidente, por sua vez, ao proferir a sentença, deve respeitar o que foi decidido
pelo corpo de jurados no que tange ao reconhecimento (ou não) da materialidade,
da autoria, bem como de elementos acidentais como qualificadoras e causas de
diminuição de pena, por exemplo.
Conforme doutrina e jurisprudência pátria, o julgamento pelos juízes
leigos constitui direito individual daquele que é processado pelo cometimento de
crime doloso contra a vida, cabendo relembrar que “os direitos individuais são
prerrogativas fundamentais atribuídas aos particulares em face do Estado e de
outros particulares, visando a proteção de valores como a vida, a liberdade, a
igualdade e a propriedade” (CUNHA, 2017, p. 22).
Segundo Moraes (2018, p. 134):
A instituição do júri, de origem anglo-saxônica, é vista como
uma prerrogativa democrática do cidadão, que deverá ser
julgado por seus semelhantes, apontando-se seu caráter
místico e religioso, pois tradicionalmente constituído de doze
membros em lembrança dos doze apóstolos que haviam
recebido a visita do Espírito Santo.
Nesse sentido, transcreve-se parte do voto do Ministro Rogério
Schietti, nos autos do REsp 1.716.881 – PR:
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Releva notar que a Constituição da República prevê a
instituição do Júri no capítulo destinado aos direitos e às
garantias fundamentais, no art. 5º, XXXVIII, em evidente
demonstração, pela sua posição topográfica, de que se trata
de instituição destinada a tutelar o direito de liberdade.
[…]
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Como bem ressalta Tourinho Filho, "a despeito das críticas, o
Júri continua em pleno vigor entre nós, embora restrito a
algumas infrações penais [...] ficando o julgamento nas mãos
da sociedade, representada por sete de seus membros, longe
das peias da lei, de precedentes, súmulas e doutrina,
haverá mais garantia para o direito de liberdade"
(destaquei). E prossegue:
[...] Conhecendo os costumes do povo, o que ele sente em
determinadas situações de valoração cultural, o fato
de muitas vezes a lei estar dissociada do pensamento da
sociedade, as conversas de rua, que nem sempre ou quase
nunca chegam aos autos, o conhecimento que as pessoas têm
das circunstâncias que antecederam o fato delituoso, a vida
pregressa do cidadão, a natureza do crime [...], os jurados,
mais soltos, mais libertos, sem a obrigação de dizerem
como e por que votaram desta ou daquela maneira,
estando assim mais à vontade, justificam a conduta do(a)
acusado(a), dando asas ao seu coração, aos seus
sentimentos. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código
de Processo Penal Comentado. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2010,
p. 61-62, grifei)
Roberto Lyra, no início do século XX, afirmava que "o Júri decide por sua livre e
natural convicção. Não é o jurado obrigado, como o juiz, a decidir pelas provas do
processo, contra os impulsos da consciência. [...] O Júri não está adstrito ao alegado e
provado nos autos, nem à estreiteza dos textos, e não seria Júri se deixasse de sentir o
conjunto das realidades individuais e sociais." (LYRA, Roberto. Prefácio. In: BARBOSA,

Ruy. O Júri sob todos os aspectos, LYRA FILHO, Roberto. (Org.), Rio de Janeiro: Ed.
Nacional de Direito, 1950, p. 15-16, destaquei).
Volto a Tourinho Filho, que elucubra:
[...] Poderia o Juiz togado, se pudesse julgar um homicídio
doloso, fazê-lo fora das hipóteses elencadas no art. 386 do
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CPP? Compreenderia, por acaso, o drama da infeliz que
interrompeu uma gravidez não desejada? Poderia até
absolvê-la, mas a segunda instância, de regra, castraria seu
sentimento piedoso. Os jurados são leigos na "subsunção da
conduta ao tipo penal", são leigos na dosimetria da pena, mas
sabem distinguir o que é certo e o que é errado, sabem dizer,
num clima de empatia, se teriam a mesma conduta do réu. Se
por acaso o constituinte quisesse um julgamento técnico,
por óbvio não teria instituído e mantido o Júri. Este
compreende a sociedade em que vive. O Juiz togado,
não. O togado compreende a lei e dela não pode afastar-se.
Seu horizonte não ultrapassa as lidas da lei. Embora sabendo
que teria a mesma conduta do réu, ficaria acorrentado, preso
às provas dos autos, ao texto da lei, podendo inclusive, se
ousar agir de outra maneira, responder por prevaricação.
Julgar com o sentimento, "poder ir além do afirmado e provado", é uma coisa, julgar
nos estritos termos da lei, dentro no aforismo quod non est in actis non est in hoc
mundo é coisa diversa. Julgando de acordo com a sua íntima convicção, sem ter a
obrigação de dar satisfação a quem quer que seja, a não ser à sua própria consciência,
julgar sabendo que a sua decisão é soberana, por provir do povo, o Tribunal do Júri
ampara mais ainda o direito de liberdade. O próprio Supremo Tribunal Federal, em 14-

7-1932, decidiu: "O Júri, Juiz de consciência, que está no meio do povo, conhece
melhor que ninguém as circunstâncias do fato e as condições dos protagonistas"
(Ruy Barbosa, O Júri sob todos os aspectos, p. 15). [...] (TOURINHO FILHO, Fernando
da Costa. Código de Processo Penal Comentado. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
62-63, grifei)
Essa linha de interpretação parece nos conduzir à ideia de que tal opção, assaz
excêntrica aos olhos do mundo moderno – tão técnico e asséptico –, não foi
aleatória, mas sim fruto de nossa história. Afinal, todas as nossas constituições (com
a "honrosa" exceção da polaca!) a adotaram.
Adentrando ao estudo dos princípios constitucionais acerca do tema,
tem-se que os mesmos são chamados por Távora e Alencar (2016, p. 1685) de
“princípios reitores”, dada a importância destes para a instituição do Júri. Ainda
segundo os autores, a plenitude de defesa:
(…) revela uma dupla faceta, afinal, a defesa está dividida em técnica e autodefesa.
A primeira, de natureza obrigatória, é exercida por profissional habilitado, ao passo
que a última é uma faculdade do imputado, que pode efetivamente trazer a sua
versão dos fatos, ou valer-se do direito ao silêncio. Prevalece no júri a possibilidade
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não só da utilização de argumentos técnicos, mas também de natureza sentimental,
social e até mesmo de política criminal, no intuito de convencer o corpo de jurados.
Vê-se, portanto, que a diferença entre a ampla defesa e a plenitude de
defesa é que esta, como o próprio nome sugere, possui maior amplitude, podendo
albergar não só argumentos técnicos, mas também aqueles relacionados a
questões sociais ou sentimentais.
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Outra vertente do aludido princípio é o fato de que o acusado, fazendo
uso da autodefesa, pode apresentar aos jurados sua tese (mesmo despida de
aspectos jurídicos), sendo o juiz-presidente obrigado a quesitá-la e submetê-la à
análise dos membros do Júri.
Já no que tange ao sigilo das votações, Lima (2014) comenta que a
ninguém é dado saber o sentido do voto do jurado, sendo este o motivo de a
votação ocorrer em uma sala especial, cujas manifestações se dão por meio de
cédulas recolhidas em urnas.
A incomunicabilidade dos jurados também é decorrência do citado
princípio, impossibilitando que os membros do Conselho de Sentença conversem
entre si e com pessoas externas, o que poderia, porventura, alterar suas convicções
e modificar o resultado do julgamento.
Outro princípio reitor é o que atribui ao Júri competência mínima para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Isso significa que tal competência não
pode ser suprimida, até porque se trata de cláusula pétrea (art. 60, §4º, IV da
Constituição Federal). Contudo, pode haver ampliação do rol dos crimes
submetidos a julgamento pelos jurados através do legislador ordinário, como se
deu com o art. 78, I do CPP, que impõe aos jurados competência para julgar os
crimes conexos aos dolosos contra a vida.
Por fim, tem-se a soberania dos veredictos, que é princípio basilar do
procedimento em comento. Apenas os jurados são competentes para decidirem
sobre o mérito dos casos que lhes são apresentados. Somente eles podem
condenar ou absolver alguém que responda a processo por crime doloso contra a
vida.
São essas premissas que justificam a vedação de alteração do mérito por
parte do tribunal de segunda instância, formado por juízes togados. O máximo que
o órgão ad quem pode fazer é anular o veredicto (por nulidade posterior à
pronúncia ou por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos) e
submeter o réu a novo julgamento por seus pares. Para o presente artigo, dar-se-á
enfoque na hipótese recursal do art. 593, III, ‘d’ do CPP.
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Como já exaustivamente afirmado, o Júri é soberano em suas decisões e,
por isso, cabe ao citado órgão proferir veredicto absolutório ou condenatório a
respeito do réu submetido a julgamento. Por serem juízes leigos, não precisam
pautar suas escolhas em argumentos ou teses jurídicas.
Para proteger a soberania dos veredictos, o recurso de apelação, no
procedimento do júri, tem fundamentação vinculada, devendo se ater às hipóteses
trazidas pelo art. 593, III do CPP. Além disso, o efeito devolutivo do recurso está
adstrito aos fundamentos da sua interposição, consoante Súmula 713 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Ocorre que, ainda assim, o veredicto deve se encontrar em consonância
com algum elemento de prova produzido ao longo do processo. Do contrário, a
decisão será arbitrária e, caso seja interposto o supracitado recurso, poderá sofrer
anulação por se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos. Atente-se
para o advérbio “manifestamente”. Não basta que o veredicto esteja em
contradição com alguma das versões apresentadas, ou com aquela que possui
maior acervo probatório. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos, para
Cunha e Pinto (2017, p. 361):
(...) se entende a decisão totalmente divorciada da prova do
processo, ou seja, que não encontra nenhum apoio no
conjunto probatório colhido nos autos, “é aquela que não tem
apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de
tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a
suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo do acerto
da conclusão adotada” (RT 780/653).
(…)
Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na
prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões
verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em
nome da soberania dos veredictos e levando-se em conta, em
acréscimo, que os jurados julgam segunda sua íntima
convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de
fundamentar seus votos. Somente – repita-se – aquela
decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do
processo é que autorizará novo julgamento com base nesse
dispositivo legal.
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No mesmo sentido, manifesta-se Lima (2017, p. 1442):
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(…) optando os jurados, bem ou mal, por uma das versões
trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente
divorciada da prova existente no processo. Logo, existindo
prova a sustentar a tese adotada em plenário pelos jurados,
não é possível que o Tribunal ad quem desconstitua a escolha
dos jurados, procedendo à interpretação que, sob sua ótica,
coaduna-se melhor com a hipótese dos autos, sob pena de
ferir a soberania dos veredictos.
Em que pese as definições acima colacionadas, tem-se que não é
incomum que os tribunais de 2ª instância, ao analisarem recursos interpostos contra
os veredictos, realizem nova valoração das provas contidas nos autos e cheguem à
conclusão de que a decisão dos jurados não foi a mais correta à luz das teses
jurídicas e da concepção dos julgadores togados, culminando na anulação da
manifestação primeva e na submissão do réu a novo julgamento.
Ocorre que tal procedimento não se mostra correto, na medida em que
afronta o princípio da soberania dos veredictos, que fora discutido anteriormente.
Relembre-se que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida obedece a
procedimento distinto porque a própria CF/88 assim determinou. Neste diapasão,
não há que se questionar o posicionamento adotado pelos membros do Conselho
de Sentença, pois ainda que não seja igual ao posicionamento do relator do recurso
de apelação ou da turma julgadora, encontra-se albergado pelo ordenamento
jurídico.
Sobre o tema, Cunha e Pinto (2017, p. 361) discorrem:
Interessante constatar que, à época da entrada em vigor do
CPP, havia nítida resistência dos Tribunais de Justiça (então
Tribunais de Apelação), na aceitação da soberania do Júri,
cujas decisões eram constantemente reformadas em grau de
recurso, circunstância que mereceu crítica, dentre outros, de
Câmara Leal, ao assinalar que “do modo pelo qual se tem
interpretado a lei processual, arrogando-se os tribunais
superiores do direito de reforma das sentenças do júri, sem
respeito à livre apreciação das provas pelos juízes de fato, o
júri tende a perder sua razão de ser, passando de tribunal
popular, criado para o julgamento pelos pares, a simples
simulacro de tribunal, com suas funções constantemente
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usurpadas pela justiça togada, convertida em árbitro absoluto
e soberano das decisões”.
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Se fosse permitida a revaloração e a modificação da decisão pelos juízes
de carreira, não haveria razão que justificasse a imposição de procedimento distinto
aos crimes dolosos contra a vida, sendo conferida ao juiz togado a competência
para julgar também os citados delitos.
Assim, em decorrência da determinação da própria Lei Maior, ao órgão
recursal cabe a tarefa de apenas realizar um “juízo de constatação” sobre a
existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
integrantes do Conselho de Sentença.
Segundo Nucci (2012), não se trata de atribuição do tribunal togado
reavaliar a prova e interpretá-la à luz de doutrina e jurisprudência majoritária. Cabelhe, unicamente, confrontar o veredicto dos jurados com as provas colhidas e
existentes nos autos, concluindo pela harmonia ou desarmonia entre ambas.
4. O interrogatório do réu como fundamento para o veredicto do Júri

Apontados os principais contornos do Tribunal do Júri e esclarecida a
definição de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, convém
relembrar que o processo penal é instaurado quando se tem indícios da prática de
um fato criminoso e, durante a instrução, busca a acusação fazer prova do
cometimento do crime por parte do réu, ao passo que a defesa busca comprovar
alguma circunstância que isente o acusado da responsabilidade que lhe tenta ser
imposta.
Dito isto, tem-se que prova é o elemento que atua na formação do
convencimento do magistrado, demonstrando os fatos, atos, ou até mesmo o
próprio direito discutido no litígio (TÁVORA; ALENCAR, 2016).
O interrogatório do réu é tratado pelo CPP como meio de prova, previsto
no Capítulo III do Título VII. De acordo com a doutrina majoritária, porém, não tem
traços apenas de elemento probatório, servindo também como meio de defesa
(principalmente em razão das diversas prerrogativas dadas ao réu no momento de
ser ouvido). Possui, portanto, natureza jurídica híbrida.
Sobre o tema:
Para a terceira corrente, que tem prevalecido, o interrogatório
tem natureza jurídica híbrida ou mista, pois tanto é um meio
de defesa, em razão das incontestáveis prerrogativas dadas
ao réu pela legislação (v.g. direito de calar-se; apresentar a sua
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versão dos fatos), como também é meio de prova, afinal, o
magistrado vai realizar as perguntas pertinentes à elucidação
dos fatos, assim como a acusação e o advogado do
interrogado também o farão. O material eventualmente
colhido servirá na formação do convencimento do julgador
(TÁVORA; ALENCAR, 2016, p. 905).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

No momento em que o acusado é ouvido, tem a oportunidade de tornar
pública sua versão acerca dos fatos, assumindo ou negando a autoria, por exemplo.
Pode também apresentar teses excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, as
quais deverão, como já afirmado, ser submetidas à análise do Conselho de
Sentença, órgão que tem liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a
cada elemento o grau de importância que achar devido.
O fato de o interrogatório ser meio de prova permite a interpretação de
que as informações obtidas através dele poderão ser utilizadas pelo juízo
competente para a prolação de uma sentença ao final do processo. Se o acusado
confessar, o julgador (no caso, o júri) pode utilizar o relato para fundamentar uma
decisão condenatória, ao passo que se o réu negar a autoria, pode a absolvição ser
justificada com esteio na aludida prova.
Assim, os relatos do réu não devem ser deixados à margem da análise
do julgador, pois o teor do interrogatório tem a mesma força probandi dos outros
elementos produzidos ao longo da instrução processual, cabendo aos jurados
escolher a qual vertente se filiar no momento de proferir o julgamento.
Explicando melhor, se no caso concreto submetido a julgamento, o réu
nega a autoria delitiva em plenário e testemunhas afirmam que foi ele o autor do
crime, podem os jurados optar pela versão defensiva e absolver o acusado em razão
do não reconhecimento da autoria. Essa escolha dos juízes leigos, em que pese
possa ser objeto de recurso, não merecerá reforma por parte do órgão de 2ª
instância, já que encontra respaldo em parte das provas colhidas.
Neste sentido, veja-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO
MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTODEFESA.
SÚMULA N. 57 DO TJCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em decorrência do princípio da
soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do
Conselho de Sentença, sob a alegativa de manifesta
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contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando
estiver completamente divorciada dos elementos de
convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferida em
contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorreu
na espécie, vez que o acervo probatório possui elementos que
sustentam a tese acatada pelos jurados. 2. Os jurados podem
acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de
outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na
prova coligida, ainda que a tese acolhida seja aquela
apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o
interrogatório é também meio de prova. Nesse sentido é
a Súmula nº 57, TJCE: "O interrogatório do réu, por ser
também meio de prova, pode servir para formar a
convicção do Conselho de Sentença no julgamento de
crimes dolosos contra a vida". 3. No caso dos autos, com
efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a
decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade
da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e
improvido. (TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE
0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO
PONTES DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 31/07/2019,
2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019)
De igual forma, segue precedente do Tribunal de Justiça da
Bahia:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ABSOLVEU O
RÉU. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO PREVISTO NO ART. 483, § 2º,
DO CPPB. FUNDAMENTO APRESENTADO NO SENTIDO DE
QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA
DOS
AUTOS.
PRELIMINAR
SUSTENTADA
NAS
CONTRARRAZÕES PARA O NÃO-CONHECIMENTO DO
RECURSO. TESE DE QUE ESTA HIPÓTESE DE CABIMENTO É
EXCLUSIVA
DA
DEFESA,
NUMA
INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE INTERPRETATIVA QUE VIOLA
A PROPORCIONALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CERCEAR O DIREITO DA SOCIEDADE
IMPUGNAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR
AFASTADA. DECISÃO
DOS
JURADOS
ANCORADA NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. DECISUM DO
CONSELHO DE SENTENÇA QUE TEM AMPARO EM
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ELEMENTO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
CONHECIMENTO
DO
APELO,
E,
NO
MÉRITO,
DESPROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 03119388120128050001,
Relator: Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal
- Primeira Turma, Data de Publicação: 11/04/2019)
5. Conclusão
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Partindo do pressuposto de que decisão manifestamente contrária à prova
dos autos é aquela que não encontra amparo em qualquer elemento de prova,
chega-se à conclusão de que, havendo qualquer suporte (ainda que mínimo) que
justifique o veredicto do Júri, não pode este ser tido como anulável.
Neste contexto, sendo o interrogatório tratado como meio de prova pela
legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, resta clara a possibilidade de sua
utilização para fundamentar o decisum do Conselho de Sentença, ainda que apenas
ele corrobore a escolha dos jurados, pois não se tem por correta a vertente que
possui mais provas hábeis a corroborá-la, e sim aquela que convenceu os membros
do Júri.
Além disso, não é tarefa do órgão recursal aplicar suas concepções e conceitos
jurídicos no momento de analisar a apelação. Pode até ser que a escolha do Júri
não se mostre a mais acertada quando confrontada com os ensinamentos técnicos
que se aprende na faculdade de Direito. Contudo, se estiver pautada em qualquer
elemento de prova contido no processo, deve ser mantida. Não pode o Tribunal ad
quem se imiscuir na análise meritória, sob pena de usurpar a competência
constitucionalmente atribuída aos juízes leigos.
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APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO DE POLÍCIA
BRUNA

SPAGNOL:

Advogada,
Especialista em Direito Processual Penal,
Doutoranda
em
Direito
pela
Universidade Federal de Mar del Plata Argentina.
RESUMO: O objetivo dessa artigo é demonstrar de forma simplificada como o
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princípio da insignificância é de suma importância para o Direito Penal, esclarecer
que este princípio pode ser utilizado ainda na fase inquisitorial pelo delegado de
polícia e demonstrar as consequência logicas de sua aplicação. Para comprovar as
hipóteses de que é necessário aplicação do princípio da bagatela pela autoridade
policial, para se ter realmente uma diminuição de processos e investigação
insignificantes, foi utilizado o método dedutivo, apoiando-se em dados obtidos
através de literatura, relatórios técnicos, artigos, projetos de estudo em curso entre
outros existente e publicados pela imprensa brasileira e mundial sobre as questões
relacionadas com o princípio da bagatela. A conclusão extraída dessa análise, é de
que com a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado não seria
necessário o acionamento da estrutura estatal para fatos insignificantes que podem
ser resolvidos muitas vezes por outros ramos do direito, isso tudo através de uma
análise técnica e classificatória do Delegado.
RESUMEN: El propósito de este artículo es demostrar de manera simple cómo el

principio de insignificancia es de suma importancia para el derecho penal, aclarar
que este principio todavía puede ser utilizado en la etapa inquisitiva por el jefe de
policía y demostrar las consecuencias lógicas de su aplicación. Para probar la
hipótesis de que es necesario aplicar el principio insignificante por parte de la
autoridad policial, a fin de reducir realmente los procesos y la investigación
insignificantes, se utilizó el método deductivo, basándose en datos obtenidos de la
literatura, informes técnicos, artículos, Proyectos de estudio en curso, entre otros,
existentes y publicados por la prensa brasileña y mundial sobre temas relacionados
con el principio de bagatela. La conclusión extraída de este análisis es que, con la
aplicación del principio de insignificancia por parte del delegado, no sería necesario
activar la estructura estatal para hechos insignificantes que a menudo pueden ser
resueltos por otras ramas del derecho, todo a través de un análisis técnico y
clasificatorio. del delegado.
PALAVRAS-CHAVES: princípio da insignificância, aplicação pela autoridade policial,

consequência.
PALABRAS CLAVES: principio de insignificancia, aplicación por parte de la autoridad

policial, consecuencia.
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1 INTRODUÇÃO

É comum vermos decisões dos tribunais aplicando o princípio da
insignificância, ocorre que isso só acontece após todo o tramite da persecução
penal, ou seja, todo o aparato judicial é movimentado para que ao final, após alguns
anos, o processo seja extinto com base no princípio da bagatela.
Além disso, sabe-se que o início de uma investigação policial já causa
constrangimento ao investigado perante a sociedade e a dúvida de sua inocência
ou não permanece até o devido julgamento da ação penal, até lá o investigado fica
mal visto perante sua comunidade.
Levando em consideração essa problemática o presente artigo busca analisar
a aplicação do princípio da insignificância já na fase pré-processual, trazendo a visão
doutrinaria e judicial sobre o tema.
Assim, como busca demostrar em quais situações pode ser aplicado e quais
os princípios que coadunam com a bagatela.
E por último demonstra que a autoridade policial tem competência para
aplicar o princípio da insignificância na fase pré-processual desafogando o
judiciário e impedindo constrangimentos desnecessário aos investigados.
2- BREVE RELATO HISTÓRICO SOBRE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A doutrina vem divergindo muito sobre a origem do princípio da
insignificância, muitos afirmam que esse princípio surgiu no Direito Civil Romano
derivado do brocardo minimus non curat praetor sua síntese: O pretor não cuida
de coisas pequenas, conforme afirma o doutrinador Ivan Silva.
embora a formulação contemporânea do princípio da
insignificância seja atribuída a Roxin, a sua origem está no
direito romano.[1]
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Mas para a maioria dos doutrinadores o surgimento do princípio da bagatela
no Direito Penal se deu após a segunda guerra mundial pelo jurista alemão Claus
Roxin, que o mencionou em sua obra “Política criminal e sistema jurídico-penal”.
O autor entendeu que o fato punível exige conduta, tipicidade,
antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade, devendo-se excluir a tipicidade da
conduta em caso de danos de pouca importância
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a tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a
bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa
a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o
injusto típico.[2]
Um dos doutrinadores que seguem o posicionamento de Roxin é Mauricio
Lopes (2000), para ele o princípio permite na maioria dos tipos fazer-se a exclusão,
desde o início, dos danos de pouca importância.[3]
Para Capez o princípio da insignificância teve início no Direito Romano, mas
foi inserido no Direito Penal por Claux Roxin em 1964.
O Princípio da Insignificância é originário do Direito Romano,
e de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido
brocardo de minimis non curat praetor. Em 1964 acabou
sendo introduzido no sistema penal por Claus Roxin, tendo
em vista sua utilidade na realização dos objetivos sociais
traçados pela moderna política criminal.[4]
Assim, embora vários autores afirmem que o princípio da insignificância teve
início no Direito Romano, a maioria da doutrina atribui a Claus Roxin a sua
idealização e formulação, sendo assim, os créditos para o desenvolvimento e
fortalecimento do princípio da insignificância devem ser atribuídos a Roxin, que
permitiu a sua interpretação e sua efetiva aplicação.
3- PRINCÍPIOS QUE COADUNAM COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O Princípio da Legalidade está estritamente ligado ao princípio da bagatela, já
que se funda em efetivar a limitação ao poder punitivo estatal, é a garantia do cidadão
contra o poder absoluto do Estado, pois o art. 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal,
garante, “não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”[5], ou seja, somente lei anterior, possui força de tornar aquele fato,
em crime, e somente lei, poderá estabelecer a sanção quando cometido o crime.
Sendo assim, o princípio da legalidade limita o poder de punir do estado, assim
como o princípio da insignificância que limita de maneira especifica e em cada caso
concreto.
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Ainda, o Princípio da Intervenção mínima do Direito Penal encontra relação com
o princípio da insignificância, pois aquele parte do pressuposto que a intervenção do
Estado na esfera de direitos do cidadão deve ser sempre a mínima possível, para que a
atuação estatal não se torne demasiadamente desproporcional e desnecessária, diante
de uma conduta incapaz de gerar lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado.
Outro princípio utilizado para explicar o Direito Penal como última ratio é o da
Fragmentariedade, pois conforme leciona Bitencourt (2014), nem toda a ação que ataca
um bem jurídico é proibida pelo Direito Penal, e nem todo o bem jurídico é protegido
por esse direito, ou seja, o Direito Penal só se ocupa de uma parte, de fragmentos.[6]
E por último o Princípio da Proporcionalidade que garante o equilíbrio entre o
resultado do delito e a pena imposta, ou seja, este princípio garante a proibição do
excesso na sanção imposta a um indivíduo, conforme explica José Henrique.
O fundamento do princípio da insignificância está, também na idéia de
proporcionalidade que a pena deve guardar em relação à gravidade
do crime nos casos de ínfima afetação ao bem jurídico o conteúdo do
injusto é tão pequeno que não subsiste nenhuma razão para o pathos
ético da pena de sorte que a mínima pena aplicada seria
desproporcional à significação social do fato.[7]
Assim, defende-se a aplicação do princípio da insignificância antes mesmo da
abertura do inquérito policial, pois o Direito Penal deve ser aplicado como exceção e
não como regra, dirigindo toda a sua estrutura ao fato que realmente merece ser
perseguido.
Portanto, as ações que podem ser resolvidas por outros ramos do direito não
devem ser motivo para o Direito Penal se preocupar, pois o inquérito policial deve ter
o mínimo de fumus comissi delicti, já que só a abertura da investigação gera um
constrangimento ao investigado perante a sociedade, do mesmo jeito que o
recebimento da denúncia e todo o seu tramite processual.
Desse modo, partindo da premissa que o Direito Penal é mais severo, verificasse
que o mesmo deve limitar-se a castigar ações mais graves praticadas contra bens
jurídicos mais importantes e deixar que ações que recaiam sobre bens de pequena
monta, ínfimos sejam regulamentados pelo princípio da insignificância.
4- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELOS TRIBUNAIS

Embora o princípio da insignificância não tenha previsão legal expressa, o
mesmo é reconhecido pela doutrina e pelos tribunais, tendo inclusive o Supremo
Tribunal Federal traçado alguns vetores para a sua aplicação.

O Direito Penal, segundo o princípio da insignificância, só deve se preocupar
com as condutas mais relevantes e não com condutas ínfimas, ou seja, aquelas
condutas incapazes de causar qualquer lesão ao bem jurídico protegido por lei.
Para a sua aplicação, o princípio da insignificância deve ser analisado de
acordo com cada caso, isso quer dizer que não basta que uma conduta possua pena
ínfima ou de que seja de pequeno valor a coisa subtraída, mas também deve ser
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levado em conta a valoração dos aspectos subjetivos do autor do fato, como por
exemplo, a reiteração delitiva e os antecedentes.
O Supremo Tribunal Federal desenvolveu quatro vetores para aplicação do
princípio da insignificância, com o intuito de que quando o princípio for aplicado
pelo magistrado este não fique adstrito somente ao prejuízo da vítima, mas que
também seja analisado a conduta do agente.
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São vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, a mínima ofensividade da conduta, e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
O postulado da insignificância – que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação
teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios
objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder
Público em matéria penal.[8]
Esses vetores não se distinguem entre si, eles servem como base para que se
avalie a cada caso concreto os aspectos da infração cometida para que seja definido
o cabimento ou não do crime de bagatela, para que a conduta torne-se atípica e
assim não sofra uma possível sanção penal, pois não existirá o crime.
Nesse sentido, não só a reincidência, reiteração criminosa, habitualidade
delitiva, são suficientes, por si só, para afastar a aplicação do denominado princípio
da insignificância outras questões, como as condições pessoais da vítima também
interferem diretamente na análise do caso concreto.

Assim, o valor sentimental e a dimensão do dano que causará ao ofendido
também são relevantes, se em um caso de furto, por exemplo, o bem não tiver valor
econômico significante para a sociedade, mas afetar em grandes proporções a
vítima, não há o que se falar em insignificância.
Portanto, a aplicação do princípio da insignificância dependerá de cada caso
concreto, afastando os excessos nas aplicações de sanções e garantindo que outros
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ramos do direito possam ser aplicados, visto que o Direito Penal deve ser usado
como ultima ratio.
4.1 SITUAÇÕES NAS QUAIS O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É APLICADO
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Vale mencionar que a aplicação do princípio da insignificância depende de
cada caso concreto, levando em consideração o objeto, autor e a vítima.
No crime de furto simples, artigo 155 caput do CP, a jurisprudência
majoritária admite a incidência do Princípio da Insignificância, porém não se aplica
para a hipótese do furto qualificado do artigo 155 §§ 4º, 5º e 6º CP em razão da
maior ofensividade da conduta.
Ocorre que e embora essa seja a posição majoritária, a partir do julgamento
do EResp 1.609.444/SP, a Terceira Seção do STJ passou a entender que o furto
qualificado pelo concurso de agentes previsto no art. 155 § 4º IV CP, por si só, não
afasta a incidência da insignificância, sendo assim caberia ao magistrado observar,
no caso concreto, se houve critérios de maior ofensividade.
De se concluir, portanto, que o fato de o delito ter sido
praticado em concurso de agentes, por si só, não impede
peremptoriamente a aplicação do princípio da insignificância,
devendo, nesses casos, ser valorada a efetiva maior
reprovabilidade da conduta em razão do concurso, o que não
se verificou no caso dos autos.[9]
Já no crime roubo a jurisprudência majoritária não aplica a insignificância,
isto porque o roubo é um crime complexo atingindo mais de um bem jurídico. Além
disso, nenhuma violência ou grave ameaça poderá ser considerada insignificante,
conforme afirma o Ministro do STJ Napoleão Nunes Maia Filho.
Apesar do ínfimo valor do bem subtraído, o caso sub judice
não merece a aplicação do princípio da insignificância, eis que
o delito de roubo não ofende apenas o patrimônio furtado,
mas também a integridade física da vítima, que jamais pode
ser considerada como um irrelevante penal. A violência
aplicada à vítima torna a conduta irremediavelmente
relevante, restando afastada a alegação de atipicidade pela
eventual bagatela da coisa roubada.[10]
Crimes contra a administração pública, em regra a jurisprudência majoritária
não aplica o princípio da insignificância, visto que o bem jurídico tutelado é a
moralidade administrativa.
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Ocorre que como exceção o crime de descaminho, que é um crime contra
administração pública, a jurisprudência reconhece a incidência do Princípio da
Insignificância, o critério utilizado baseia-se no valor sonegado do imposto e não
no da mercadoria importada ou exportada.
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Para o STF incide a aplicação se o valor não ultrapassar 20 (vinte) mil reais
com fundamento na portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, já para o STJ o
valor considerado para incidência do princípio é até 10 (dez) mil reais com base no
artigo 20 da lei 10.522/2002, aplicando a lei pois o mesmo entende que portaria
não tem força normativa para revogar uma lei, conforme informativo 551 STJ.
O valor de R$ 20 mil fixado pela Portaria MF 75/2012 empregado como critério para o arquivamento, sem baixa na
distribuição, das execuções fiscais de débitos inscritos na
Dívida Ativa da União - não pode ser utilizado como
parâmetro para fins de aplicação do princípio da
insignificância aos crimes de descaminho.[11]
Já no crime de contrabando não há aplicabilidade do princípio da
insignificância, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois é crime
fiscal e figura no tipo penal de importação ou exportação de mercadoria proibida.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que é inaplicável o princípio da
insignificância ao delito de contrabando, pois "além da lesão
ao erário público, há, como elementar do tipo penal, a
importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela
qual, não se pode, a priori, aplicar o princípio da
insignificância"(AgRg no AREsp 483.062/RR, Rel. Ministro
Moura Ribeiro , 5T, DJe de 30/4/2014).[12]
O porte de munição, em regra não aplica o princípio da insignificância, pois
se trata de crime de perigo abstrato, mas já há decisões do STF favoráveis à
insignificância em casos de porte de munição, sendo a mesma utilizada como
pingente em um cordão, por exemplo.
Por último, o uso e tráfico de drogas, segundo entendimento dos Tribunais
Superiores, não são passiveis de aplicação do princípio da insignificância, pois
ambos são crime de perigo abstrato onde o bem tutelado é a saúde pública, ou
seja, é irrelevante a quantidade apreendida em posse do usuário ou traficante.
Contudo, acerca desse tema, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido da inaplicabilidade do princípio da
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insignificância na hipótese de importação clandestina de
produtos lesivos à saúde pública, em especial a semente de
maconha.[13]
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Destaca-se, ainda, que a inaplicabilidade do princípio da insignificância é
pacificada quanto aos crimes de roubo, violência doméstica, moeda falsa, crimes
eleitorais, militares e também em relação a atos infracionais.
Percebe-se que o tema é bastante divergente nos tribunais, mas que a cada
dia o princípio da insignificância vem ganhando mais força em sua aplicabilidade, o
que nos indica que nada impede que futuramente nos casos descritos no parágrafo
anterior seja aplicado o princípio, pois como já dito o Direito Penal deve ser aplicado
como última ratio.
5- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL

5.1 CAPACIDADE JURÍDICA DA AUTORIDADE POLICIAL NA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA
Levando em conta a trajetória histórica da justiça brasileira o surgimento do
princípio da bagatela ou da insignificância foi de extrema importância, pois
proporcionou que pequenas atitudes fossem solucionados por outros ramos do
direito, garantindo assim a inercia punitiva do Estado perante a irrelevância típica
de determinados fatos.
Mesmo com o surgimento do princípio da insignificância a máquina estatal
é movimentada, ou seja, o poder judiciário é acionado e depois de analisar o fato,
no final da ação, acaba aplicando o princípio da bagatela o que gera a extinção da
tipicidade.
O que se busca demonstrar que tal princípio pode ser aplicada ainda na fase
pré-processual, como se fosse um filtro, onde apenas processos com relevância
merecem a movimentação de todo o aparato estatal.
Esse filtro seria aplicado pelo Delegado de Polícia, agente graduado em
direito e concursado, ou seja, possui formação adequada para aplicar o princípio da
bagatela, pois como sabemos a Autoridade Policial assim como o Magistrado tem
o dever de seguir as leis sendo imparciais e buscando a verdade real.
Afinal a função de Delegado de Polícia não é meramente administrativa e
sim pré-processual, pois busca reunir elementos mínimos de autoria e
materialidade com a finalidade de indiciar o acusado. Esse indiciamento é ato
privativo do delegado no qual deve fundamentar, mediante análise técnico-jurídica,
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a indicação de autoria e materialidade, conforme preceitua a Lei de Investigação
Criminal conduzida pelo delegado de polícia, nº 12.830/2013.
Art 2º § 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia,
dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnicojurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e
suas circunstâncias.[14]
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Portanto, como o delegado é o primeiro a fazer a análise técnico-jurídica do
caso concreto e também sendo responsável por resguardar os direitos e garantias
individuais do cidadão, pode sim aplicar o princípio da insignificância, até porque o
mesmo é responsável por fazer um juízo de valor, em qualquer caso, quando recebe
a denúncia e verifica a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do agente.
o Delegado de Polícia pode, mediante decisão fundamentada,
deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, justificando o
afastamento da tipicidade material com base no princípio da
insignificância, sem prejuízo de eventual controle externo.[15]
Sendo assim, a aplicação do princípio da insignificância antes mesmo da
abertura do inquérito policial, garantiria que tanto os Delegados de Polícia quanto
o Judiciário se preocupassem com os delitos de grandes proporções, gerando uma
investigação mais adequada e também um julgamento mais justo
5.2 O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTA A TIPICIDADE DO FATO
Como se sabe o princípio da insignificância é utilizado pelo Poder Judiciário
nos casos de menor relevância, com isso o Superior Tribunal de Justiça já declarou
que o Delgado de Polícia deve cumprir seu dever legal realizando os procedimentos
policiais necessários, pois cabe somente ao Poder Judiciário a aplicação do princípio
da insignificância, de acordo com o caso concreto.
Ocorre que alguns doutrinadores são contrários a essa ideia do Poder
Judiciário, um defensor do dever do delegado em aplicar o princípio da
insignificância é Kalhed Jr. que afirma:
Não só os Delegados podem como devem analisar os casos
de acordo com o princípio da insignificância. Merecem
aplauso e incentivo os Delegados que agem dessa forma, pois
estão cientes do papel que lhes cabe na investigação
preliminar, atuando como filtros de contenção da
irracionalidade potencial do sistema penal. [16]
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Além disso, a aplicação do princípio da insignificância descaracteriza o
aspecto material do tipo penal, a conduta passa a ser atípica, o que impõe a
absolvição do réu, não lhe restando consequência penal alguma.
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Portanto, o crime sendo atípico, excluiria tanto a atuação do judiciário
quanto da autoridade policial, pois é desnecessário perseguir um fato que não é
crime, como encima Masson.
o princípio da insignificância afasta a tipicidade do fato. Logo,
se o fato é atípico para a autoridade judiciária, também
apresenta igual natureza para a autoridade policial.[17]
Assim, não havendo tipicidade o fato é atípico, não existindo fundadas razões
para instauração do inquérito policial quem dirá de uma ação penal, como bem
menciona Aury Lopes “a função de evitar acusações infundadas é o principal
fundamento da investigação preliminar”[18]
Por isso, a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia
é de suma importância, pois como se sabe o Direito Penal é utilizado como última
ratio. Levando em conta as inúmeras investigações diárias que surgem para a
autoridade policial se faz necessário uma seleção do que seria interessante ao
Direito Penal.
6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir, que o Delegado de Polícia tem capacidade técnica de
aplicar o princípio da insignificância, pois como já dito a autoridade policial é o
primeiro a analisar o fato, garantir os direitos fundamentais do indivíduo e indicialo ou não pelo fato, sempre fundamentando e justificando sua decisão.
Além disso, todo e qualquer crime movimenta o aparato judicial e se for um
delito ínfimo, onde não há tipicidade, no final de todo um processo o acusado será
inocentado, portanto a aplicação do princípio já no início da investigação é de
extrema importância, pois assim não haverá um desdobramento em cima daquela
questão insignificante o que gera economia financeira, celeridade na persecução
penal e maior qualidade nas investigações e no processo.
Portanto, a aplicação do princípio da insignificância na fase pré-processual
garante que a persecução penal irá se preocupar com casos mais relevantes,
tornando a mais célere, mas adequada e provavelmente com menos erros, tanto do
judiciário quanto da fase inquisitorial.
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RESUMO: O presente artigo tem por objeto analisar a ilicitude de atos

administrativos em geral e confrontá-la com a tipificação de atos de improbidade
administrativa. Para isso, é necessário analisar o entendimento dos tribunais
superiores a respeito da matéria, bem como identificar os elementos de distinção
entre tais atos e o respectivo fundamento jurídico.
Palavras-chave: Direito Administrativo. Atos administrativos. Ilicitude. Atos de

improbidade administrativa.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO.

1. ATOS ILÍCITOS ORDINÁRIOS. 2. ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . CONCLUSÃO. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.
INTRODUÇÃO

Desde o surgimento do princípio da legalidade, o qual remonta ao século XIII, por
meio da Magna Carta inglesa (1215), a lei, como ato normativo primário por
excelência, impôs às autoridades públicas a observância aos ditames nela
veiculados. Dessa maneira, a Administração Pública, a partir de então, achou-se
vinculada a tais preceitos, sob pena de atuar de maneira ilegítima, invalidando os
atos que fossem contrários ao ordenamento jurídico.
Além disso, deve-se constatar que o princípio da legalidade constitui
importantíssima garantia ao indivíduo em face da arbitrariedade estatal, de modo
a conformar a vontade estatal ao que decidiu o Legislativo, o qual, em regra, é
composto por representantes do povo, daí extraindo sua legitimidade para impor
observância de condutas aos demais poderes. Nessa toada, foram desenvolvidos
variados institutos a respeito da legalidade dos atos administrativos, a exemplo da
autotutela e da convalidação, sendo o primeiro o direito de que dispõe a
Administração para rever, de ofício, seus próprios atos, enquanto o segundo
constitui a possibilidade de o Estado sanar vícios que maculam atos ilegais.
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Em sequência, especificamente no Direito brasileiro, é criada, por meio da Lei
8.492/92, o instituto da improbidade administrativa, que, em linhas gerais,
constituem atos ilegais praticados por agentes públicos, isoladamente ou em
concurso com particulares, dotados de maior gravidade, aos quais se estabeleceram
consequentes mais severos que a mera invalidação decorrente da nulidade de atos
administrativos ilícitos. Nesse sentido, o referido diploma tipifica condutas que
importam enriquecimento ilícito (art. 9º), causam prejuízo ao erário (art. 10),
decorrem de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
(art. 10-A) e atentam contra os princípios da administração pública (art. 11).

Nesse sentido, após a análise contínua das disposições da Lei de Improbidade
Administrativa, a respeito das condutas e das sanções nela estabelecidas, a doutrina
e os tribunais convivem com intenso debate sobre a confusão entre atos ilícitos
ordinários e atos de improbidade administrativa, os quais, conforme dito alhures,
embora sejam ilícitos, são aplicáveis a situações e consequentes diversos.
Diante disso, o objetivo deste trabalho é explorar, a partir desse panorama, os atos
ilícitos no Direito Administrativo, incluindo os atos de improbidade administrativa,
estabelecendo entre eles distinções e semelhanças, de modo a delinear a
aplicabilidade de cada um desses panoramas às condutas ilegítimas perpetradas
pela Administração Pública e pelos seus agentes.
1. ATOS ILÍCITOS ORDINÁRIOS

Preambularmente, ratifica-se o entendimento de que o princípio da legalidade é
caríssima garantia ao indivíduo, tendo seio constitucional, vez que é um dos
princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição
Federal de 1988.
Desse modo, a ilicitude dos atos administrativos decorre de inobservância não só
do princípio da legalidade, mas também, de forma específica, dos elementos
constitutivos deste, os quais são elencados pela doutrina e enumerados no art. 2º
da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular):
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
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e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade
observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
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b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato
importa em violação de lei, regulamento ou outro ato
normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de
fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica
o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou
implicitamente, na regra de competência.
Nesse sentido, pode-se deduzir que, caso o administrador desrespeite qualquer um
dos elementos acima elencados, estará eivando o ato por ele editado de ilicitude, a
qual pode ser sanável, comportando convalidação, ou insanável, ocasião em que
não restará à Administração outra alternativa, senão a decretação da nulidade.
Essa inobservância pode gerar consequências diversas, partindo da mera anulação,
extirpando o ato ilícito do ordenamento jurídico, passando pela responsabilização
objetiva do Estado, com base na Teoria do Risco Administrativo, em razão de danos
provocados a terceiros em razão de ato ilícito, podendo até implicar sanções penais,
a exemplo das diversas condutas previstas no Título XI do Código Penal, tratando
dos crimes contra a Administração Pública.
Sob essa perspectiva, cumpre destacar que os atos ilícitos formam um gênero do
qual derivam as espécies enumeradas no parágrafo anterior, as quais se distinguem
em razão tanto das condutas ilícitas que são praticadas, mas também das
consequências a elas atribuídas pela lei. Em decorrência disso, percebe-se a
importância de estabelecer divisões entre as diversas espécies de ilícitos
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administrativos, de modo a enquadrar cada ilicitude com a sanção ou consequente
que lhe são correlatos.
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Diante disso, fica clara a presença dos princípios constitucionais implícitos da
proporcionalidade e da razoabilidade quando se trata de improbidade
administrativo. Sobre o tema, é válido reproduzir o entendimento de Rogério Ponzi
Seligman[1]:
A proporcionalidade é fundamental à garantia do direito
individual da justa aplicação da lei (devido processo legal
substantivo) e à própria eficácia da Lei de Improbidade
Administrativa, evitando banalizar instrumento de tamanha
importância por meio de sua utilização mecânica e
indiscriminada. Vem a calhar o alerta de Juarez Freitas de que
a história das leis é fértil em atestar que várias disposições
draconianas, não raro, assumem tais moldes, consciente ou
inconscientemente para não se deixarem cumprir (1996, p.
65). A interpretação razoável da Lei de Improbidade é garantia
de sua aplicação.
A adequação abusiva de suas condutas e a imposição
desarrazoada de suas sanções poderá levar a situações nas
quais o julgador preferirá não reconhecer a improbidade a
aplicar sanções cuja gravidade se revele desproporcional em
relação aos fatos praticados.
Claro está que quando do reconhecimento da prática de ato
de improbidade administrativa deriva uma colisão de
interesses constitucionalmente tutelados, que só pode ser
dirimida pelo exercício da ponderação. De um lado, os direitos
fundamentais do agente público, identificados pela cidadania,
patrimônio e livre exercício da profissão, todos ameaçados
pela aplicação das sanções previstas constitucionalmente.
De outro, bens jurídicos do Estado: patrimônio público e
disciplina da conduta dos agentes públicos. Não há dúvida
que na valoração feita pelo legislador preponderou o
interesse coletivo em detrimento do individual, estampandose no art. 12 da Lei n° 8.429/92 a legitimação da restrição dos
direitos fundamentais do agente público quando da ofensa
aos bens jurídicos estatais.
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Assim sendo, cabe ao interprete, além da subsunção adequada, avaliar, à luz dos
princípios referidos, se a conduta praticada pelo agente, de fato, enquadra-se em
ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.492/92.
2. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
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Conforme exposto no tópico anterior, os atos de improbidade administrativa são
espécie de ato ilícito com consequência mais gravosa do que a mera decretação de
sua nulidade. Isso porque a Lei 8.492/92 prevê variadas sanções, quais sejam,
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos,
pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Dito isso, torna-se mister distinguir atos ilícitos ordinários, que não acarretam as
sanções acima mencionadas, dos atos de improbidade administrativa, que causam
mais profunda lesão ao interesse público. Nesse contexto, o debate é intenso em
torno do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que engloba atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração
Pública, ante a abertura de enquadramento típica dos princípios.
Para analisar o tema de forma mais minuciosa, cumpre destacar as considerações
feitas por Walber Agra[2] sobre os princípios:
Os princípios servem para implementar uma feição sistêmica
ao conjunto de normas que formam a Constituição. Eles
representam um norte para o intérprete que busca o sentido
e o alcance das normas e formam o núcleo basilar do
ordenamento jurídico. Igualmente, têm a função de
integração do Texto Constitucional, suprimindo aparentes
lacunas existentes.
Eles possuem um teor de abstração mais intenso. Assim,
podem ser utilizados em uma maior diversidade de casos.
Exemplo significativo é o princípio da legalidade, que pode
ser utilizado na seara tributária, penal, processual etc. Como
são mais abstratos, podem ter seu conteúdo diminuído ou
aumentado, por um processo interpretativo restrito ou
extensivo, facilitando sua adequação às modificações sociais.
Como podem ser calibrados na sua extensão, servem para
colmatar os conflitos entre os mandamentos constitucionais.
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Os princípios possuem também força normativa das regras
jurídicas, como quaisquer outras normas contidas na
Constituição, e as cominações que lhes forem contrárias
devem ser declaradas inconstitucionais. Esta ressalva é
importante para asseverar que seu papel não é apenas
instrumental – possuem autonomia própria, sem necessitar
para a sua incidência da aplicação de uma regra.
Em face do texto supratranscrito, pode-se deduzir que os princípios são regras
jurídicas dotada de abertura e plasticidade que, em relação aos atos de
improbidade administrativa, podem gerar confusão a respeito do enquadramento
respectivo. Isso porque, qualquer ato administrativo que seja ilícito, prima
facie, viola, ao menos, um princípio basilar da Administração Pública, que é o da
legalidade. Todavia, isso não é o suficiente para subsumir o referido ato entre
aqueles previstos na Lei 8.492/92.
Como se pode observar, a questão se acha num limbo deveras inseguro, o que
pode, de forma rotineira, causar injustiças ao aplicar o regime jurídico de um ato de
improbidade administrativa a um ato ilícito ordinário, sem maior lesão à
Administração. Nesse contexto, há importante precedente da 1ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça veiculado no Informativo 540[3], estabelecendo distinções entre
atos ilegais e atos de improbidade administrativa:
Informativo nº 0540
Período: 28 de maio de 2014.
PRIMEIRA TURMA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não configura improbidade administrativa a contratação, por
agente político, de parentes e afins para cargos em comissão
ocorrida em data anterior à lei ou ao ato administrativo do
respectivo ente federado que a proibisse e à vigência da
Súmula Vinculante 13 do STF. A distinção entre conduta ilegal
e conduta ímproba imputada a agente público ou privado é
muito antiga. A ilegalidade e a improbidade não são situações
ou conceitos intercambiáveis, cada uma delas tendo a sua
peculiar conformação estrita: a improbidade é uma
ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente,
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atuando com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. A
confusão conceitual que se estabeleceu entre a ilegalidade e
a improbidade deve provir do caput do art. 11 da Lei
8.429/1992, porquanto ali está apontada como ímproba
qualquer conduta que ofenda os princípios da Administração
Pública, entre os quais se inscreve o da legalidade (art. 37 da
CF). Mas nem toda ilegalidade é ímproba. Para a configuração
de improbidade administrativa, deve resultar da conduta
enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei
8.429/1992), prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou
infringência aos princípios nucleares da Administração Pública
(arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992). A conduta do agente,
nos casos dos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre
dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse
elemento subjetivo. Nas hipóteses do art. 10 da Lei
8.429/1992, cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma
das hipóteses legais, contudo, se diz que possa a conduta do
agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo,
gerando a responsabilidade objetiva. Quando não se faz
distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a
aproximação da responsabilidade objetiva por infrações.
Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não
evidenciado o dolo específico de lesar os cofres públicos ou
de obter vantagem indevida, bens tutelados pela Lei
8.429/1992,
não
se
configura
improbidade
administrativa. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 24/4/2014.
Diante do precedente transcrito, fica clara a preocupação dos tribunais sobre a
relevância do tema, com vistas a evitar situações desproporcionais e desarrazoadas.
Sob esse prisma, há interessante doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco
Alves[4] a respeito, os quais estabelecem iter de individualização dos atos de
improbidade, de modo a identificar, com clareza e segurança, os atos de
improbidade, distinguindo-os dos demais atos ilícitos. Desse modo, foi feita divisão
desse iter em cinco momentos a seguir elencados.
O primeiro momento, os doutrinadores sugerem a subsunção clara e objetiva da
conduta ilícita praticada pelo sujeito ativo da improbidade nos arts. 9º, 10, 10-A e
11 da Lei 8.492/92, destacando que, na ação de improbidade administrativa, isso
deve ser bem demonstrado na causa de pedir.

219

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Já no segundo momento, menciona-se o elemento subjetivo do agente público a
quem se imputa o ato ímprobo, de maneira a verificar a consciência e a vontade
deste ao praticar a conduta prestava na lei. Tal constatação é essencial, vez que
apenas o ato culposo apenas é punível, no âmbito da Lei 8.492/92, quando importar
prejuízo ao erário, na forma do art. 10.
Num terceiro momento, os autores indicam a observância dos efeitos causados
pelo ato ímprobo, visando à subsunção adequada à conduta imputada ao agente,
tendo em vista que há atos que podem ser enquadrados em todos os artigos que
tipificam atos de improbidade administrativa.
Em sequência, o quarto momento se destina a aferição da órgão ou da pessoa
jurídica lesada, vez que a Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 1º, prevê
quem poderá ser sujeito passivo do ato de improbidade.
Por fim, no quinto e último momento, após superados os quatro momentos
anteriores, destinados ao enquadramento formal do ato de improbidade, os
doutrinadores defendem que seja analisada a subsunção material da conduta
perpetrada ao ato previsto na Lei 8.492/92, conforme transcrição seguinte[5]:
Apesar disso, devem ser igualmente utilizados parâmetros
para se conferir maior objetividade ao princípio da
proporcionalidade, o que evitará que esse instrumento
inibidor de injustiças termine por ser utilizado por juízes
despreparados como elemento estimulador da impunidade.
Em um primeiro plano, a sua utilização haverá de assumir ares
de excepcionalidade, evitando-se que seu emprego seja
vulgarizado, terminando por legitimar uma “atipicidade
generalizada”. Como parâmetros a serem seguidos, deve-se
observar se é insignificante a lesão aos deveres do cargo ou à
consecução dos fins visados e se a conduta apresentava
compatibilidade com a realidade social do local em que foi
praticada.

Tratando-se de dano ou de enriquecimento de ínfimo ou de
nenhum valor monetário, ou mesmo de ato que, apesar de
violador dos princípios regentes da atividade estatal, tenha
atingido o interesse público em sua plenitude, sem qualquer
lesão a direitos individuais, não se terá uma relação de
proporcionalidade entre a conduta do agente e as
consequências que advirão da aplicação da Lei n. 8.429/1992,
o que deve importar no seu afastamento.
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À configuração da improbidade material, no entanto, é
desinfluente a existência de efetivo dano ao patrimônio
público ou a rejeição das contas apresentadas pelo agente
público ao Tribunal de Contas. Em que pese ser derivação
lógica da sistemática legal, preocupou-se o legislador em
instituir regra específica a esse respeito, o que resultou no art.
21 da Lei n. 8.429/1992.
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É importante frisar, uma vez mais, que a “atipicidade” aqui
sustentada deve manter-se adstrita às situações em que a
incidência da Lei de Improbidade venha a ferir o senso
comum, importando em total incompatibilidade com os fins
da norma e as exigências do harmônico convívio social.
Diante do exposto, depreende-se a preocupação da doutrina e da jurisprudência
tanto com a proporcionalidade e com a razoabilidade da subsunção dos atos
ilícitos, quanto com a possibilidade de indesejada vulgarização do instituto da
improbidade administrativa.
Portanto, fica clara a distinção entre os atos ilícitos e os atos de improbidade
administrativa, especialmente em razão da lesão que estes causam à Administração,
além da gravidade das sanções respectivas. Tal constatação denota a
responsabilidade com que o interprete deve pautar sua atuação, com vistas a evitar
situações de injustiça, devendo-se observância aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
CONCLUSÃO

Diante de tudo exposto, viu-se a importância do princípio da legalidade, como
garantia ao indivíduo em face da arbitrariedade estatal e, inobservado o referido
princípio, o ato editado pelo Estado seria nulo. Em sequência, discorreu-se sobre os
elementos do ato administrativo que deveriam ser respeitados pelo agente público,
sob pena de nulidade.
Sob essa perspectiva, a ilicitude é gênero do qual derivam diversas espécies de atos
administrativos, os quais podem ter repercussões no âmbito cível, administrativo e
penal. Assim sendo, cabe ao intérprete, quando da ocorrência de ato ilícito, verificar
em qual situação jurídica este será enquadrado, tendo em vista a diversidade de
consequentes jurídicos previsto para cada um deles. Ademais, constatou-se a
preocupação da doutrina e dos tribunais a respeito dessa distinção, visando a evitar
a banalização do instituto da improbidade administrativa, bem como a observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
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Nesse sentido, a doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves sugere, para
fins de subsunção de condutas ilícitas administrativas, a verificação por meio de
cinco momentos, os quais, caso preenchidos, importarão maior clareza e
objetividade ao intérprete quando do enquadramento de tais condutas no tipo
legal. Além disso, deve-se destacar o quinto momento, por meio do qual os autores
aludidos reforçam a necessidade de analisar materialmente a conduta do agente
para constatar a ocorrência de ato ímprobo.
Diante disso, fica clara a distinção entre os atos de improbidade administrativa e os
demais atos administrativos ilícitos, sendo de fundamental importância tal
segregação, vez que a Lei 8.492/92 prevê sanções graves ao sujeito ativo do ato
ímprobo, sendo certo, portanto, que os atos acima referidos não se confundem, vez
que o primeiro é gênero, enquanto o segundo é espécie.
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RESUMO: O presente estudo analisou o Instituto da Responsabilidade Civil do

Transportador, e sua evolução no âmbito Jurídico e Social, trazendo as espécies
previstas na legislação vigente, e sua importância nas relações de consumo. No
decorrer da escrita, foi feita uma análise das principais causas de exclusão de
responsabilidade do transportador, de indenizar o dano pelo fato de vício ou
defeito do serviço prestado na relação de consumo. Demonstrou-se à luz da
legislação civil brasileira, e também do Código de Defesa do Consumidor que há
limites no âmbito dessa responsabilidade, o que importa dizer que a despeito do
transportador responder de forma objetiva, haverá momentos em que a própria lei
vai dizer que ele não está obrigado a indenizar por atos que não deu causa. Em
resposta ao questionamento levantado, após minuciosa análise, concluiu-se que a
despeito do transportador responder de forma objetiva, pelos vícios ou defeitos na
prestação do serviço, haverá momentos em que a própria lei e a jurisprudência o
isentará de responsabilidade por atos que não deu causa.
PALAVRAS CHAVES: Responsabilidade Civil. Dano. Excludentes de Responsabilidade.

Relação de Consumo. Código de Defesa do Consumidor. Indenização.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1. RESPONSABILIDADE CIVIL; 2. RESPONSABILIDADE DO

TRANSPORTADOR; 2.1 O TRÍPLICE ASPECTO DA RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR; 2.2 O CONTRATO DE TRANSPORTE; 2.3 CLÁUSULA DE
INCOLUMIDADE; 2.4 PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CULPA PRESUMIDA;
2.5 INÍCIO E TÉRMINO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS; 3. INCIDÊNCIA
DO CDC NO TRANSPORTE DE PESSOAS; 4. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR; 4.1 O FORTUITO INTERNO E EXTERNO; 4.2 O FATO EXCLUSIVO
DA VÍTIMA; 4.3 O FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos, o transporte de passageiros tornou-se um instrumento
de fundamental importância para a consecução das atividades na sociedade
moderna, e, em razão do crescimento populacional, o transporte coletivo tem se
tornado cada vez mais precário, o que faz aumentar, inclusive, a incidência dos
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transportes clandestinos, e o predomínio dos transportes individuais nas ruas da
cidade, ocasionando os famigerados engarrafamentos e o aumento de passageiros
nos pontos de ônibus.
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Como é cediço, o transporte coletivo no modal ônibus urbano, é um serviço
público, executado, via de regra, por uma empresa privada, através de uma
concessão, na forma do art. 175, da Constituição Federal, visando sempre a
eficiência e o bem-estar da sociedade. Entretanto, a falta de investimentos em
transporte coletivo torna o serviço cada vez mais precário, mormente com o
envelhecimento da frota, e o não cumprimento das cartas horárias, causando
prejuízos aos usuários, que, indubitavelmente, deverão ser reparados.
Contudo, a busca por essa reparação tem dado origem a outro fenômeno,
que é o aumento das ações em face das empresas de ônibus, pleiteando
indenizações por danos morais e materiais, sob a alegação de má prestação no
serviço. Mas, até onde o transportador está obrigado a indenizar por eventuais
danos que não deu causa? Dai, a razão de se pesquisar um tema de grande
relevância para o direito, como esse.
Para tanto, far-se-á uma abordagem do instituto da Responsabilidade Civil
do Transportador, onde se demonstrará o tríplice aspecto da responsabilidade,
focando no contrato de transporte, na cláusula de incolumidade, e estabelecendo
a diferença entre a presunção de responsabilidade e culpa presumida. Será feita
uma abordagem também relativamente ao início e o término do contrato de
transporte rodoviário, buscando identificar os elementos da relação de consumo, a
noção de serviços públicos essenciais, transporte coletivo e a incidência do CDC no
transporte coletivo.
Com o objetivo de nortear os rumos da pesquisa para o alcance do seu
objetivo central, questiona-se: a responsabilidade civil do transportador de
passageiros, na modalidade ônibus urbano, contempla atos ilícitos praticados por
terceiros?

Para melhor compreensão do objeto em estudo, a presente pesquisa foi
dividida da seguinte forma: o primeiro capítulo apresenta a Responsabilidade Civil.
No segundo capítulo, abordou-se a Responsabilidade Civil do Transportador, o
tríplice aspecto da responsabilidade do transportador, o contrato de transporte, a
cláusula de incolumidade, presunção de responsabilidade e culpa presumida e o
início e término do transporte rodoviário de pessoas. No terceiro capítulo, abordouse a incidência do CDC no transporte de pessoas. Finalmente, no quarto capítulo,
abordou-se a exclusão de responsabilidade do transportador, descrevendo o
fortuito interno e externo, o fato exclusivo da vítima e o fato exclusivo de terceiro.
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Finalmente, pode-se concluir que o exame do tema proposto é de grande
importância para o Direito por possibilitar a discussão de questões atuais e
polêmicas que circundam o instituto da responsabilidade civil, oriunda da relação
de consumo, um dos marcos do Direito Civil. Em dias atuais, a despeito de o
transportador responder de forma objetiva, é possível afirmar-se objetivamente que
há limites nessa responsabilidade, os quais encontram-se insculpidos na lei e na
jurisprudência pátria.
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1.RESPONSABILIDADE CIVIL

A idéia de responsabilidade civil está relacionada à noção de não prejudicar
o outro. A responsabilidade pode ser definida como a aplicação de medidas que
obriguem alguém a reparar o dano causado a outrem em razão de sua ação ou
omissão.
Na concepção de Diniz (2008, p. 32), “o termo responsabilidade deriva do
verbo latino respondere, reservando o fato de ter alguém se estabelecendo
assegurador de algo”. A partir do conceito apresentado pela autora, nota-se que há
o dever de responder pelos atos praticados perante outrem.
Atualmente, na doutrina, existem vários conceitos para esse, que é um dos
mais importantes institutos do Direito Civil. A Responsabilidade Civil na visão de
Pablo Stolze e Pamplona (2011, p. 51):
De tudo que se disse até aqui, conclui-se que a noção jurídica
de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém
que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica
preexistente (legal ou contratual), subordinando-se dessa
forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar).
Ainda sobre o tema diz Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 2). “Em apertada
síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para
recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”.
Em suma, quando o homem viola um dever jurídico originário e, por ação ou
omissão causa dano a outro, que pode ser a sua integridade física, seu sentimento
ou os seus bens, fica obrigado a reparar o dano. Portanto, a noção de
responsabilidade civil está no fato de obrigar o causador de um dano a repará-lo.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR

2.1 O TRÍPLICE ASPECTO DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR
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A responsabilidade do transportador pode ser observada por três aspectos
diferentes: o primeiro deles é em relação aos seus empregados, depois em relação a terceiros
e, finalmente, em relação aos passageiros.
No que diz respeito a sua relação com terceiros a responsabilidade é
extracontratual, como já estudado acima. Portanto, não há entre transportador e terceiros
nenhuma relação jurídica contratual; ninguém se conhece até o momento em que acontece o
evento danoso, só a partir daí, portanto, ocorrerá o vínculo jurídico que motivará o dever de
indenizar.
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A Constituição Federal dispõe em seu art. 37, § 6º, que esta responsabilidade é objetiva,
fundada no risco administrativo. Ela se aplica à responsabilidade extracontratual porque está
explicito no texto a figura do terceiro. Aquele que não possui relação jurídica contratual com o
transportador.
A responsabilidade do transportador em relação aos seus empregados terá fundamento
no acidente de trabalho, já que entre ele e seus empregados existe uma relação trabalhista,
portanto, a indenização deverá ser pleiteada junto ao INSS, ou junto ao empregador se houver
dolo ou culpa, com base no art. 7º, XXVIII, da Constituição.
Finalmente, em relação aos seus passageiros, a responsabilidade do transportador será
contratual, e tem fundamento no contrato de transporte. Para exemplificar, pode-se trazer

um acidente que envolve um ônibus coletivo e um automóvel, onde restaram
vitimados o condutor do ônibus, o condutor do automóvel e alguns passageiros.
Então veja, em relação ao condutor do automóvel, a responsabilidade é
extracontratual. Já em relação ao seu motorista, essa relação é trabalhista e,
finalmente em relação aos seus passageiros, a relação é contratual.
2.2

O CONTRATO DE TRANSPORTE

O contrato é uma das fontes das obrigações de fundamental importância,
devido a sua repercussão no mundo jurídico. O Código Civil elenca como fonte das
obrigações: a) os contratos; b) as declarações unilaterais de vontade; e c) os atos
ilícitos, dolosos e culposos.
O contrato é um acordo de duas ou mais vontades, como bem definido
porCarlos Roberto Gonçalves (2010, p. 22), “O contrato é uma espécie de negócio
jurídico que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos duas
partes. É, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral”.
O contrato de transporte, sem dúvida é um dos mais importantes na
sociedade atual, tendo em vista que diariamente são transportadas milhões de
pessoas e coisas, principalmente nas grandes capitais, surgindo daí, uma gama de
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problemas, tendo em vista a grande demanda de passageiros, e a precariedade do
sistema de transportes públicos do nosso país.
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O contrato de transporte tem previsão legal no art. 730 do Código Civil de
2002, que diz: “pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição,
a transportar, de um lugar para o outro, pessoas ou coisas”.
Assim, tem o contrato de transporte natureza de contrato de adesão, tendo em vista
que suas cláusulas são previamente definidas pelo transportador, sendo que o passageiro tão
somente adere no momento que paga a sua passagem.

É ainda um contrato bilateral, porque envolve duas partes que possuem
obrigações contratuais; é cumulativo porque há equivalência de obrigações para
ambas às partes, e é também oneroso, por existir uma contraprestação que é o
pagamento da passagem.
2.3 CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE
Diante do que já foi estudado a respeito da responsabilidade civil do transportador, sem
dúvida nenhuma a característica mais importante do contrato de transporte é a cláusula de

incolumidade que nele está implícita.

Para Sérgio Cavalieri Filho, (2012, p. 328):

A obrigação do transportador não é apenas de meio, e não
só de resultado, mas também de segurança. Não se obriga
ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom
sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o
bom êxito.
Assim, o transportador tem o dever de zelar pela incolumidade do passageiro durante
a viagem, para lhe evitar qualquer acontecimento funesto.
Resumindo, cláusula de incolumidade é a obrigação que tem o transportador de
conduzir o passageiro são e salvo ao lugar de destino.

2.4

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CULPA PRESUMIDA

Qual é o tipo de responsabilidade que o transportador tem em relação aos passageiros?
Responsabilidade objetiva ou simples responsabilidade subjetiva com culpa presumida?
O Decreto nº 2.681/12 (Lei das Estradas de Ferro), em seu artigo 17,fala em culpa
presumida. Muito se sustentou, com base na literalidade do texto que a responsabilidade do
transportador em relação aos passageiros era subjetiva, com culpa presumida. Neste caso
inverte-se ônus da prova, cabendo ao causador do dano demonstrar que não agiu com culpa.
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Mas, analisando o texto mais detalhadamente, verifica-se que o dispositivo não admite
ao transportador fazer prova de que não agiu com culpa, pois as causas de exclusão de
responsabilidade mencionadas no citado artigosó admite o caso fortuito ou força maior e a
culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada de ferro.
Finalmente, com base nas premissas e na melhor doutrina, concluiu-se que a
responsabilidade do transportador, em relação aos passageiros, é objetiva, fundada na teoria
do risco.

2.5 INÍCIO E TÉRMINO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS
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Uma vez que o contrato de transporte é consensual, ele se consuma pelo simples acordo
de vontades. Tem início a partir do momento em que o passageiro adere às condições
preestabelecidas pelo transportador. O pagamento da tarifa nem sempre é necessário para
fechar o contrato de transporte, uma vez que em alguns casos, como no transporte interurbano,
o pagamento só é feito no curso ou no fim da viagem.
Já com relação ao transportador, a execução do contrato tem lugar quando inicia a
viagem. A partir daí, prevalece a cláusula de incolumidade que persiste até o término da viagem.
No transporte urbano essa execução ocorre simultaneamente com a celebração do contrato.
Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves (2010, p. 485:

A partir do momento em que um indivíduo acena para um
veículo de transporte público, já o contrato teve início, diante
da oferta permanente em que se encontra o veículo em
trânsito. A responsabilidade pela integridade da pessoa do
passageiro só se inicia, porém, a partir do momento em que
esse mesmo passageiro incide na esfera da direção do
transportador. Segue-se que o próprio ato de o passageiro
galgar o veículo já o faz entrar na esfera da obrigação de
garantia.
É o que ocorre no modal ônibus urbano, levando-se em conta que a estação de
transbordo não pertence ao transportador. Por essa razão, a execução do contrato tem início
com o embarque do passageiro no veículo e só termina com o seu efetivo desembarque.
3.

INCIDÊNCIA DO CDC NO TRANSPORTE DE PESSOAS.

O Código de Defesa do Consumidor tem um campo de aplicação muito vasto e difuso,
que incide em todas as áreas do direito onde houver relação de consumo. Assim, do conceito
de serviço insculpido em seu art. 3º, § 2º, o CDC tem regra específica no art. 22 e parágrafo
único, o qual diz que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, além de serem obrigadas a
fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, respondem pelos danos que causarem aos
usuários, na forma prevista no CDC.
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A única exceção que se faz, para Sérgio Cavalieri Filho (2011, p. 254): “... é para o caso
de transporte puramente gratuito, porque neste, não havendo pagamento da passagem, não
haverá prestação de serviço, uma vez que o CDC exige que o serviço fornecido seja mediante
remuneração (§ 2º do art. 3º)”.
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Portanto, é incontestável a incidência do CDC quando houver falha na prestação do
serviço de transporte de passageiros, uma vez que tal prestação decorre de uma empresa
concessionária de serviço público.
Sem dúvida, houve uma grande revolução no Direito das Obrigações, principalmente
no campo da responsabilidade civil, porque estabeleceu responsabilidade objetiva nos
acidentes de consumo, como se verifica em seu artigo 14.
O Código efetivamente mudou o fundamento da responsabilidade do transportador,
que agora não é mais o contrato de transporte, mas sim a relação de consumo, seja contratual
ou não.
Não se pode deixar de fora também, o seu fato gerador, que se deslocou da órbita do
descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço, como se
verifica do art. 14, do CDC. O consumidor só precisa provar o defeito do serviço e o nexo de
causalidade. Trata-se do fato do serviço.
4. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR

Partindo do princípio de que a responsabilidade do transportador é objetiva
e que, em face da cláusula de incolumidade, tem uma obrigação de transportar os
passageiros são e salvo ao seu destino, o passageiro, para fazer jus à indenização,
terá apenas que provar que essa incolumidade não foi assegurada; que o acidente
se deu no curso do transporte e que dele lhe adveio o dano.
Assim, o transportador só se exonera do dever de indenizar provando uma
daquelas causas taxativamente enumeradas na lei: caso fortuito, força maior e culpa
exclusiva da vítima.
Como o contrato de transporte de pessoas hoje encontra-se disciplinado
pelo Código de Defesa do Consumidor, essas excludentes têm relação com o fato
do serviço que está prevista no CDC, no artigo 14, § 3º, I e II. Estão assim
explicitadas:
Art. 14 – [...]

§ 3º - O fornecedor de serviço só não será responsabilizado
quando provar:
I-que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
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II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Feito esses esclarecimentos, cabe detalhar cada uma das excludentes de
responsabilidade.
4.1

O FORTUITO INTERNO E EXTERNO

O que caracteriza o fortuito é a imprevisibilidade, ao passo que a
inevitabilidade caracteriza a força maior.
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O fortuito interno é o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à
organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida
pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal
súbito do motorista, são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante
acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio explorado
pelo transportador.
Já o fortuito externo é também imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. Esse fato não guarda nenhuma ligação com a empresa,
como fenômenos da natureza. Duas, portanto, são as características do fortuito
externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela
qual alguns autores o denominam força maior.

Sobre força maior, leciona Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
(2011, p. 153):
A característica básica da força maior é a sua inevitabilidade,
mesmo sendo a sua causa conhecida (um terremoto, por
exemplo, que pode ser previsto pelos cientistas); ao passo que
o caso fortuito, por sua vez, tem a sua nota distintiva na sua
imprevisibilidade, segundo os parâmetros do homem médio.
O legislador compara o caso fortuito à força maior empregando-os como
sinônimo, mas, a doutrina diferencia as duas situações. Assim, entende Carlos
Roberto Gonçalves (2008), que geralmente, o caso fortuito deriva de um fato
humano estranho à vontade do devedor, ou seja, um evento imprevisível, como a
guerra, incêndio criminoso causado por terceiro, etc., e a força maior, trata de
acontecimentos naturais que surgem independente da vontade humana, derivada
de fatos da natureza, tais como, maremoto, ciclone, raio, etc.
O artigo 393 do Código Civil de 2002 afasta a responsabilidade do devedor
ao dispor que o descumprimento da obrigação ocorra em razão de situações
alheias à sua vontade. Prevê o citado artigo que “o devedor não responde pelos
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prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizados”.
Assim, a despeito de ser objetiva a responsabilidade do transportador,
observe queo fortuito externo o exonera do dever de indenizar, isto é, o fato
estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio.
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4.2

O FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA

A culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo da vítima, também é uma das
excludentes da responsabilidade do transportador, já que nessa fase, ainda se está
no terreno do nexo causal, e não da culpa. O fato exclusivo da vítima afasta a
responsabilidade do transportador porque, quem dá causa ao evento é o próprio
passageiro, e não o transportador. O transporte, ou melhor, a viagem não é causado
evento, apenas a sua ocasião. (José de Aguiar Dias, 2001)
O art. 17 do Decreto 2.681/12, em seu inciso 2º, é expresso e claro a esse
respeito: "culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada" (do transportador).
No mesmo sentido, o art. 14, § 3º, do Código do Consumidor.
É o caso, por exemplo, de um passageiro que viajando em um ônibus, e com
a intenção de cometer suicídio, abre a janela com o veículo em movimento e se
atira do lado de fora, vindo a morrer.
Verifica-se, portanto, que o transportador em momento algum concorreu
com culpa na verificação do acidente. O serviço foi prestado sem defeito. A própria
vítima foi quem provocou o acidente.
Outro exemplo é o do passageiro que viajando em um ônibus, ao passar
próximo a um poste de iluminação pública, coloca o braço para o lado de fora,
vindo o mesmo a ser decepado em razão do choque com o poste.
São situações em que o condutor do veículo do transportador jamais poderia
prever a ação repentina e inesperada do passageiro, que num momento de
distração, inclusive dos demais passageiros, provocou o acidente.
Observe-se que essa situação nada tem a ver com a organização da empresa,
e muito menos se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo
transportador. Diferente do estouro de um pneu do ônibus, de um incêndio do
veículo, de um mal súbito do motorista, que se caracterizaria como fortuito interno.
É o caso, por exemplo, de um passageiro que reage a um assalto dentro de
um ônibus e sofre lesão corporal ou até mesmo morre em decorrência de disparo
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de arma de fogo. Observe-se que nesse caso foi a reação do passageiro que
desencadeou o evento fatídico, e não a conduta do preposto do transportador.
Observa-se, portanto, que o defeito na prestação do serviço não existiu.
Trata-se de culpa exclusiva do passageiro.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário nº 88407, do Rio de Janeiro, in verbis:
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CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR.
ASSALTO A ONIBUS SUBURBANO. PASSAGEIRO QUE REAGE
E E MORTALMENTE FERIDO. CULPA PRESUMIDA, AFASTADA.
REGRA MORAL NAS OBRIGAÇÕES. RISCO NÃO COBERTO
PELA TARIFA. FORÇA MAIOR. CAUSA ADEQUADA
SEGURANÇA FORA DO ALCANCE DO TRANSPORTADOR.
AÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA VÍTIMA, IMPROCEDENTE
CONTRA A EMPRESA TRANSPORTADORA. VOTOS
VENCIDOS.
Indexação
DESCABIMENTO,
RESPONSABILIDADE CIVIL, TRANSPORTADOR, MORTE,
VÍTIMA, ASSALTO, ÔNIBUS. INAPLICABILIDADE, NORMA,
PRESUNÇÃO, CULPA, TRANSPORTADOR, IMPOSSIBILIDADE,
INTERFERÊNCIA, INEVITABILIDADE, DANO. APLICAÇÃO,
PRINCÍPIO ÉTICO, IMPOSSIBILIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO,
PESSOA, AUSÊNCIA, CAUSAÇÃO, DANO. CARACTERIZAÇÃO,
ASSALTO, ÔNIBUS, CASO, FORÇA MAIOR, IMPOSSIBILIDADE,
SUJEITO PASSIVO, REAÇÃO, FATO. INEXIGIBILIDADE,
TRANPORTADOR, MANUTENÇÃO, GUARDA, GARANTIA,
SEGURANÇA,
PASSAGEIRO,
AUSÊNCIA,
PREVISÃO,
CONTRATO,
CONCESSÃO,
NECESSIDADE,
CONTRAPRESTAÇÃO,
TARIFA,
SOBERANIA,
PODER
CONCEDENTE. IMPROCEDÊNCIA, ALEGAÇÃO, AFRONTA
JURISPRUDÊNCIA, (STF), AUSÊNCIA, SEMELHANÇA, CASO,
FATO, ACÓRDÃO, PARADIGMA, CONCORRÊNCIA, CULPA,
PREPOSTO, EMPRESA, TRANSPORTE.
- FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, (MIN. SOARES
MUÑOZ),
INAPLICABILIDADE,
NORMA,
DISCIPLINA,
TRANSPORTE, MERCADORIA, HIPÓTESE, TRANSPORTE,
PASSAGEIRO. APLICABILIDADE, TEORIA DA CAUSA
ADEQUADA, TEORIA DO CONDICIONAMENTO ADEQUADO,
DETERMINAÇÃO, FATO DECISIVO, DANO.
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- FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, (MIN. CUNHA
PEIXOTO), COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, ESTADO, SEGURANÇA
PÚBLICA, EXCEPCIONALIDADE, ATRIBUIÇÃO, PARTICULAR.
- VOTO VENCIDO, (MIN. THOMPSON FLORES), CABIMENTO,
INDENIZAÇÃO,
RESPONSABILIDADE
CIVIL,
TRANSPORTADOR,
DANO
PESSOAL,
HOMICÍDIO,
PASSAGEIRO, VÍTIMA, ASSALTO, ÔNIBUS. CARACTERIZAÇÃO,
ASSALTO,
COLETIVO,
FATO
PÚBLICO,
NOTÓRIO,
IMPROCEDÊNCIA,
ALEGAÇÃO,
IMPREVISIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO,
OBRIGAÇÃO,
TRANSPORTADOR,
GARANTIA,
INCOLUMIDADE
FÍSICA,
PASSAGEIRO.
APLICABILIDADE, PRESUNÇÃO, CULPA, TRANSPORTADOR,
INOCORRÊNCIA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR,
PREVISIBILIDADE, ASSALTO, NECESSIDADE, EMPRESA,
PROVIDÊNCIA, GARANTIA, SEGURANÇA, CONTRATAÇÃO,
GUARDA, COMUNICAÇÃO, AUTORIDADE, SEGURANÇA
PÚBLICA. INOCORRÊNCIA, CULPA EXCLUSIVA, VÍTIMA,
REAÇÃO, ASSALTO. CABIMENTO, AÇÃO, REGRESSO,
TERCEIRO, RESPONSABILIDADE, DANO. MANUTENÇÃO,
SENTENÇA,
PRIMEIRA
INSTÂNCIA,
INSUBSISTÊNCIA,
INDENIZAÇÃO, DANO, MORAL, REDUÇÃO, HONORÁRIO,
ADVOGADO.(RE 88407 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min.
THOMPSON FLORES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DÉCIO
MIRANDA, Julgamento:
07/08/1980,
Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Publicação DJ 06-03-1981 PP-01447)
Ao analisar os julgados supramencionados pode-se verificar que a conduta
da vítima tem influência diretamente com o resultado do dano, haja vista ao reagir
a um assalto no transporte de ônibus a culpa é exclusiva da vítima, eximindo o
transportador de responsabilidade.
Tais condutas se assemelham à de um ciclista que atravessa
desavisadamente na frente de um ônibus, ou até mesmo daquele pedestre que não
tendo mais intenção em viver, atira-se na frente de um automóvel para dar fim a
sua vida. São situações comum e já pacificadas nos tribunais.
Nesse sentido, vejamos o que diz a jurisprudência.

APELAÇÃO

CÍVEL.

ACIDENTE

DE

TRÂNSITO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATROPELAMENTO DE CICLISTA. MORTE. CULPA
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EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Prova produzida a evidenciar
que o ciclista, trafegando à noite em rodovia
movimentada, em obras e mal iluminada, invadiu
abruptamente a pista de rodagem dos veículos,
surpreendendo o réu, que o atropelou. Morte
decorrente

da

culpa

exclusiva

da

vítima.

Impossibilidade de embasar um juízo de procedência
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em depoimento isolado de testemunha que sequer foi
mencionada no inquérito policial, apesar de afirmar ter
presenciado o acidente de trânsito. Omissão de
socorro não demonstrada. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70050023555, Décima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José
Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 06/09/2012)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS.

MORAIS

ATROPELAMENTO
EXCLUISIVA

DA

EM

E

ESTÉTICOS.

RODOVIA.

VÍTIMA. Conjunto

CULPA
probatório

contido nos autos que desautoriza reconhecer
qualquer agir culposo do condutor réu para o evento,
ônus probatório que recaía sobre o autor (art. 333, I, do
CPC). Elementos de prova que demonstram que o
evento ocorreu porque a demandante ingressou na
pista de rolamento sem as cautelas devidas, sendo,
assim, a responsável pelo infortúnio. Violação da regra

de trânsito contida no art. 69 do CTB. Juízo de
improcedência

mantido.

APELAÇÃO

IMPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70040925547, Décima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz
Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em
15/06/2011).
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Conforme a jurisprudência acima colacionada verifica-se a necessidade de
observar como a vítima se comportou para o resultado do acidente não fazendo jus
aos danos materiais, morais ou mesmo estéticos, tendo em vista que a culpa
exclusiva da vítima.
Como dito, situações que tais nada tem a ver com a organização da empresa,
e muito menos se relacionam com os riscos da atividade desenvolvida pelo
transportador. De outro modo, havendo qualquer participação do transportador,
ainda que concorrente com a participação do passageiro, não se admitirá a causa
exonerativa.
4.3

O FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO

Terceiro é alguém estranho à relação jurídica travada entre transportador e
passageiro; é qualquer pessoa que não guarde nenhum vínculo jurídico com o
transportador, de modo a torná-lo responsável pelos seus atos, direta ou
indiretamente, como o empregador em relação ao empregado, o comitente em
relação ao preposto, entre outros.
A súmula nº 187 do Colendo Supremo Tribunal Federal enveredou-se pelo
mesmo caminho, ao enunciar: "A responsabilidade contratual do transportador,
pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual
tem ação regressiva".
A súmula só fala em culpa de terceiro, e não em dolo. O fato culposo do
motorista de um caminhão que colide com um coletivo não elide a
responsabilidade da empresa transportadora. Tal situação caracteriza-se como
fortuito interno, relacionado com a organização do seu negócio. Isso porque, o
passageiro celebrou um contrato de transporte com a empresa, a qual tem que
transportá-lo são e salvo.
Diferente do fato doloso de terceiro, que não pode ser considerado fortuito
interno porque, além de absolutamente imprevisível e inevitável, não guarda
nenhuma ligação com os riscos do transportador; esse fato é estranho à
organização do seu negócio, pelo qual não pode responder. Por isso, a melhor
doutrina caracteriza o fato doloso de terceiro, vale dizer, o fato exclusivo de terceiro,
como fortuito externo. Ele exclui o próprio nexo causal, equiparável à força maior,
que, por via de consequência, exonera da responsabilidade o transportador.
Nas grandes cidades, tornou-se comum o arremesso de pedra contra ônibus
ou trem, ferindo e até matando passageiros.
Nesse sentido, a jurisprudência já é pacífica. Vejamos:
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APELAÇÃO

CÍVEL.

TRANSPORTE

COLETIVO.

PRETENSÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.

LIMITES

E

EXTENSÃO

DA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARREMESSO DE
PEDRA CONTRA O VEÍCULO COLETIVO. CASO
FORTUITO

EXTERNO.

EXCLUSÃO

DE

RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE
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CAUSALIDADE. Lesão ocasionada à usuária de ônibus
destinado ao transporte público. Arremesso de pedra
por terceiro desconhecido e sem qualquer relação com
o serviço prestado. Deslinde da controvérsia a partir da
delimitação

da

extensão

da

responsabilidade

contratual (objetiva in casu) decorrente da avença de
transporte. Fortuito externo que rompe o nexo causal.
Socorro à vítima prestado. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70033761131, Décima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith

dos Santos Mottecy, Julgado em 01/04/2010)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE.
COMPANHIA

CARRIS

PORTOALEGRENSE

S.A.

ÔNIBUS EM TRÂNSITO. ARREMESSO DE PEDRA
POR VÂNDALO, A QUAL ROMPE A VIDRAÇA E
ATINGE A PASSAGEIRA, QUE SE ENCONTRAVA
SENTADA NO INTERIOR DO COLETIVO. CASO
FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR

POR

DANOS

MORAIS.

APELO

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70038334678,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout,
Julgado em 09/06/2011)
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
ARREMESSO DE PEDRA. FERIMENTOS. AÇÃO DE
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INDENIZAÇÃO POR REVÉS MORAL. FORTUITO
EXTERNO. EXCLUDENTE. Compete ao transportador
conduzir o passageiro são e salvo até o seu local de
destino, sob pena de responder pelas desventuras
havidas

durante

o

seu

deslocamento.

A

contraprestação ao pagamento da passagem é o
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transporte seguro. Subjaz a responsabilidade objetiva.
Entretanto, o nexo de causalidade estabelecido entre a
conduta perpetrada e o dano experimentado não está
imune a excludentes, capazes de ilidir o dever de
indenizar. No caso em apreço, o arremesso de pedra,
por terceiro, no exterior do veículo em movimento,
traduz

a

excludente

de

responsabilidade

do

transportador fortuito externo passível de desatar o
laço causal entre a conduta do transportador e o
evento danoso, de sorte a macular o pleito da autora.
Ademais, as provas carreadas aos autos dão conta de

que a ré obrou em previdência e zelo na condução do
evento danoso, ao transportar a vítima até local em
que

pudesse

estar

segura.

Apelo

desprovido.

(Apelação Cível Nº 70027453356, Décima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 28/05/2009)
RESPONSABILIDADE
COLETIVO.
MORAIS,

AÇÃO

CIVIL.

TRANSPORTE

INDENIZATÓRIA.

MATERIAIS

E

LUCROS

DANOS

CESSANTES.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Responsabilidade
civil objetiva da empresa-transportadora elidida ante a
presença de fato exclusivo de terceiro, no caso
arremesso de pedra por transeunte contra o coletivo
(inteligência do art. 14, §3º, II, segunda parte, do CDC).
Apelação

desprovida.

(Apelação

Cível

Nº
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70023284193, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes,
Julgado em 08/10/2008)
É de suma importância observar com cautela os fatos que influenciaram no
evento danoso para aplicar a responsabilidade a quem de direito; logo, a
responsabilização por um terceiro deve ser direcionada apenas a este.
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A jurisprudência tem entendido que disparos efetuados por terceiros,
pedras que são atiradas nas janelas, e que acabam por ferir passageiros, se
constituem como causas estranhas ao transporte, sendo, inclusive, equiparados aos
casos fortuitos externos, não podendo haver responsabilização.
Os assaltos também proliferaram no curso da viagem, deixando os
passageiros despojados de seus bens, quando não se transformam em tragédia de
morte.
Inicialmente, com base na Súmula 187, STF, obrigava o transportador a
indenizar. Com o passar do tempo, a jurisprudência foi se firmando em sentido
contrário, sob a consideração de que o fato exclusivo de terceiro, mormente quando
doloso, caracteriza o fortuito externo, inteiramente estranhos ao risco do
transporte.
Não cabe ao transportador transformar o seu veículo em carro blindado, nem
colocar uma escolta de policiais em cada ônibus para evitar assaltos. A prevenção
de atos dessa natureza cabe ao Estado, inexistindo fundamento jurídico para
transferi-la ao transportador.
Neste sentido se firmou a Corte do Superior Tribunal Federal, sendo
empossada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim se posicionou:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ASSASSINATO
DE
PASSAGEIRO EM VIRTUDE DE ASSALTO PRATICADO
POR DESCONHECIDO NUM TREM DA REFISA DURANTE
VIAGEM - Ato de terceiro equiparável a caso fortuito –
Incidência de obstáculo previsto no art. 325, inciso V, do
Regimento Interno do STF – Argüição de relevância
rejeitada – Inocorrência de divergência da Súmula n. 187
do STF, por inexistir o nexo de causalidade entre o
acidente e o transporte. (2ª Turma do STF, RE 99.978-7,
Rel. Min. Djaci Falcão – revista Amagis XI/503)
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Assim também decidiu o Superior Tribunal Justiça, quando do julgamento
do Recurso Especial n° 726371/RJ, de relatoria do Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
cuja decisão foi publicada no DJ de 05/02/2007, p. 244, conforme transcrito abaixo.
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA NO
INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. CASO FORTUITO EXTERNO.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.

1. A Segunda Seção desta Corte já proclamou o entendimento
de que o fato inteiramente estranho ao transporte em si
(assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo) constitui
caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa
transportadora.
2. Recurso conhecido e provido.
(Resp n° 726371/RJ, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa. Pub. DJ
de 05/02/2007, p. 244).
A 19ª Câmara do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
julgamento da Apelação com revisão nº: 0000212-55.2010.8.26.0233, Comarca de
São Carlos, assim se posicionou em relação a assalto a mão armada dentro de
coletivo.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há
tempos, está consolidada no sentido de que o assalto à mão
armada, dentro de coletivo, constitui fortuito capaz de afastar
a responsabilidade do transportador frente aos passageiros,
senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO - ASSALTO CASO FORTUITO - SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. Oentendimento desta Corte é

firme no sentido de que, em caso de transporte coletivo de
passageiros, "o transportador só responde pelos danos
resultantes de fatos conexos com o serviço que presta" (Resp
468.900/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 31.3.2003) e
que havendo "assalto com arma de fogo no interior do ônibus,
presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a
responsabilidade do transportador" (Resp 286.110/RJ, Rel.
Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
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DIREITO, DJ 1.10.2001). Aplicável, portanto, à espécie, o óbice
da Súmula 83 desta Corte. II. O Agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a
qual se mantém por seus próprios
fundamentos. III. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no
Ag 1348966 / RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª T., j. 14.12.10).
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA NO
INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. CASO FORTUITO EXTERNO.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. 1. A

Segunda Seção desta Corte já proclamou o entendimento de
que o fato inteiramente estranho ao transporte em si (assalto
à mão armada no interior de ônibus coletivo) constitui caso
fortuito, excludente de responsabilidade da empresa
transportadora. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ, REsp
726371 / RJ, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 4ª T., j.
7.12.06).
RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ Nº 12/2009.
DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. CASO FORTUITO
EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
TRANSPORTADORA. MATÉRIA PACIFICADA NA SEGUNDA SEÇÃO.

1. A egrégia Segunda Seção desta Corte, no julgamento das
Reclamações nº 6.721/MT e nº 3.812/ES, no dia 9 de
novembro de 2011, em deliberação quanto à admissibilidade
da reclamação disciplinada pela Resolução nº 12, firmou
posicionamento no sentido de que a expressão
"jurisprudência consolidada" deve compreender: (i)
precedentes exarados no julgamento de
recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do
CPC) ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta
Corte. 2. No caso dos autos, contudo, não obstante a matéria
não estar disciplinada em enunciado de Súmula deste
Tribunal, tampouco submetida ao regime dos recursos
repetitivos, evidencia-se hipótese de teratologia a justificar a
relativização desses critérios. 3. A jurisprudência consolidada
neste Tribunal Superior, há
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tempos, é no sentido de que o assalto à mão armada dentro
de coletivo constitui fortuito a afastar a responsabilidade da
empresa transportadora pelo evento danoso daí decorrente
para o passageiro. 4. Reclamação procedente.” (STJ, Rcl 4518
/ RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2ª S., j. 29.2.12).
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Demonstrado está, portanto, que quando um passageiro sofre lesão em
razão de um disparo de arma de fogo em consequência de assalto, o transportador
não tem a obrigação de indenizar, uma vez que tal fato quebra o nexo causalidade.

Ademais, tal fato é inteiramente estranho ao transporte em si, que constitui
caso fortuito externo, excludente de responsabilidade do transportador, ao
contrário do que ocorreria com o estouro do pneu do ônibus, ou até mesmo falta
de freio.
CONCLUSÃO

O transporte de pessoas é assunto de suma importância, porquanto, se
constitui em um fato corriqueiro do cotidiano, atingindo todas as pessoas da
sociedade, que utilizam meios de transporte para a sua locomoção.
Assim, o ordenamento jurídico buscou abranger a responsabilidade
decorrente dos acidentes envolvendo transporte de pessoas, bem como, a
responsabilidade atinente ao transporte de bagagem.
Como pôde ser visto no desenvolvimento do trabalho, a responsabilidade
civil do transportador é objetiva, podendo haver a exclusão da responsabilidade de
indenizar no caso fortuito e de força maior, por fato de terceiro e por fato exclusivo
do passageiro.
Devemos no decorrer do exercício de nossa profissão, examinar a disciplina
do ordenamento jurídico em sua ampla magnitude, não baseando-nos, somente a
dispositivos isolados, mas sim à ampla gama de conhecimento disponível com o
intuito de aplicarmos de forma correta o direito.

Acerca de tudo que foi pesquisado ao longo desse trabalho, verifica-se que
o instituto da responsabilidade civil é, talvez, um dos mais importantes do nosso
ordenamento jurídico, é quase tão antigo quanto a história da própria humanidade,
uma vez que sempre houve ação ou omissão por parte do ser humano, capaz de
ocasionar dano a outrem, surgindo, por outro lado, a necessidade de ressarcimento.
No tocante ao transporte de passageiros, vale dizer que ao longo dos
tempos tornou-se um instrumento de fundamental importância para a consecução
das atividades na sociedade moderna, mas, em razão do crescimento populacional,
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o transporte de massa vem se tornando cada vez mais precário, mormente em razão
da falta de investimentos do poder público, do envelhecimento da frota que
culmina no não cumprimento das cartas horárias, causando sérios prejuízos aos
usuários, que buscam na via judicial a reparação para os danos por si suportados.
Contudo, a busca por essa reparação tem dado origem a outro fenômeno,
que é o aumento das ações em face das empresas de ônibus, pleiteando
indenizações por danos morais e materiais, sob a alegação de má prestação no
serviço.
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Mas, em que pese a proteção que é dada ao consumidor face ao CDC, é
possível afirmar-se objetivamente que há limites nessa responsabilidade, os quais
encontram-se insculpidos na própria legislação consumerista e, também na
jurisprudência pátria.
Em verdade, o transportador se exonera do dever de indenizar quando prova
uma daquelas causas taxativamente enumeradas na lei: caso fortuito, força maior e
culpa exclusiva da vítima, as quais, com o advento do Código de Defesa do
Consumidor passaram a ter relação com o fato do serviço que está prevista no CDC,
no artigo 14, § 3º, I e II.
Em suma, o transportador fica desobrigado de indenizar o passageiro
quando se verificar uma dessas causas excludentes de responsabilidade.
Por fim, o transporte de pessoas, muitas vezes é interligado a contratos como
o de trabalho, prestação de serviços (coligação simples), ou ainda a redes de
contratos, como é o caso do chamado “pacote turístico”. Nestes casos, deve-se
interpretar o contrato integrando o todo que lhe dá sentido e permite, portanto,
identificar eventuais imputações de responsabilidade ligeiramente diversas das
normativamente identificadas. Assim, por exemplo, pode-se imputar a
responsabilidade pelo dano, tipicamente do transportador, a outros sujeitos de
direito dele diversos, mas com os quais a rede de coligação integra.
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RESUMO: A desapropriação, em todas as suas modalidades, constitui instrumento
colocado à disposição do Poder Público para a consecução dos seus interesses em
prol da coletividade e em detrimento dos interesses particulares, revelando-se
como materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado, princípio basilar do Direito Administrativo. No entanto, ao lado
do referido princípio situa-se o princípio da legalidade, o qual garante ao indivíduo
que a Administração Pública somente agirá se e nos casos determinados
legalmente. Nessa ambiência, surge como regra a necessidade de pagamento da
indenização em dinheiro e previamente ao ato desapropriatório, pagamento este
sujeito aos acréscimos legais, tais como a correção monetária, os juros moratórios
e compensatórios e os honorários advocatícios.
Palavras-Chaves: Desapropriação. Supremacia do interesse público. Autoridade da
Administração. Liberdade do indivíduo. Pagamento da indenização.

1 INTRODUÇÃO
O regime jurídico que rege toda a Administração Pública está pautado
em dois princípios basilares, que informam a conhecida bipolaridade do Direito
Administrativo, marcada, de um lado, pela liberdade do indivíduo e, de outro, pela
autoridade da Administração. Assim, nascem os princípios da legalidade e o da
supremacia do interesse público sobre o privado, respectivamente.
À luz do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado, permite-se ao Estado, em casos necessários, restringir interesses
individuais com vistas a garantir o interesse coletivo como, por exemplo, verifica-se
na desapropriação. No entanto, o interesse público não impera indistintamente, de
modo desarrazoado, razão pela qual a Constituição Federal prevê, como regra, a
necessidade de prévia indenização ao particular.
2. A DESAPROPRIAÇÃO E SUAS MODALIDADES
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Consoante afirmado alhures, o Estado dispõe de mecanismos
garantidores de sua supremacia, podendo restringir e até mesmo suprimir direitos
em prol da coletividade. Nessa ambiência, surge a desapropriação como forma
supressiva do direito de propriedade do particular.
Consiste em uma intervenção supressiva, e não apenas restritiva, do
direito de propriedade, o qual é retirado das mãos do particular e passa a ser
adquirido pelo Estado de forma originária. Diz-se originária devido ao fato de que
o bem chega nas mãos do Estado livre e desembaraçado, ficando qualquer direito
que porventura recai sobre o bem sub-rogado no valor da indenização.
A desapropriação possui assento constitucional em seu art. 5º, XXIV,
desde que seja por necessidade ou utilidade pública, ou por relevante interesse
social, mediante o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Concluise, portanto, que o pagamento de prévia indenização constitui-se verdadeiro direito
fundamental do particular cuja propriedade lhe foi retirada pelo Estado.
Em regra, a utilidade e a necessidade pública se dão nas hipóteses em
que o Estado adquire o bem para ser utilizado por ele mesmo, sendo realizada no
interesse da própria Administração. De outro lado, a desapropriação por interesse
social é realizada com vistas a garantir a função social da propriedade, caso em que
o Estado poderá ceder o bem a terceiros ou a ele próprio.
A Constituição Federal prevê, ainda, outras modalidades de
desapropriação, denominadas de especiais em razão das peculiaridades que as
diferenciam da desapropriação comum, prevista em seu art. 5º, XXIV. São elas:
Desapropriação especial urbana (art. 182, da CF, e Lei 10257/01): o
imóvel urbano que não esteja cumprindo a função social prevista no plano
diretor da cidade poderá ser objeto de desapropriação, caso o proprietário
não atenda às medidas impostas anteriormente pelo poder público, quais
sejam: parcelamento ou edificação compulsórios, caso em que terá um ano,
no mínimo, contado da notificação para que apresente o projeto, e dois
anos, no mínimo, contados da apresentação, para que dê início às obras.
Escoado o prazo legal sem conferir função social à propriedade, passa-se à
adoção do IPTU progressivo, até o máximo de cinco anos, desde que a
alíquota não ultrapasse 15%. Subsistindo a inércia do titular, o poder
público parte para a desapropriação, caso em que a indenização será paga
mediante títulos da dívida pública resgatáveis no prazo máximo de 10 anos.
É de competência exclusiva dos municípios que possuem plano diretor, uma
vez que é este que define quando o imóvel atende ou não à sua função
social.
•
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Desapropriação especial rural (arts. 184 a 186 da CF): caso o imóvel
rural não cumpra a função social da propriedade rural, será ele
desapropriado para fins de reforma agrária. A indenização será mediante
títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, a partir do segundo
ano de emissão. Não há medidas prévias a serem adotadas pelo poder
público. Ademais, a indenização não será paga integralmente em títulos,
pois as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro. A função
social da propriedade rural está definida na própria CF, em seu art. 186, a
qual não se limita à improdutividade da terra rural, não podendo incidir
sobre a pequena e média propriedade, que seja única do indivíduo e a
propriedade produtiva. É de competência exclusiva da União Federal.
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•

Desapropriação confisco/expropriação (art. 243, da CF): surge quando
a propriedade imóvel está sendo utilizada para plantação de psicotrópicos
ilícitos ou para exploração de trabalho escravo, na forma da lei. Nesses
casos, a Constituição Federal dá destinação obrigatória ao bem: nos casos
dos bens imóveis, serão destinados para fins de reforma agrária ou
programas de habitação popular; no caso dos móveis, nos fundos de
combate ao tráfico e recuperação de viciados. Toda a propriedade
registrada será expropriada, ainda que a ilicitude restrinja-se a somente
parte do terreno. Não há pagamento de qualquer tipo de indenização. É de
competência exclusiva da União Federal.
•

Analisadas as modalidades de desapropriação, conclui-se que a
indenização revela-se em regra como fator fundamental para a sua execução, sendo
despicienda somente na desapropriação confisco ante a prática de conduta ilícita
pelo particular.
3. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO COMUM
Tomando como regra a modalidade comum, insculpida no mencionado
artigo 5º, XXIV, da CF/88, extrai-se que a desapropriação dar-se-á mediante justa e
prévia indenização em dinheiro.
A indenização justa é a que abarca o valor comercial do imóvel somado
aos danos sofridos pelo particular desapropriado e que são decorrentes
diretamente do ato desapropriatório. Ademais, dar-se-á o pagamento previamente
e em dinheiro, todavia, nas hipóteses em que a decisão judicial suplante o valor
inicialmente avaliado e depositado pelo poder público, o montante excedente
deverá respeitar a fila de precatórios. Daí se verifica que a indenização, não raras
vezes, não é integralmente paga previamente.
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Sobre o montante indenizatório poderão incidir correção monetária,
juros compensatórios e moratórios, e, ainda, honorários advocatícios.
A correção monetária deve ser paga desde a perícia judicial,
oportunidade em que o valor indenizatório é definido. Não ofende o art. 100, CF,
pois o que há é uma ampliação da garantia conferida ao particular de deverá incidir
sobre o montante excedente, sendo realizada com base no índice de correção da
caderneta de poupança (taxa referencial - TR), que não corresponde ao real índice
de inflação do mercado. Nessa toada, entende-se que o índice utilizado deverá ser
o previsto no manual de cálculos da Justiça Federal, de acordo com recente
entendimento jurisprudencial.
Ainda atinente à correção monetária, preconiza o enunciado da súmula
561 do STF: “em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do
efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo,
ainda que por mais de uma vez”.
No tocante aos juros compensatórios, possuem a função de compensar
a perda da posse do bem antes do recebimento da indenização justa, razão pela
qual incidirão desde o momento da imissão na posse e sobre o valor remanescente
arbitrado judicialmente.

Neste ponto, cumpre registrar que o STF julgou o mérito da ADI 2332/DF
e resolveu alterar a liminar que havia dado em 2011. Agora, em 2018, o STF decidiu
que é constitucional o percentual fixo de 6% previsto no art. 15-A do DL 3365/41,
que assim dispõe: “no caso de imissão provisória na posse, na desapropriação por
necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma
agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem,
fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão os juros compensatórios
de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a
contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos”.
De outro lado, o STF declarou inconstitucional a expressão “até” contida
no mencionado dispositivo, por não fazer sentido a taxa de juros ser variável sem
qualquer justificativa lógica. Assim sendo, estão canceladas as súmulas 618, do STF,
e 408, do STJ.
Ademais, conferiu-se uma interpretação conforme a CF para definir que
a taxa de juros de 6% deverá incidir sobre a diferença entre o valor fixado na
sentença e 80% do preço oferecido pelo Poder Público.
Por fim, doravante, o Excelso Pretório declarou a constitucionalidade dos
§§1º e 2º do art. 15-A os quais condicionam a condenação do Poder Público ao
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pagamento dos juros compensatórios aos seguintes requisitos: i) ter ocorrido a
imissão provisória na posse; ii) a comprovação pelo proprietário da perda da renda
sofrida pela privação da posse; iii) o imóvel possuir graus de utilização da terra e de
eficiência na exploração superiores a zero. Para o tribunal, a perda da propriedade
já é compensada mediante o pagamento do valor principal, pela correção
monetária e juros moratórios, limitando-se os compensatórios à compensação pela
perda da renda comprovadamente auferida com a utilização do bem.
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Quanto aos juros moratórios, somente incidirão sobre o excedente
arbitrado judicialmente. O enunciado 17 da súmula vinculante do STF preconiza que
os juros moratórios somente serão pagos se ultrapassado o prazo constitucional
para pagamento do precatório, isto é, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao
que deveria ter sido pago, mas não o foi. No entanto, de acordo com a tese definida
no RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, incidirão os juros da mora
no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição
ou precatório.
Os juros da mora serão cálculos com base no índice da poupança,
capitalizados de forma simples, correspondentes a 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC
seja superior à 8,5%, ou a 70% da taxa SELIC, mensalizada, nos demais casos.
Por sua vez, os honorários advocatícios serão pagos especificamente
sobre o valor da sucumbência, isto é, a diferença entre a oferta e a indenização, à
luz do enunciado da súmula 617, do STF. Incidem no percentual que varia de 0,5%
a 5% sobre o valor da sucumbência, a ser calculado pelo juízo, tendo sido declarado
inconstitucional a disposição legal que limitava os honorários a R$ 151.000,00.
Derradeiramente, o enunciado 12 de súmula do STJ preconiza que são
cumuláveis os juros moratórios e os compensatórios. O que o enunciado da súmula
quer dizer é que é possível que, em um mesmo processo, incidam os juros
moratórios e os compensatórios, além da correção e dos honorários. Não significa
dizer que são admitidos os juros sobre juros (anatocismo), na medida em que
incidirão em momentos diferentes.
5. CONCLUSÃO
Da análise de tudo que foi exposto, conclui-se que a supremacia do
interesse públicos sobre o interesse privado não se revela como um princípio
estanque, absoluto, devendo compatibilizar-se com os direitos fundamentais.
Nesse diapasão, se a Constituição Federal, de um lado, disponibiliza ao
Estado mecanismos restritivos e, inclusive, supressivos de direitos, de outro,
resguarda ao particular mínimas garantias que justifiquem a referida intervenção,
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mantendo incólume o núcleo essencial do seu direito. E é nessa ambiência que se
situa a exigência, em regra, do pagamento da indenização previamente e em
dinheiro como contrapartida à perda da propriedade privada pela desapropriação.
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Com o aumento das práticas criminosas que envolvem a movimentação de
material entorpecente tornou-se cada vez mais comum as estampas jornalísticas
que anunciam a prisão de agentes delitivos – sobretudo menores infratores - aliada
a apreensão de farto material tóxico como crack, cocaína e maconha, num contexto
fático em que envolve, no mais das vezes, comunidades carentes, armas de fogo de
grosso calibre e instrumentos comunicadores personalizados com iniciais e
adesivos que fazem referência à facção pertencente e ao time de futebol de
preferência.
Neste contexto, o script operacional é recorrente: jovem, negro, de estatura
mediana, preso (ou apreendido) no interior de comunidade dominada pelo tráfico
de drogas, portando pequena quantidade de material entorpecente, camisa de time
de futebol, um celular, quantia em dinheiro e camisa de time de futebol.
Imputação ministerial: tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença
do juízo de custódia: converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva,
para garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução
criminal e gravidade do delito cometido.
A cena é real, recorrente e representa grande parte do “acervo carcerário”
brasileiro, pautado em prisões preventivas descompromissadas com a
comprovação de requisitos demasiadamente genéricos para decretação da
restrição cautelar, tangenciando prisões e apreensões obscuras em que, na maior
parte das vezes, o único material probatório é o testemunho dos agentes policias
que promoveram a abordagem.
Desta forma, importante refletir acerca de um dos delitos de maior
recorrência nas denúncias ministeriais, quase sempre aliado ao tráfico ilegal de
drogas verificado no contexto preteritamente explanado, numa espécie de “venda
casada suburbana”, a associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei
11.343/06, in verbis:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:
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Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo
incorre quem se associa para a prática reiterada do crime
definido no art. 36 desta Lei.
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Não é necessário epopeico esforço interpretativo para perceber que uma das
elementares do tipo penal em comento é a associação de pessoas para a venda de
drogas. Isto é, não é associação para o tráfico se não houver a intenção de traficar,
irrelevante a reiteração ou não da conduta.
Outra elementar apreciada é a pluralidade de agentes para constituir a
associação. Logo, não há como se associar consigo próprio.
Contudo, não se faz necessária a menção na redação dos tipos penais
caracterizados pelo agrupamento de agentes para cometer práticas delitivas de que
tais agrupamentos necessitam ser estáveis e permanentes, não sendo necessária a
efetiva prática dos delitos pretendidos, desde que esteja presente o dolo específico,
o animus dos agentes de associarem-se, de forma estável e permanente, para
cometer crimes – no caso em tela, o tráfico de drogas -, sendo irrelevante a duração
da associação e a divisão de tarefas e funções.
Neste sentido, Cezar Roberto Bitencourt:
“Estabilidade e permanência são, por sua vez, duas
características específicas, próprias e identificadoras de uma
associação criminosa. A demonstração de sua estabilidade e
permanência é imprescindível para a aptidão e validade de
uma denúncia por esse tipo de crime. Nessa mesma linha,
destaca Regis Prado, com acerto, que não basta para o
crime em apreço um simples ajuste de vontades. Embora
seja indispensável, não é suficiente para caracterizá-lo. É
necessária, além desse requisito, a característica da
estabilidade. No mesmo sentido, pontificava Hungria que “a
nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
Não basta, como na ‘cooparticipação criminosa’, um ocasional
e transitório concêrto (sic) de vontades para determinado
crime: é preciso que o acôrdo (sic) verse sobre uma duradoura
situação em comum...” (grifo nosso)
Portanto, conforme já pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC
462.888/RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, faz-se necessária a
demonstração do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na “demonstração
concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa”.
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À vista disto, a mesma Corte Cidadã, recentemente, no HC 476.215/SC, de
relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/11/19, apreciou situação
semelhante àquela narrada no início de nossa explanação, em que foi promovida a
busca no interior de um veículo, ato que resultou na localização de pequena
quantidade de maconha.
Segue ementa da decisão:
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HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O ACESSO AOS DIÁLOGOS
MANTIDOS NO WHATSAPP. DESNECESSIDADE. PACIENTE
QUE INSERIU ESPONTANEAMENTE A SENHA DE
DESBLOQUEIO DA TELA DO SEU CELULAR AOS AGENTES QUE
O
ABORDARAM.
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS
REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. USURPAÇÃO DAS
ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO
DECLINARAM
OBJETIVA
E
CONCRETAMENTE
A
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA A
PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO
DO TIPO (DOLO) NÃO INDICADO. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO
SISTEMA ACUSATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE MERA REUNIÃO
OCASIONAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME NO ART. 35
DA LEI N.º 11.343/06 DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Contudo, no caso narrado, o proprietário do veículo também teria
franqueado o acesso de seu aparelho de telefone celular aos policias militares que
promoveram a busca em seu automóvel, momento em que estes teriam constatado
conversas das quais se extraíam informações sobre a venda de “loló” por parte do
agente a um terceiro.
Nesta oportunidade, os policias teriam se deslocado até a residência do
agente, local onde teriam sido localizadas balanças de precisão, materiais
entorpecentes e embalagens para acondicionamento e possível venda posterior das
drogas, bem como demais agentes que se evadiram do local com a chegada dos
agentes policias.
Sendo este o fato narrado, o agente foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas (art.33) e associação para o tráfico (art.35), em razão da adoção
do entendimento de que a situação fática exposta constitui material probatório
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suficiente para a demonstração da estabilidade e permanência da associação que
haveria entre os agentes para o comércio ilegal de drogas.
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Não obstante, em razoável análise técnico-jurídica, arredando os anseios
sociais punitivas, a Corte Superior adotou o entendimento de que a descrição de
mera reunião ocasional – conforme verificado no caso concreto -, não aponta com
suficiente concretude o ímpeto dos agentes de se associarem para os fins
tipicamente propostos, devaneando a hipótese de mero tráfico de drogas em
concurso “eventual” de agentes.

A vista do exposto, reflexiona ignominiosa a necessidade de declarar a trivial
necessidade de comprovar o elemento subjetivo específico nos crimes que
possuem elementares subjetivas específicas, fato este que apresenta maior dislate
nos crimes de associação, em razão da impossibilidade de se associar por acidente,
por acaso, culposamente ou “sem querer”.
[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Associação criminosa e responsabilidade pelos
crimes por ela praticados. Cezar Bitencourt Advogados Associados, 2018. Disponível
em:
http://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacaocriminosa-e-responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados. Acesso em: 10 dez.
2019.

[2] STJ. HABEAS CORPUS: HC 462.888/RJ. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
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05/11/2018.
JusBrasil,
2018.
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em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/644113409/habeas-corpus-hc462888-rj-2018-0197815-3/relatorio-e-voto-644113430?ref=serp. Acesso em: 10
dez. 2019.
[3] STJ. HABEAS CORPUS. HC 476.215/SC. Rel. Ministra Laurita Vaz. DJe 29/11/2019.
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https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON
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RESUMO: Partindo da premissa de que as cidades são cercadas por fenômenos sociais e
ambientais, o estudo em comento traz uma discussão no que tange à Lei nº 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos, analisando sua aplicação no município de
Guanambi/BA. Nesse diapasão, o objetivo do trabalho consiste em apresentar a temática em
confronto com a Lei em epígrafe, discorrendo acerca da (in) execução do referido diploma
legal no município corroborado e a realização de uma análise crítica e reflexiva do cenário
em tela. A presente pesquisa tem o condão multidisciplinar, fundamentando-se nas obras de
juristas, sociólogos, geógrafos, entre outros. Destarte, trata-se de uma pesquisa prática, em
que para compatibilizar o aspecto teórico com o real empregou-se o uso de instrumentos
geotecnológicos, bem como uma visita in loco, onde foi constituído o “Lixão” no município
de Guanambi/BA. Ante o exposto, assevera-se a relevância das Políticas Públicas em prol
do Direito ao Meio Ambiente Sustentável, principalmente no que concerne à devida
execução da Lei nº 12.305/2010. Contudo, alerta-se que a elaboração e execução de políticas
pró-ambientalistas devem assegurar a concretude de uma Política Urbana adequada,
primando pela efetividade do acesso ao meio urbano sustentável por todos os citadinos.
Palavras-Chave: Análises Espaciais. Resíduos Sólidos. Urbano.
ABSTRACT: Based on the premise that cities are surrounded by social and environmental
phenomena, the study in question brings a discussion regarding Law No. 12,305 / 2010 National Policy on Solid Waste, analyzing its application in the municipality of Guanambi
/ BA. In this context, the objective of the work will be to present the theme in relation to the
above Law, discussing the (in) execution of the said legal diploma in the corroborated
municipality and performing a critical and reflective analysis of the scenario on screen. The
present research has the multidisciplinary condtion, based on the works of jurists,
sociologists, geographers, among others. Therefore, it is a practical research, in which to
combine the theoretical and the real aspect, the use of geotechnological instruments was
used, as well as an on-site visit, where the "Lixão" was constituted in the municipality of
Guanambi / BA. In view of the above, the relevance of Public Policies in favor of the Right
to the Sustainable Environment, especially with regard to the proper execution of Law no.
12305/2010, is asserted. However, it is pointed out that the preparation and execution of
pro-environmental policies must ensure the concreteness of an adequate Urban Policy,

2 Graduando do curso de Direito pelo Centro Universitário UniFG; E-mail: felipeteixeiradias@gmail.com
3 Graduada em Direito pelo Centro Universitário UniFG; E-mail: carolgoncalvs@gmail.com
4 Graduanda do curso de Engenharia Civil pelo Centro Universitário UniFG;
5 Graduando do curso de Engenharia Civil pelo Centro Universitário UniFG;
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emphasizing the effectiveness of access to the urban environment sustainable by all city
dwellers.
Keyworld: Spatial Analysis. Solid Waste. Environmental and Urban Law.
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1 INTRODUÇÃO
A discussão acerca de um ambiente urbano sustentável permeia por discussões em
torno à Política de Desenvolvimento Urbano que prima por estabelecer diretrizes gerais para
o bom funcionamento da cidade. Nesse contexto, na atualidade os resíduos sólidos urbanos
tem sido um grave problema socioambiental. Para compreender a temática em comento,
parte-se da premissa de que as cidades por serem consideradas composições complexas e
fenomenológicas, tornaram-se cerne de inúmeros estudos, dentre estes, os que se referem às
análises sociais e ambientais do espaço urbano (LEFEBVRE, 2016).
No Brasil, as destinações dos resíduos sólidos são de competência dos Municípios,
dos Estados, do Distrito Federal e da União (BRASIL, 2010). Em função disso, o presente
estudo foi motivado pela necessidade de compreensão acerca da intervenção do Poder
Público nas questões ambientais, em especial na gestão de resíduos sólidos, através da
coleta, destinação e reaproveitamento do material.
Nesse sentido, o estudo em comento, é direcionado com base na discussão em torno
da Lei 12.305/2010 Política Nacional de Residos sólidos, face à análise no município de
Guanambi/BA. Destarte, a Lei 12.305/10 apresenta a importância da participação de toda a
população, responsabilizando desde os geradores de resíduos até o Poder Público no caso
de descumprimento da lei (BRASIL, 2010).
Aos Estados e Municípios, cabe a elaboração de planos estadual e municipal de
gerenciamento de resíduos sólidos. Desse modo, a análise da Política Urbana, a execução
da Lei 12.305/2010 bem como dos resíduos sólidos e suas nuances no município de
Guanambi são os objetos do presente estudo.
Diante disso, a investigação em comento teve como objetivo analisar espacialmente
o município de Guanambi/BA à luz da Lei Federal 12.305/2010, que determinou a extinção
do descarte de resíduos sólidos a céu aberto, e o correto manejo por meio de licenciamento
e implantação de aterro sanitário (BRASIL, 2010).
Assim a presente pesquisa traz em seu viés de justificativa a necessidade de análise
da lei 12.305/2010 e sua (in)execução em Guanambi/BA, tema que é discutido na atualidade
e que merece atenção por parte da ciência, devido ao pensamento em um desenvolvimento
social, partindo dos impactos que realmente estão ocasionando (BRASIL, 2010).
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo da presente pesquisa compreende o município de Guanambi/BA,
localizado no sudoeste do semiárido baiano. A população do município é de 78.833
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habitantes com estimativa para 86.808 habitantes em 2017 (IBGE, 2010, 2017). A Figura
01 apresenta a localização do município e área de estudo dentro do semiárido baiano.
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Figura 01 – Localização da área de estudo dentro do Semiárido Baiano

Fonte: IBGE, 2017.
Org.: Observatório UniFG do Semiárido Nordestino, 2019.
Para realização da presente pesquisa, utilizou-se o método indutivo, pois o estudo
objetiva levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas
quais se basearam observando fatos e fenômenos (MARCONI e LAKATOS, 2003).
Destarte, trata-se de uma pesquisa empírica, cuja temática merece uma reflexão crítica sobre
a Política Urbana e o meio ambiente sustentável em Guanambi, a partir de uma análise
espacial deste fenômeno.
Nesse prisma, para estabelecer um diálogo entre a problemática abordada e as
questões teóricas tornou-se necessário discorrer sobre os aparatos práticos e teóricos a saber:
a) Política Urbana e Gestão Pública Ambiental; e, b) Saneamento básico e resíduos sólidos.
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Utilizou-se ainda de dados secundários que foram extraídos dos: Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento – SNIS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, Instituto Trata Brasil – ITB, e da Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Posteriormente, para coleta de dados, foi realizado um diagnóstico no município de
Guanambi/BA através de visita in loco. Além disso, a discussão foi baseada na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de agosto de 2010. Assim, a proposta aqui
investigada, constitui-se de duas etapas: a) pesquisa bibliográfica, para levantamento de
dados teóricos para construção do entendimento sobre o conteúdo pesquisado e a
compreensão do fenômeno estudado; e b) coleta de dados de forma empírica, através de
imagens fotográficas, e de legislações e outros dados pertinentes à pesquisa.
Nessa perspectiva, a presente investigação, será instrumentalizada classificando-se
como: Descritiva, pois têm como objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre
variáveis (GIL, 2002).
Diante disso, destaca-se que a presente pesquisa tem condão multidisciplinar,
utilizando de conteúdo interdisciplinar para compreensão do fenômeno em epígrafe
“Lixão”, no município de Guanambi.
3 POLÍTICA URBANA E GESTÃO PÚBLICA AMBIENTAL
Na contemporaneidade, o espaço urbano perpassa por diversas problemáticas
oriundas de um planejamento que vai em desencontro com os preceitos da Política Urbana
brasileira. Coadunam-se com essas reflexões, Dias et al. (2019) quando destacam que em
Guanambi, nas últimas três décadas o território urbano expandiu-se de forma desordenada,
sem ter legislações que acompanhassem tal processo.
Nesse contexto, alguns elementos inerentes à Política Urbana são essenciais para o
pleno desenvolvimento da cidade. Dentre os elementos que são responsáveis pela
construção de um espaço urbano sano e que atenda as funções sociais da cidades, tem-se a
garantia do direito a cidades sustentáveis por meio dentre outros do saneamento ambiental
(BRASIL, 2001).
Desse modo, para que as cidades tenham efetividade na implementação, manutenção
e atenda aos anseios da sociedade local, é necessário que haja uma gestão pública que
corrobore com os ditames da Política Urbana, promovendo o desenvolvimento sustentável
da cidade através de um adequado saneamento básico e ambiental (BRASIL, 2001).
Nesse prisma, o saneamento básico é definido pela Lei Nº 11.445/2007 como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas. Esta Lei ainda prevê a universalização do saneamento
básico, que consiste na extensão deste serviço para todas as residências brasileiras, a fim de
proporcionar o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para o consumo
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humano, o gerenciamento do esgoto, dos resíduos sólidos e da água proveniente das chuvas
(BRASIL, 2012).
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De acordo com os dados referentes ao ano de 2017 dos municípios participantes do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS disponibilizados pelo mesmo
no ano de 2019, 83,5% da população brasileira teve acesso à água potável e 52,4% teve
acesso à coleta de esgoto. Quanto a coleta de resíduos sólidos domiciliares, em relação à
população total, 91,7% dos cidadãos brasileiros teve acesso a este serviço, enquanto 51,8%
dos municípios possuíam drenagem das águas pluviais. Em função disso, verifica-se que
boa parte da população brasileira tem acesso à alguns dos serviços que constituem o
saneamento básico, no entanto, os serviços relativos à coleta de esgoto e drenagem das águas
pluviais ainda não fazem parte da realidade de muitos brasileiros.
Em relação ao manejo de resíduos sólidos, que compreende a coleta, a limpeza
pública e a destinação final dos mesmos, dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
do ano de 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
apontam que 50,8% dos municípios destinam os resíduos sólidos gerados pela população
para vazadouros à céu aberto, os lixões, 22,5% dos municípios possuem aterros controlados
e 27,7%, aterros sanitários. De acordo com o mesmo documento, 89,3% dos municípios do
Nordeste destinam seus resíduos aos lixões, sendo, entre as demais regiões, a que possui o
maior índice no país. Piauí, Maranhão e Alagoas são os estados da região em questão que
mais contribuem para elevar este número.
O artigo oitavo da Lei 11.445/2007 prevê que a administração pública municipal
deve se responsabilizar pelos serviços públicos de saneamento básico. Desta forma, no que
tange aos resíduos sólidos, todos os processos desde a coleta até o descarte final são de
responsabilidade pública e devem ocorrer de forma a preservar o meio ambiente. Jacobi e
Besen (2011, p. 136) destacam que o lixo disposto de maneira incorreta resulta em
“assoreamento de rios e córregos, entupimento de bueiros com consequente aumento de
enchentes nas épocas de chuva, além da destruição de áreas verdes, mau cheiro, proliferação
de moscas, baratas e ratos, todos com graves consequências diretas ou indiretas para a saúde
pública”.
Neste sentido, é possível relacionar a falta de saneamento básico à saúde. De acordo
com o Instituto Trata Brasil (2012), o acesso ao saneamento, sobretudo à água potável, reduz
o índice de doenças. A ingestão de água contaminada por vírus, bactérias e outros parasitas,
ou por efluentes domésticos e industriais causa uma série de enfermidades, tais como cólera,
leptospirose, amebíase e diarréia.
Héller (1998) destaca que no Brasil há um afastamento entre as políticas públicas de
saneamento, as quais não consideram a relevância da relação com a saúde, e de saúde, que
por sua vez, priorizam a perspectiva da cura e não da prevenção das enfermidades. Este
autor relaciona ainda o saneamento básico ao desenvolvimento:
A relação entre saneamento e desenvolvimento é bastante clara. Em geral, países
com mais elevado grau de desenvolvimento apresentam menores carências de
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atendimento de suas populações por serviços de saneamento. Ao mesmo tempo,
países com melhores coberturas por saneamento têm populações mais saudáveis,
o que por si só constitui um indicador de nível de desenvolvimento (HELLÉR,
1998, p. 77).

Em função do exposto, para amenizar o problema em torno dos “lixões” desde 2010
instaurou-se no território brasileiro a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº.
12.305/2010) como marco regulatório no tocante aos resíduos sólidos, sendo resultado de
extensa discussão com os órgãos governamentais, instituições privadas, organizações não
governamentais e sociedade civil, representando um importante avanço na história do
manejo dos resíduos sólidos, bem como um grande passo no que diz respeito às
responsabilidades ambientais (BRASIL, 2010, s.p).
Esta lei estabelece os princípios e objetivos a serem observados, além de dispor a
respeito dos instrumentos e diretrizes da PNRS define as responsabilidades dos geradores e
do Poder Público e ainda, cria obrigações aos Estados e Municípios (BRASIL, 2010, s.p).
A política pública lida com noções como destinação final ambientalmente adequada
e também com disposição final ambientalmente adequada, informações essas trazidas na
norma, porém, necessitando da participação da sociedade (BRASIL, 2010, s.p).
Logo, o ponto que merece destaque e que é o cerne deste trabalho, diz respeito à
extinção dos lixões em todo o país, que deveriam ser substituídos por aterros sanitários de
forma gradual, isto porque, os lixões são causadores de poluição do solo e da água sob a
superfície, bem como, da destruição da vegetação. Tal discussão de forma crítica e empírica
serão tratados no próximo tópico.
4 ANÁLISE DO ATERRO CONTROLADO EM GUANAMBI À LUZ DA LEI
12.305/2010
A partir das discussões realizadas anteriormente, a lei 12.305 de 2010 estabelece
diretrizes e prazos para extinção dos “lixões”, uma dessas alternativas é o aterro controlado.
Contudo, em torno a essa discussão, existem ainda no presente momento algumas
divergências entre o legal e o fático nos territórios municipais.
Em Guanambi nas últimas três décadas houve um intenso crescimento, o que
possivelmente acarretou na lógica de cada vez mais a área destinada aos resíduos sólidos se
torne parte do perímetro urbano. Tal problemática como já mencionado, além de acarretar
em problemas para à população local, também vai em desencontro com os preceitos legais
estabelecidos pelo diploma legal em comento.
Para tanto, a figura 02, apresenta o espaço urbano de Guanambi, bem como
destacando o local da disposição final de resíduos sólidos. Tal localização se faz
visivelmente pertencente ao perímetro considerado como urbano da cidade. Nessa
perspectiva, a postura da Gestão Pública Municipal em permitir tal ação é incompatível com
os ditames da Política Urbana, que estabelece diretrizes fundamentais para as cidades
sustentáveis, com um ambiente limpo e equilibrado (BRASIL, 2001, 2010).
Figura 02 – Localização da cidade e da área em epígrafe sobre a disposição dos resíduos sólidos
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Org.: CAETANO, Mateus Ribeiro, 2019.
A partir do mapeamento realizado, é possível discutir não só a proximidade entre o
urbano e o local de disposição final dos resíduos sólidos, mas dimensão territorial em que
serve-se como deposito do lixo da região.
Em função disso, a figura 03 demonstra a partir de uma imagem de satélite, a
precisão de proximidade entre o aterro e o perímetro urbano de Guanambi. O local território
demarcado como deposito final de resíduos sólidos já possui em suas proximidades uma
área considerada urbana.
Figura 03 – Localização área de disposição dos resíduos sólidos
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Org.: CAETANO, Mateus Ribeiro, 2019.
Após a construção do mapeamento, realizou-se visita in loco e constatou-se que os
resíduos sólidos coletados no município de Guanambi/BA ainda possuem como destino
final o lixão a céu aberto. Acerca deste problema, em uma pesquisa empírica recentemente
realizada no âmbito do sudoeste baiano, Queiroz et. al (2016, p. 4) destacam que “a produção
de resíduos sólidos vem aumentando consideravelmente a cada ano, até 2050 a produção
estimada chegará a 1,5 trilhões de toneladas de lixo anual a nível mundial”.
Observou-se que o município investigado segue uma lógica nacional, pois este
descarte de resíduos sólidos a céu aberto ocasiona em um aumento considerável e
desenfreado do “lixão”6, que aparenta ocorrer sem nenhum tratamento ou manejo adequado.
A figura 04 demonstra a situação do município de Guanambi, com relação à destinação dos
resíduos sólidos.
Figura 04 – Disposição dos resíduos sólidos (lixão)

6 Áreas onde são depositados os resíduos sólidos sem nenhum tratamento nem preparo do
solo do terreno, contaminando assim todo o lençol freático e a população que utiliza esse
recurso hídrico (IBGE, 2011).
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Fonte: Arquivo Pessoal
Org.: DIAS, Felipe Teixeira; ARAÚJO, Caroline Gonçalves (2018).
Além disso, em um estudo empírico sobre a questão, realizado na região do
município de Guanambi, Silva et. al (2013, p.1) destacam que “o chorume escorre com o
auxílio da chuva e penetra na terra, chegando aos lençóis freáticos localizados abaixo do
lixão e contaminando a água”. Causam também mau cheiro e apodrecimento, atraindo
animais transmissores de doenças como moscas, baratas e ratos, entre outros animais
peçonhentos. Ademais, o lixão é um ambiente que favorece a proliferação de doenças como
a cólera, infecções e verminoses.
De acordo com o artigo 15, inciso V da Lei 12.305/10:
A união elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano
Nacional dos Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e
horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como
conteúdo mínimo: (...) V- metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010).

Conforme pode-se observar, a Lei em estudo preocupa-se com a erradicação dos
lixões, bem como o incentivo à reciclagem e a reutilização dos resíduos. Proibindo o descarte
de resíduos in natura a céu aberto, no meio ambiente, com exceção dos resíduos obtidos na
atividade de mineração.
Na perspectiva de efetivar o dispositivo legal em comento, no ano de 2013, na cidade
de Guanambi, ocorreram diversos debates do poder Público Municipal, no âmbito da
comissão de Uso do Solo Urbano, estes, tinham como temática o problema da destinação
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do lixo e novos projetos a serem deliberados para implementação no município de
Guanambi, visando, além disso, contribuir com o trabalho dos catadores de recicláveis como
complementação de renda para muitas famílias do município, e ao mesmo tempo para
sustentabilidade do meio ambiente, cuja lei determina (GUANAMBI, 2013).
Noutra perspectiva, Queiroz et. al (2016, p.5) destacam que no estado da Bahia em
2014 foram geradas “14.763 toneladas por dia e coletados 11.950 toneladas/dia de resíduos
sólidos deste total 30,9% (3.693 t/dia) teve como destino aterro sanitário 36,1% (4.314 t/dia)
aterro controlado e 33% (3.943 t/dia) lixão” dos quais destaca-se o município de Guanambi
que obteve maior média diária com 130 toneladas.
Em função do exposto, a Controladoria Geral da União destaca a questão social
como uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo Poder Público no processo de
encerramento dos lixões, além do fato do Plano Nacional de Resíduos Sólidos ainda passar
por revisão, deste modo, a União não possui instrumento legítimo para orientar e exigir que
os municípios elaborem os seus planos de resíduos sólidos (BRASIL, 2018, s.p.).
De acordo com o relatório emitido pelo órgão em 2017, implantar a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, com a consequente erradicação dos lixões em todo
o país, só será possível se a PNRS for priorizada pelo Governo Federal, bem como os estados
e municípios terem maior engajamento, na busca por uma atuação conjunta e compartilhada
sólidos (BRASIL, 2018, s.p.).
Diante o exposto, compreende-se que, embora existam os diplomas legais que foram
instituídos para erradicar a questão dos resíduos sólidos, transformando o local em um aterro
controlado. Nesse prisma, após compatibilizar o discurso teórico com a realidade vivida em
Guanambi, verifica-se que a Lei 12.305 no município demonstrou (in)efetividade no tocante
às políticas de combate do deposito de resíduos sólidos a céu aberto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como desígnio analisar existência e crescimento dos
resíduos sólidos no município de Guanambi mesmo após a existência da Lei Federal
12.305/2010, que estipulou prazo para fim dos lixões e até o ano de 2018, em Guanambi
continua a existir. Percebeu-se que a gestão desses resíduos se tornou um grande desafio
para população contemporânea, principalmente em decorrência dos aspectos
socioambientais.
Nesse processo, a má gestão dos resíduos sólidos pode acarretar em impactos
negativos dos recursos hídricos e no solo. Além disso, afetar consideravelmente a qualidade
de vida das populações.
Em função disso, torna-se necessário que o Poder Público municipal tome medidas
a modificar o problema em questão tendo em vista os impactos ambientais oriundos dessa
situação. À titulo de palavras finais, observou-se que a lei 12.305/2010 concedeu prazo para

266

www.conteudojuridico.com.br

os municípios extinguirem os lixões (residos sólidos) e implantarem outros métodos como
o exemplo dos aterros sanitário.
Diante do exposto conclui-se asseverando a relevância de Políticas Públicas em prol
do direito ao meio ambiente sustentável, principalmente a devida execução da lei
12.305/2010. Contudo, alerta-se que a elaboração e execução de Políticas pró-ambientalistas
devem assegurar a concretude de técnicas e procedimentos adequados, primando por uma
efetiva Política Urbana corroborada por uma Gestão Pública Ambiental sustentável que
beneficie aos citadinos.
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INTRODUÇÃO
Dentro do âmbito do Direito Administrativo, há intenso debate sobre os
contornos referentes à intervenção do Estado na propriedade, ocasião em que os
entes federados, por diversos meios previstos no ordenamento jurídico, adentram
na esfera do particular, restringindo ou ordenando o exercício de direitos sobre a
liberdade e a propriedade.
Sob essa perspectiva, existem diversos institutos atrelados a este tema
específico, a exemplo das limitações administrativas e da desapropriação,
destacando-se esta última, tendo em vista constituir um dos instrumentos mais
agressivos por meio de que o Estado interfere na órbita do administrado. Então,
nesse tema, fica evidenciada a manifestação do princípio da supremacia do
interesse público sobre o interesse privado.
Nesse ponto, analisando o período da república brasileira, desde a
Constituição de 1891, há previsões sobre o direito de propriedade e a
desapropriação, estabelecendo para o Estado a possibilidade de transferir a si o
domínio particular em caso de necessidade, ou utilidade pública, mediante
indemnização prévia (art. 72, §17). Tal instituto foi reproduzido, de forma contínua,
nas constituições seguintes, havendo diversos artigos da Constituição Federal de
1988, a qual trouxe novos contornos acerca do tema.
Desse modo, a partir da promulgação da Constituição Cidadã, deu-se ênfase
à função social da propriedade, especialmente com a previsão das desapropriações
para fins de reforma agrária para imóvel rural que não esteja cumprindo sua função
social (art. 184), além da desapropriação de imóvel urbano caso o proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, não promova seu
adequado aproveitamento (art. 182, §4º, III). Assim, percebe-se a intenção de o
constituinte utilizar o aludido instituto como forma de estimular o adequado
exercício do direito de propriedade, relegado à categoria de direito fundamental
disposto no art. 5º, XXII.
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Em seguida, é mister destacar os entendimentos recentes acerca da
desapropriação, especialmente a indireta, a qual constitui verdadeiro esbulho
promovido pela Administração Pública no domínio particular, fazendo surgir ao
proprietário, após a incorporação do imóvel à Fazenda Pública, nos termos do art.
35 do Decreto-lei 3.365/1941, o direito à indenização correspondente.
Sob essa perspectiva, faz-se necessária a análise minuciosa do entendimento
tanto da doutrina, quanto dos tribunais acerca da matéria, de modo a subsidiar a
melhor compreensão dos aspectos correlatos.
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1. LINHAS GERAIS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988
Preambularmente, é válido destacar o conceito dado pela doutrina sobre o
instituto da desapropriação, a exemplo do entendimento de Edilson Nobre
Júnior[1]:
Entende-se por expropriação a perda da propriedade
particular, ou o seu esvaziamento (minoração da substância),
para o Estado ou seus entes delegados, por uma razão de
utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
mediante o pagamento de justa e prévia indenização em
dinheiro, excetuadas as situações excepcionais das reformas
agrárias (art. 184, CF) e urbana (art. 182, 2º, CF), em cuja
quitação são utilizados títulos públicos.
Desse modo, a desapropriação, modalidade de internação estatal na
propriedade, constitui manifestação da supremacia do interesse público sobre o
particular. Isso porque, a partir de certas hipóteses, a exemplo da existência de
utilidade pública ou interesse social, o Estado pode subtrair bens do patrimônio do
administrado, desde que observados os requisitos constitucionais e legais
correspondentes.
Sob essa perspectiva, Celso Antônio Bandeira de Mello[2] enfatiza a natureza
jurídica de aquisição originária da desapropriação, vez que, além de prescindir da
concordância do particular para efetivá-la. Por tal razão, a referida aquisição de
propriedade não se acha vinculada a qualquer título jurídico do proprietário
anterior.
Nesse contexto, apesar de a Constituição Federal de 1988 estipular, no art. 5º,
XXIV, a regra da indenização prévia, a desapropriação indireta constitui gravoso e
ilícito apossamento público de propriedade particular, oportunidade em que o
Estado despreza o devido processo legal respectivo. Assim sendo, o particular, que
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se encontra em estado de sujeição em razão do domínio eminente do Estado sobre
todos os bens situados em seu território, tem agravado seu status quando o ente
exerce o referido domínio de maneira ilícita e inconstitucional.
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Nesse sentido, a respeito do domínio eminente, o qual também serve de
fundamento à intervenção estatal na propriedade, principalmente à
desapropriação, é relevante trazer o entendimento do administrativista Hely Lopes
Meireles[3], que assevera:
O domínio eminente é o poder político pelo qual o Estado
submete à sua vontade todas as coisas de seu território. É uma
das manifestações da Soberania interna; não é direito de
propriedade. Como expressão da Soberania Nacional, não
encontra limites senão no ordenamento jurídicoconstitucional estabelecido pelo próprio Estado. Esse domínio
alcança não só os bens pertencentes às entidades públicas
como a propriedade privada e as coisas inapropriáveis, de
interesse público.
(...)
Em nome do domínio eminente é que são estabelecidas as
limitações ao uso da propriedade privada, as servidões
administrativas, a desapropriação, as medidas de polícia e o
regime jurídico especial de certos bens particulares de
interesse público.
Esse poder superior (eminente) que o Estado mantém sobre
todas as coisas existentes em seu território não se confunde
com o direito de propriedade que o mesmo Estado exerce
sobre as coisas que lhe pertencem por aquisição civil ou
administrativa. Aquele é um domínio geral e potencial sobre
bens alheios; este é uni domínio específico e efetivo sobre
bens próprios do Estado, o que o caracteriza como um
domínio patrimonial, no sentido de incidir sobre os bens que
lhe pertencem.
Em sequência, enfatize-se que, para disciplinar o tema, à míngua de legislação
específica, utiliza-se o Decreto-lei 3.365/1941, editado pelo então Presidente da
República Getúlio Vargas, à época do Estado Novo, para dispor sobre
desapropriações por utilidade pública. Nesse contexto, o art. 35 prevê a
impossibilidade de reintegração de posse após a incorporação do imóvel objeto da
desapropriação indireta à Fazenda Pública:
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Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à
Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação,
ainda que fundada em nulidade do processo de
desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolverse-á em perdas e danos.
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Dessa forma, pode-se perceber a evidente ampliação da vantagem estatal em
face do particular ao promover a desapropriação indireta, vez que,
momentaneamente, não precisou observar o devido processo legal, com edição de
decreto expropriatório, tampouco o pagamento, de indenização prévia.
Diante da flagrante abusividade decorrente da desapropriação indireta, há
intenso debate na doutrina e nos tribunais sobre o tema, a seguir analisado,
especialmente sobre prescrição e indenizações judiciais referentes ao instituto.
2. CONTROVÉRSIAS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NA JURISPRUDÊNCIA
Preambularmente, é interessante analisar aspectos sobre a prescrição da
pretensão do particular quanto à indenização correspondente à desapropriação
indireta. Isso porque, com base no art. 189 do Código Civil de 2002, violado o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, com o
decurso do prazo previsto em lei.
Dito isso, vale dizer que, à época do Código Civil de 1916, aplicava-se o prazo
prescricional de vinte anos, tendo o STJ, inclusive, sedimentado o referido
entendimento no Enunciado 119 de sua Súmula. Em seguida, o art. 10, parágrafo
único, do Decreto-lei 3.365/1941, alterado pela Medida Provisória 2.193/01, reduziu
o prazo prescricional para cinco anos, porém a vigência do dispositivo foi suspensa
por meio de liminar deferida pelo STF nos autos da ADI 2.260/DF, cujo foi acórdão
publicado no DOU de 02/08/2002, restabelecendo-se o entendimento
jurisprudencial anterior sobre no sentido da prescrição vintenária.
Posteriormente, com a edição do Código Civil de 2002, surgiu novo debate
sobre o referido prazo, tendo em vista a redução de prazo prescricional para quinze
anos, conforme o art. 1.238 do referido diploma. Além disso, houve redução para
dez anos, prevista no parágrafo único deste artigo, caso possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços
de caráter produtivo.
Assim sendo, em 2013, o STJ, por meio do Informativo de Jurisprudência n.
523[4], divulgou precedente que pacificou o entendimento sobre o tema naquela
Corte, no sentido da aplicação à desapropriação indireta do prazo de usucapião
especial de dez anos:
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DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL NA
HIPÓTESE DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
A pretensão indenizatória decorrente de desapropriação
indireta prescreve em vinte anos na vigência do CC/1916 e em
dez anos na vigência do CC/2002, respeitada a regra de
transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. De início, cumpre
ressaltar que a ação de desapropriação indireta possui
natureza real e, enquanto não transcorrido o prazo para
aquisição da propriedade por usucapião, ante a
impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão
indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem
objeto do apossamento administrativo. Com base nessa
premissa e com fundamento no art. 550 do CC/1916 dispositivo legal cujo teor prevê prazo de usucapião -, o STJ
firmou a orientação de que "a ação de desapropriação
indireta prescreve em vinte anos" (Súmula 119/STJ). O
CC/2002, entretanto, reduziu o prazo da usucapião
extraordinária para quinze anos (art. 1.238, caput) e previu a
possibilidade de aplicação do prazo de dez anos nos casos em
que o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia
habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
Assim, considerando que a desapropriação indireta pressupõe
a realização de obras pelo poder público ou sua destinação
em função da utilidade pública ou do interesse social, com
fundamento no atual Código Civil, o prazo prescricional
aplicável às desapropriações indiretas passou a ser de dez
anos.
REsp 1.300.442-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
18/6/2013.
Tal discussão possui reflexos variados, a exemplo da renúncia tácita ao prazo
prescricional, a qual ocorre quando a Administração Pública, apesar de já
consumada a prescrição, pratica ato incompatível com tal situação, a exemplo da
publicação da publicação de decreto de desapropriação após a ocorrência de
prescrição.
Sob outra perspectiva, é relevante tratar sobre a questão da indenização
prévia, a qual é regra quando se trata de desapropriação, no âmbito dos processos
judiciais por meio dos quais os particulares lesados pela desapropriação indireta
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pretendem mover suas pretensões. Isso porque, conforme dito, a regra é a
indenização prévia, justa e em dinheiro, por força do art. 5º, XXIV da CF, porém,
como é sabido, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária é feito por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.
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Note-se que existe verdadeiro conflito, vez que o Estado, apesar de cometer
flagrante ilegalidade ao promover a desapropriação indireta, acabaria preterindo a
regra constitucional de indenização prévia e em dinheiro. Tal contradição acaba por
estimular a mencionada conduta estatal ilícita, vez que o ente federado, caso
observasse o devido processo legal, estaria em posição menos vantajosa que a
relativa à desapropriação indireta.
Inclusive, existe o RE 922.144/MG[5], de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso,
com repercussão geral reconhecida pelo STF, pendente de julgamento, por meio
do qual se pretende analisar a compatibilidade entre a garantia de justa e prévia
indenização em dinheiro e o regime de precatórios.
Dito isso, fica clara a relevância da desapropriação indireta dentro do Direito
Administrativo, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, tendo em vista sua
caríssima importância no cotidiano da Administração Pública e dos administrados.
CONCLUSÃO
Diante de tudo exposto, viu-se que, dentre as formas de intervenção do Estado
na propriedade, destaca-se a desapropriação, a qual possui diversas modalidades,
como por utilidade pública ou interesse social. Nesse sentido, enfatizaram-se as
previsões da Constituição Federal de 1988 acerca do instituto, especificamente o
disposto no art. 5º, XXIV, o qual determina a regra da indenização prévia, justa e em
dinheiro.
Em seguida, analisou-se a natureza jurídica da desapropriação, qual seja, de
aquisição originária da propriedade, vez que independe da vontade do proprietário,
tampouco se acha vinculada a título jurídico anterior. Nesse contexto,
fundamentou-se o referido instituto na supremacia do interesse público sobre o
particular, bem como no domínio eminente de que o Estado dispõe sobre os bens
que se encontram em seu território.
No tocante à análise doutrinária, foram trazidos conceitos e ponderações de
diversos administrativistas, no sentido de guarnecer a explanação com
argumentação consistente e balizada.
Além disso, também foram importantes as menções ao entendimento dos
tribunais acerca da matéria, especialmente quanto aos prazos prescricionais
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aplicáveis à desapropriação indireta, assim como a compatibilidade entre a garantia
constitucional de justa e prévia indenização em dinheiro e o regime de precatórios,
conforme processos sob jurisdição do STJ e STF, respectivamente.
Portanto, ficou clara a relevância do tema para a doutrina e a jurisprudência,
além da presença de pendências cotidianas no âmbito da Administração Pública,
vez que casos concretos envolvendo a matéria são recorrentes. Desse modo, o
presente estudo serve de instrumento para a análise desses diversos pontos
controversos sobre o instituto da desapropriação indireta no ordenamento jurídico
brasileiro.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo levantar a discussão acerca da
competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado em face
de ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis em âmbito estadual. A
crescente procura pelo sistema dos Juizados Especiais tem ocasionado sua maior
visibilidade, mostrando que alguns pontos ainda estão carentes de regulamentação.
O tema abordado é um dos que sofre com a omissão legislativa, visto que dificulta
a utilização, pelo jurisdicionado, de um remédio a ele garantido pela Constituição
Federal de 1988. Enfatize-se que o estudo a que se procedeu na confecção deste
trabalho foi elaborado por meio de pesquisa qualitativa, sendo utilizados escritos
doutrinários e jurisprudência.
PALAVRAS CHAVE: Juizado Especial Estadual Cível. Turmas Recursais.
Mandado de Segurança. Competência.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Considerações gerais sobre o mandado de
segurança. 3 Juizados Especiais Estaduais Cíveis. 3.1 Turmas Recursais dos Juizados
Especiais do Estado do Ceará 4 Competência para julgar mandado de segurança
impetrado em face de ato de Turma Recursal. 4.1 (In)competência do Tribunal de
Justiça. 4.2 (In)competência do Supremo Tribunal Federal. 4.3 (In)competência da
Turma Recursal. 5 Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O mandado de segurança é tratado pela Constituição Federal de 1988 como
um remédio constitucional, de natureza residual, posto à disposição de quem tiver
contra si um ato que fira direito líquido e certo. Tratado no Título II do Texto
Constitucional, o qual versa sobre os direitos e garantias fundamentais, é essencial
para o Estado Democrático de Direito na medida em que se destina a proteger o
particular contra abusos ou ilegalidades por parte do Poder Público.
Em que pese não haja previsão expressa no diploma legal que disciplina os
Juizados Especiais em âmbito estadual, em razão de sua importância, a ação
mandamental é admitida neste sistema, mesmo que em caráter excepcional. Diante
da omissão, coube aos doutrinadores e aos julgadores emitirem opiniões sobre o
tema a fim de tentar regulamentá-lo.

278

www.conteudojuridico.com.br

Nesse sentido, a Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
regulamentou o assunto quanto aos atos coatores de Juizados Especiais. Entretanto,
no que diz respeito ao ato coator praticado pelo Colégio Recursal e por aqueles
que o compõem, a omissão legislativa prevalece, resultando em vários
questionamentos sobre a que órgão competiria seu processamento e julgamento,
ensejando, consequentemente, o debate sobre o tema a fim de tentar definir uma
solução.
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Mencionada situação, portanto, pode ocasionar insegurança jurídica devido
ao fato de os jurisdicionados não terem conhecimento de a quem devem recorrer
para proteger direito líquido e certo. Some-se a isso, a insegurança que incide sobre
os próprios operadores do Direito que atuam, em qualquer nível, nesta Justiça
Especializada, visto que também recaem na incerteza pela ausência de
direcionamento legal.
Desse modo, com a crescente conscientização das pessoas sobre seus direitos
e acerca da possibilidade de buscarem uma efetiva prestação jurisdicional, mostrase pertinente incitar a presente discussão a fim de indicar a omissão legislativa que
os prejudica no exercício de um direito constitucionalmente assegurado.
2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, far-se-á uma breve abordagem histórica acerca do
mandado de segurança a fim de compreender a evolução do remédio
constitucional no ordenamento jurídico pátrio.
De acordo com Colares (2010, p. 13), “o surgimento do mandado de
segurança está ligado à necessidade da elaboração de mecanismo de controle dos
atos ilegais ou abusivos emanados do Poder Público”.
No entanto, a primeira garantia constitucionalmente prevista foi
o habeas corpus. Nas palavras de Lenza (2013, p. 1115):
O habeas corpus foi inicialmente utilizado como remédio
para garantir não só a liberdade física, como os demais
direitos que tinham por pressuposto básico a locomoção.
Tratava-se da chamada “teoria brasileira do habeas corpus”,
que perdurou até o advento da Reforma Constitucional de
1926, impondo o exercício da garantia somente para os casos
de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de ir e vir.
Logo, o habeas corpus era utilizado para proteger qualquer tipo de
direito fundamental, e não apenas a liberdade de locomoção. Após a Reforma
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Constitucional ocorrida em 1926, o alcance da chamada “teoria brasileira do habeas
corpus” foi restringida, ensejando o surgimento do mandado de segurança, o qual
foi previsto pela primeira vez na ordem constitucional a partir da Carta de 1934.
Nesse sentido, destaca Colares (2010, p. 17):
De fato, com o advento da Constituição Federal de 1934, é
consagrado o instituto do mandado de segurança, no instante
em que ali é prevista sua utilização “para a defesa de direito,
certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato
manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer
autoridade”.
À época, o mandamus foi regulamentado pela Lei 191/1936 e representou um
importante avanço contra os arbítrios do Poder Público. Tamanha importância
culminou na ausência de previsão do instituto na Constituição de 1937, durante o
período que ficou conhecido como Era Vargas, uma vez que inexistia interesse
político na sua preservação.
Com o restabelecimento da democracia e a promulgação da
Constituição de 1946, o mandado de segurança voltou a ser expressamente
previsto. Ensina Colares (2010, p. 24) que “o grande mérito da nova roupagem do
mandado de segurança, graças aos adornos atribuídos pelo constituinte de 1946,
foi o de ampliar sua utilização no tocante à autoridade de onde poderia emanar o
ato ilegal ou abusivo; [...]”.
Em 1964, houve a tomada de poder pelos militares, tendo a Constituição
de 1967 mantido a garantia do mandamus e adicionado a expressão “individual,
porém com a edição da Emenda Constitucional n° 01/1969, a expressão “individual”
foi afastada, o que trouxe de volta a interpretação democrática proposta por meio
da Constituição de 1946.
Em 1988, foi promulgada a Constituição cidadã e retomada a democracia
no Brasil. A atual Carta Política é marcada pelo extenso rol de direitos e garantias
fundamentais previstos no art. 5°, dentre eles o mandado de segurança, que passou
a ser regulamentado pela Lei n° 12.016/2009.
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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LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
Colares (2010, p. 19) sintetiza claramente a evolução histórica do
mencionado remédio constitucional no ordenamento pátrio da seguinte maneira:
Criado pela Constituição Federal de 1934, ignorado pela
Constituição de 1937, ressuscitado pela Constituição de 1946,
mantido pela Constituição de 1967, o mandado de segurança
recebeu digno tratamento pela Constituição de 1988 que,
inclusive, desdobrou sua aplicação para proteger não
somente direitos individuais, como também os coletivos.
Destarte, o mandado de segurança é um remédio constitucional dirigido
à tutela de direito individual e coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado em decorrência de ato de autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público,
eivado de ilegalidade ou abuso de poder.
Podem-se apontar três requisitos para que seja possível o ajuizamento
da ação mandamental. Primeiramente, o direito do impetrante deve ser líquido e
certo, ou seja, todas as provas necessárias a demonstrar os fatos por ele alegados
precisam ser acostadas à petição inicial quando do ajuizamento da ação. Elucida
Padilha (2013, p. 240):
[...] direito líquido e certo é o conjunto de elementos
probatórios que o autor tem que imediatamente apresentar
(instruindo a inicial) que permitam ao juiz concluir, desde
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logo, sobre a existência ou não dos fatos dispostos. Desta
sorte, não depende da produção da prova em juízo.
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Em segundo lugar, deve-se atentar para a natureza do ato que será
objeto da ação. Se este possuir caráter público, independentemente da natureza da
entidade que atua, bem como se comissivo ou omissivo, a principio, será adequado
o mandamus.
Por fim, seu cabimento é residual, isto é, apenas poderá ser utilizada a
ação mandamental caso não se vislumbre nenhum outro remédio constitucional
apto a resolver o caso proposto, prevendo a lei um prazo de 120 (cento e vinte) dias
para impetração. Este possui natureza decadencial e é contado a partir da data em
que o impetrante toma ciência do ato ilegal.
Acerca da competência para apreciar e julgar as mais diversas ações,
insta apontar que inúmeras são as situações que implicam em conflitos
interpessoais e, devido a isso, apresenta-se necessário organizar um sistema de
competências entre os órgãos que integram o Poder Judiciário a fim de distribuir
as demandas que venham a ser ajuizadas. Nesse sentido, destacam Cintra, Grinover
e Dinamarco (2010, p. 251):
E assim a função jurisdicional, que é uma só e atribuída
abstratamente a todos os órgãos integrantes do Poder
Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização,
até chegar-se à determinação do juiz competente para
determinado processo; através das regras legais que atribuem
a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada
categoria de causas (regras de competência), excluem-se os
demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercêla ali, em concreto.
Especificamente em relação à competência em mandado de segurança,
esta será definida em razão da hierarquia e da qualificação da autoridade legitimada
a praticar o ato, comissivo ou omissivo, que pode ameaçar ou lesionar o direito
subjetivo da parte.
A Constituição Federal de 1988 traz em seu texto as competências
taxativas do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, bem como da
Justiça Federal de primeiro e de segundo graus. A competência da Justiça Estadual
será residual, dependendo da incompetência dos órgãos previamente
mencionados.
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No âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, a Lei n° 9.099/95 não prevê
o mandamus. Apesar disso, o Ministro Luiz Fux, posicionando-se sobre o mandado
de segurança e o habeas corpus na realidade dos Juizados Especiais, aduz:
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[...] em face da eminência constitucional adquirida pelos
referidos meios de impugnação, não se pode imaginá-los
banidos dos Juizados Especiais, máxime porque há autoridade
coatora exigida pela lei como suposta autora da coação que
preside esse novel segmento de justiça, sendo possível que
ocorram violações reparáveis pelos remédios heroicos.
Finalmente, o mandado de segurança é cláusula pétrea, protegido pelo
art. 60, § 4°, IV, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual não pode o
legislador infraconstitucional erradicá-lo.
3 JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS CÍVEIS
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 98, inciso I, acerca da
criação dos juizados especiais, estabelecendo, em síntese, que serão compostos por
juízes togados, ou togados e leigos, competentes para conciliar, julgar e executar
causas cíveis de menor complexidade, bem como infrações penais de menor
potencial ofensivo, utilizando-se do procedimento oral e sumaríssimo. Conclui
ensinando que serão admitidos a transação e o julgamento de recurso por uma
turma de juízes de primeiro grau, quando previsto em lei.
Atendendo à previsão constitucional, foi publicada a Lei n° 9.099, de 26
de setembro de 1995, a qual versa sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais em
seus noventa e sete artigos e é utilizada no âmbito dos Estados e do Distrito Federal.
Em razão do objeto de estudo aqui exposto, restringir-se-á à análise dos artigos
que dizem respeito aos Juizados Especiais Cíveis.
Os artigos 1° e 2° trazem disposições gerais, referindo-se,
respectivamente, aos entes responsáveis pelos Juizados Especiais no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e aos princípios que os norteiam.

De acordo com o art. 1°, caberá à União criar os Juizados Especiais no
âmbito do Distrito Federal e dos Territórios, do mesmo modo que caberá aos
Estados criá-los nas causas de sua competência.
O art. 2°, por sua vez, elenca os princípios que orientam os processos em
trâmite nos Juizados Especiais: oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade. Segundo Gonçalves (2010, p. 397):
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Sua aplicação deve ser harmonizada com os estabelecidos na
Constituição Federal: devido processo legal, contraditório,
isonomia, imparcialidade do juiz e publicidade, entre outros.
Mais do que simples orientação ao julgador, eles indicam a
necessidade de uma nova mentalidade, na qual se abandone
o formalismo dos procedimentos judiciais, sem abrir mão das
garantias fundamentais.
O princípio da oralidade decorre da própria Constituição Federal, em seu
art. 98, inciso I, exigindo precipuamente a forma oral no tratamento da causa, sem,
contudo, excluir a utilização da escrita. O princípio da simplicidade, por seu turno,
como o próprio nome sugere, busca simplificar o procedimento das ações em
trâmite nos Juizados Especiais, facilitando o acesso à justiça. Já em relação ao
princípio da informalidade, os atos processuais devem ser produzidos com o
mínimo de burocracia. No que tange ao princípio da economia processual, busca
obter o máximo rendimento da lei com o mínimo de atos processuais.
Infere-se, portanto, que um dos principais objetivos dos Juizados
Especiais é solucionar de forma breve e eficaz as causas a eles submetidas, sendo
de suma relevância, pois, a atenção ao princípio da celeridade, devendo o juiz
envidar esforços para alcançar rapidamente a solução para o caso concreto. Não
por outra razão, foi previsto o rito procedimental sumaríssimo.
A Seção I do Capítulo II da Lei n° 9.099/95 expõe as regras de
competência que devem ser observadas para o correto ajuizamento de demandas.
Neste âmbito, a competência pode ser estabelecida em razão do valor da causa, da
matéria e das pessoas.
De acordo com o inciso I do art. 3° do diploma normativo, tratando-se
de questão em que a pretensão autoral não exceda quarenta vezes o salário mínimo
vigente à época da propositura da demanda, poder-se-á optar por ajuizar ação no
Juizado Especial.
No que concerne aos incisos II e III do supramencionado dispositivo, as
hipóteses ali expostas são de competência do Juizado Especial mesmo que
ultrapassem o valor de alçada. Consoante Gonçalves (2010, p. 400), “a exigência de
limites ao valor da causa não se cumula com as referentes à matéria. Quando a
competência é dada pela matéria, torna-se irrelevante o valor da causa, que pode
ultrapassar o limite”.
O inciso IV, a seu turno, cumula os critérios matéria e valor da causa para que
sejam cabíveis ações possessórias sobre bens imóveis.
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O § 2° do art. 3° lista as causas que não poderão ser analisadas em sede de
Juizado Especial, sendo elas: natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da
Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
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Há uma situação trazida pela própria Lei n° 9.099/95 que permite ao autor
utilizar-se do Juizado Especial quando sua pretensão ultrapassar o teto permitido,
hipótese em que terá que renunciar ao crédito que exceder o limite de quarenta ou
de vinte salários mínimos, se ingressar ou não com advogado, respectivamente.
Isso, contudo, não se aplica à sentença homologatória de acordo, a qual não se
limita ao valor de alçada estabelecido pelo diploma legal.
A competência em razão das pessoas que podem ajuizar demandas no
Juizado Especial é limitada no art. 8° da Lei n° 9.099/95, que possui a seguinte
dicção: “não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o
preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a
massa falida e o insolvente civil”.
Em relação à competência territorial, ao autor é facultado escolher, dentre as
opções legalmente estabelecidas no art. 4°, onde deseja apresentar sua petição
inicial e dar início ao processo. Constatada a incompetência do Juizado Especial,
leciona Gonçalves (2010, p. 406):
No Juizado Especial, tanto a incompetência de foro quanto a
de juízo implicam extinção do processo sem julgamento de
mérito, diferentemente do que ocorre nos processos
tradicionais. Jamais haverá a remessa de autos de um Juizado
Especial para outro, ou do Juizado Especial para o foro
comum, nem deste para aquele, dado seu caráter sempre
facultativo.
Em matéria recursal, a Lei n° 9.099/95 dispõe, em seu art. 41, que da sentença
caberá recurso para o próprio Juizado, exceto nos casos de homologação de acordo
ou laudo arbitral. Deverá a decisão respeitar o limite estabelecido para a
competência dos Juizados Especiais, sendo ineficaz no que ultrapassá-lo, além de
não poder ser ilíquida, conforme versam o art. 39 e o parágrafo único do art. 38,
respectivamente.
O recurso será interposto no prazo de dez dias úteis, em petição escrita que
indicará as razões e os pedidos da parte recorrente. Deverá ser efetuado o preparo
em até quarenta e oito horas após apresentado o recurso, sob pena de deserção e
não conhecimento deste. O diploma legal previu a quem caberia o julgamento do
apelo e, nesse sentido, Gonçalves (2010, p. 421):
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competência para apreciação é do colégio recursal,
composto por uma turma de três juízes togados, em exercício
no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
Isso é o bastante para assegurar o duplo grau de jurisdição, já
que o recurso é julgado por órgão distinto do que proferiu a
sentença.
Logo, obedeceu-se ao mandamento constitucional exposto no inciso LV do
art. 5°, ou seja, restou assegurado o princípio do duplo grau, garantindo o
contraditório e a ampla defesa, uma vez que os fatos decididos em primeira
instância podem ser reanalisados por um órgão revisor.
Percebe-se, entretanto, que a Lei n° 9.099/95 trata das Turmas Recursais
Estaduais de maneira genérica, merecendo maior destaque no que se refere a sua
organização e funcionamento. Por esse motivo, será utilizado, como exemplo, o
Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Ceará a fim de compreender
melhor a estrutura deste órgão colegiado.
3.1 Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Ceará
A Resolução n° 01/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará dispõe
sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Ceará.
O art. 2° do referido Regimento Interno estabelece que as Turmas Recursais
são em número de 3 (três), sendo 2 (duas) Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e 1 (uma) Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública,
cada uma delas com 3 (três) membros titulares, com jurisdição e competência na
área territorial desta Unidade Federativa, denominadas 1ª, 2ª e 3ª Turmas Recursais.
A presidência de cada Turma Recursal será exercida, em regime de rodízio, por
um de seus membros, com mandato de 2 (dois) anos, iniciando pelo mais antigo,
sem recondução até que se esgote a ordem de antiguidade de seus integrantes.
Dispõe o art. 12, em seus quinze incisos, acerca da competência do Presidente de
Turma Recursal, dentre elas: presidir as reuniões do respectivo órgão e submeterlhe questões de ordem, com direito a voto; decidir sobre a admissibilidade e
processamento dos recursos interpostos para o Supremo Tribunal Federal; bem
como executar e fazer executar as ordens e decisões da Turma, ressalvadas as
atribuições dos Relatores.
O art. 11 enumera a competência das Turmas Recursais, aduzindo o seguinte:
Art. 11. Compete à Turma Recursal:
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I - julgar:
a) recurso inominado contra decisões definitivas ou
terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da
Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de
conciliação ou o laudo arbitral;
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b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado
Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de
denúncia ou de queixa-crime;
c) agravo de instrumento interposto contra decisões que
versem sobre tutela provisória proferidas nos Juizados
Especiais da Fazenda Pública;
d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos;
e) exceções de impedimento e de suspeição de seus
membros, do representante do Ministério Público que oficiar
perante a turma recursal, bem como de juízes e de
promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados
especiais;

f) agravos internos contra decisões monocráticas dos
relatores.
II - processar e julgar originariamente:
a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados
Especiais Criminais;
b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em
matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública;
c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais,
no âmbito da sua competência;
III - homologar os pedidos de desistência e transação nos
feitos que se achem em pauta;
Os julgamentos das Turmas Recursais, como se extrai do art. 60, caput, serão
redigidos em forma de acórdão. Acerca do tema, interessante abordar o seguinte:
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o art. 204 do CPC estabelece que “acórdão é o julgamento colegiado proferido
pelos tribunais”.
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O Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, julgando o Recurso Extraordinário
586.789/PR, assim se posicionou acerca deste assunto: “[...] ainda que não seja
possível qualificar as Turmas Recursais como tribunais, caracterizam-se elas como
órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos
Juizados Especiais”.
Nota-se, portanto, que o exposto no Regimento Interno em debate vai de
encontro ao entendimento da Corte Suprema, no sentido de que as Turmas
Recursais não são qualificadas como tribunais, mas sim como órgãos ordinários de
última instância, motivo pelo qual não se mostra adequado denominar suas
decisões de acórdãos, em uma análise restritiva.
Corroborando a questão suscitada, o Código de Divisão e Organização
Judiciária do Estado do Ceará (Lei n° 12.342/94), em seu art. 81, inciso I, com redação
dada pela Lei n° 14.258/08, classifica as Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais como um órgão que compõe a justiça de primeira instância. O
art. 18, por sua vez, traz apenas o Tribunal de Justiça compondo a justiça de
segunda instância.

Outro ponto curioso a ser levantado é sobre o fato de as Turmas Recursais
comporem ou não o Poder Judiciário. O STF se pronunciou no sentido de que
“[...] a Constituição não arrola as Turmas Recursais dentre os órgãos do Poder
Judiciário, os quais são por ela discriminados, em numerus clausus, no art. 92.
Apenas lhes outorga, no art. 98, I, a incumbência de julgar os recursos provenientes
dos Juizados Especiais” (STF. RE 590.409-1/RJ. Relator: Min. Ricardo Lewandowski.
Tribunal Pleno. Data do Julgamento: 26/08/2009. DJe: 28/10/2009).
Em sentido contrário, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado
do Ceará, no art. 3°, II, o qual também teve sua redação alterada pela Lei n°
14.258/08, enumera as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
como órgão do Poder Judiciário.

Possível vislumbrar que a Lei Estadual n° 14.258/08, que aprovou alterações
na Lei n° 12.342, de 28 de julho de 1994, não seguiu o art. 92 da Constituição Federal
de 1988, pelo que, em tese, poder-se-ia considerar o ajuizamento de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com o objetivo de questionar o dispositivo
legal mencionado perante o STF. Pertinente também seria o ajuizamento de uma
representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Ceará, uma
vez que a Constituição deste Estado não prevê, no art. 94, as Turmas Recursais como
órgão do Poder Judiciário, em obediência à Carta Magna.
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Essas foram algumas considerações sobre as Turmas Recursais dos Juizados
Especiais do Estado do Ceará, que servem para melhor ilustrar a maneira como são
estruturadas, sendo que o principal questionamento está na competência para
apreciar o mandado de segurança impetrado contra tais órgãos e seus membros,
objeto central deste estudo.
4 COMPETÊNCIA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM
FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL
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Nas linhas vindouras, abordar-se-á a competência para conhecer e julgar o
mandado de segurança impetrado contra ato abusivo ou ilegal praticado por Turma
Recursal dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis, bem como por seus membros,
atuando monocraticamente.
Por não existir previsão constitucional, legal ou entendimento sumulado
acerca do tema, surgem dúvidas sobre qual, de fato, seria o órgão competente a
realizar dito julgamento. Há questionamentos acerca de a competência ser do STF,
do Tribunal de Justiça local ou, ainda, ser exercida pela própria Turma Recursal.
4.1 (In)competência do Tribunal de Justiça
As Turmas Recursais, no entendimento do STF, são órgãos recursais ordinários
de última instância relativamente às decisões advindas dos Juizados Especiais.
Diante disso, qual é sua relação com o Tribunal de Justiça? Indagação pertinente, já
que não há revisão recursal das decisões de mérito ali proferidas por parte deste
órgão, em atendimento à parte final do inciso I do art. 98 da Constituição Federal
de 1988.
Ainda utilizando como exemplo as Turmas Recursais do Ceará, compete ao
Juiz Diretor do Fórum das Turmas Recursais, por delegação do Tribunal de Justiça,
dar posse e declarar exercício dos juízes do Fórum das Turmas Recursais, além de
desempenhar outras atribuições que venham a ser-lhe delegadas pela Presidência
do Tribunal de Justiça, sendo que os casos omissos serão resolvidos por ato da
Presidência do Tribunal de Justiça, ouvido o Desembargador Coordenador do
Sistema Estadual dos Juizados Especiais.
Percebe-se, portanto, que o Tribunal de Justiça não se envolve no tocante à
perspectiva jurisdicional, restringindo sua atuação, no que diz respeito às Turmas
Recursais, a aspectos estritamente administrativos. Outro não é o entendimento da
Corte Suprema:
Com efeito, o art. 21 da Lei 10.259/2001 remete aos Tribunais
Regionais Federais não só a faculdade de instituir as Turmas
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Recursais, como também a de estabelecer a sua competência.
Logo, os juízes de primeiro grau e as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais são instituídos pelos respectivos Tribunais
Regionais Federais, estando subordinados a eles
administrativamente, mas não jurisdicionalmente. [...] Nesta
linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal entende
que as Turmas Recursais não estão sujeitas à jurisdição
dos Tribunais de Justiça dos Estados, tampouco, por via de
consequência, aos Tribunais Regionais Federais. (STF.
RE 586.789/PR. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Plenário.
Data do Julgamento: 16/11/2011. DJe: 27/02/2012)
Corroborando o entendimento supradelineado no sentido de não competir
ao Tribunal de Justiça o julgamento do remédio constitucional em enfoque:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. I - Não se insere na
competência do Tribunal de Justiça o julgamento de
mandado de segurança contra ato praticado pelo
Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II –
Agravo regimental improvido. (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios. Agravo Regimental no Mandado de
Segurança 2007002009931-9. Primeira Câmara Cível.
Relatora: Desembargadora Vera Andrighi. Data do
Julgamento: 12/11/2007. DJU: 15/02/2008)
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RECURSO PRÓPRIO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA
REFERIDA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RITO PRÓPRIO DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. LEI 10.259/2001. PRINCÍPIOS
DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA INFORMALIDADE.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. 1. A inexistência de recurso próprio para
obstar os efeitos da decisão proferida por Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais não possibilita a
impetração de Mandado de Segurança junto ao Tribunal
respectivo da Justiça Comum. 2. O Sistema dos Juizados
Especiais origina-se do art. 98, I, da CF/88, possuindo rito
próprio, nos termos das Leis nºs 9.099/95 e 10.259/2001, dos
Juizados estaduais e federais, respectivamente. 3. Os
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princípios da celeridade e da informalidade prevalecem nos
Juizados Especiais, em que tramitam as demandas de menor
complexidade, contudo, também são observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos das
leis específicas. 4. Liminar cassada e mandado de segurança
julgado extinto. (Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Mandado de Segurança 96796-PE (2007.05.00.004730-0).
Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal Manoel
Erhardt. Data do Julgamento: 01/07/2008. DJ: 29/07/2008)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, existem decisões proferidas pela
Terceira Seção e pela Corte Especial que reafirmam o entendimento acima
apresentado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E TURMA RECURSAL DO MESMO ESTADO.
CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. A Terceira Seção desta
Corte não reconhece a existência de conflito de
competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal
de Juizado Especial Criminal pertencentes a um mesmo
Estado, dado que, em 26/8/2009, o Plenário do Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário 590.409/RJ, com repercussão geral
reconhecida, afirmou que a Turma Recursal não possui
qualidade de Tribunal, visto que é instituído pelo
respectivo Tribunal de Justiça e está a ele subordinada
administrativamente.
Precedentes.
2.
Conflito
de
competência não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná. (STJ. CC 140.322/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção,
julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)
[...] 2. Isso porque, mesmo estando os membros das Turmas
Recursais subordinados administrativamente ao respectivo
Tribunal, estas Turmas devem ser consideradas como órgão
independente. Assim, vale ressaltar que, o vínculo
administrativo do magistrado, que é membro da Turma
Recursal, com o respectivo Tribunal, não determina a
competência da referida Corte para julgar o mandado de
segurança impetrado contra ato do juiz. (STJ. Agravo
Regimental no Mandado de Segurança 11.874/DF. Corte
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Especial. Relatora: Ministra Laurita Vaz. Data do Julgamento:
19/12/2007. DJ: 18/02/2008)
De acordo com esses julgados, percebe-se que o STJ possui posicionamento
idêntico ao proferido pelo STF, no sentido da subordinação apenas administrativa
das Turmas Recursais em relação ao Tribunal de Justiça. Dito isso, passa-se à análise
da competência ou não da Suprema Corte para apreciar a ação mandamental.
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4.2 (In)competência do Supremo Tribunal Federal

Avançando na discussão aqui exposta, o STF também analisou se seria ou não
competente para julgar o writ contra ato do Colégio Recursal.
Inicialmente, Lenza (2013, p. 720) esclarece que “o STF reconheceu o princípio
da reserva constitucional de competência originária e, assim, toda a atribuição do
STF está explicitada, taxativamente, no art. 102, I, da CF/88”. Nesse sentido, o
seguinte julgado:
A competência do Supremo Tribunal Federal – cujos
fundamentos repousam na Constituição da República –
submete-se a regime de direito estrito. A competência
originária do STF, por qualificar-se como um complexo de
atribuições jurisdicionais de extração essencialmente
constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se
acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser
estendida a situações que extravasem os limites fixados,
em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I,
da Constituição da República. (STF. Agravo Regimental em
Petição 1.738-2/MG. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Celso de
Mello. Data do Julgamento: 01/09/1999. DJ: 01/10/1999)
Dito isso, a Carta Magna prevê, expressamente, na segunda parte do art. 102,
I, “d”, que o STF será competente para processar e julgar o mandado de segurança
somente contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do ProcuradorGeral da República e do próprio STF, não havendo, portanto, hipótese fora destas
que foram enumeradas.
Existem decisões proferidas pelo Plenário do STF que discutiram a questão,
apontando argumentos que inviabilizaram a apresentação do remédio
constitucional perante a Corte.
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Exemplificando, cite-se a Súmula 690, que, mesmo quando era válida e o STF
se reconhecia competente para apreciar o habeas corpus impetrado em face de
membros de Turma Recursal, ainda assim não se considerava competente para
julgar o mandado de segurança por entender tratar-se de procedimentos distintos
que não mereciam, necessariamente, semelhante tratamento. Assim, anuncia a
ementa do referido julgado:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração
voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 1. Não é
competente o Supremo Tribunal Federal para o
processamento de mandados de segurança contra atos de
Turmas Recursais de Juizados Especiais. 2. Competência
para o processamento de habeas corpus contra membros
dessas Turmas não induz competência para conhecimento de
mandados de segurança que os apontem como autoridades
ditas coatoras. 3. Agravo regimental não provido. (STF. Agravo
Regimental em Mandado de Segurança 25.614/SP. Plenário.
Relator: Ministro Dias Toffoli. Data do Julgamento:
02/03/2011. DJe: 31/05/2011)
Em outro acórdão, os Ministros daquele Tribunal, por unanimidade de votos,
também compreenderam por sua incompetência para analisar o remédio, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO DE TURMA RECURSAL QUE NEGA TRÂNSITO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECLAMAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal não é
competente para processar e julgar mandado de
segurança impetrado contra decisão proferida por Turma
Recursal de Juizado Especial. 2. A via adequada para
impugnar decisão que, na origem, nega trânsito a agravo de
instrumento interposto para destrancar recurso extraordinário
é a reclamação, fundada em usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF. Agravo Regimental no Mandado de
Segurança 23.605-1/MG. Tribunal Pleno. Relator: Ministro
Eros Grau. Data do Julgamento: 23/09/2004. DJ: 17/12/2004)
Importante comentar sobre a decisão em que o STF, resolvendo questão de
ordem, por maioria de votos, discutiu acerca do presente tema, definindo a quem
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competiria apreciar a ação mandamental quando fosse impetrada em face do
Colégio Recursal.
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O caso se referia a um mandado de segurança impetrado contra ato de
determinada Turma Recursal, em que seu Juiz Presidente requereu o
encaminhamento dos autos ao STF, por entender ser este competente para o
julgamento, em virtude de aplicação analógica da Súmula 690, então válida.
Tratando acerca da questão, houve divergência de posicionamentos, tendo o
voto vencedor, o do Ministro Sepúlveda Pertence, sido no sentido da aplicação do
art. 21, VI, da Lei Complementar n° 35/79 – LOMAN (Lei Orgânica da Magistratura
Nacional), o qual estabelece:
Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: [...]
VI – julgar, originariamente, os mandados de segurança
contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas
Câmaras, Turmas ou Seções.
Mesmo não sendo a Turma Recursal considerada um Tribunal propriamente
dito, o fato é que, claramente, os Ministros da Suprema Corte incorreram em uma
tentativa de suprir a lacuna deixada pelo legislador pátrio, buscando o paradigma
mais próximo para solucionar o impasse. Segue ementa do acórdão citado:
Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais:
mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões:
aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência
originária para conhecer de mandado de segurança contra
coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais
é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal. (STF.
Questão de Ordem em Mandado de Segurança 24.691-0/MG.
Relator: Ministro Marco Aurélio. Relator para Acórdão:
Ministro Sepúlveda Pertence. Tribunal Pleno. Data do
Julgamento: 04/12/2003. DJ: 24/06/2005)

Com essa decisão, passa-se ao tópico seguinte a fim de analisar a competência
da Turma Recursal, discutindo de forma mais aprofundada o tema.
4.3 (In)competência da Turma Recursal
Ultrapassados os demais órgãos que poderiam ser competentes para apreciar
o mandado de segurança impetrado contra ato de Turma Recursal, resta analisar a
sua própria competência.
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Novamente fazendo uso da regulamentação das Turmas Recursais cearenses,
o Código de Divisão e Organização Judiciária (Lei n° 12.342/94), em mais uma
alteração redacional sofrida pela Lei n° 14.258/08, passou a apresentar a seguinte
dicção no art. 97, § 3°, I:
Art. 97 [...]
§ 3° Compete às Turmas Recursais processar e julgar:
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I – mandado de segurança e habeas corpus contra ato de Juiz
de Direito do respectivo Juizado Especial e contra seus
próprios atos; [...].
O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais do Ceará, ao tratar da competência do órgão, apenas aduz que a ela
compete processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisões
monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e
da Fazenda Pública, não sendo expressa no tocante ao ato do próprio órgão revisor.
Entre os artigos 75 e 79, ao tratar sobre o writ, o Regimento Interno também não
especifica a competência quando o ato coator for da Turma Recursal.
Interessante comentar sobre processo que tramitou perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, em que se utilizou o art. 97, § 3°, I, da Lei n° 12.342/94
como base para definir o órgão julgador competente para apreciar a questão
proposta.
Tratava-se de mandado de segurança em face de ato de Juiz Relator da 1ª
Turma Recursal, que, em decisão monocrática, não deu seguimento a recurso
inominado interposto contra sentença de mérito. O impetrante apresentou o
remédio constitucional perante o Tribunal de Justiça local, o qual foi normalmente
recebido e distribuído, tendo sido, inclusive, deferida a medida liminar requestada.
Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora levantou a
hipótese de incompetência daquele Tribunal para processar e julgar a ação
mandamental, apontando como competente a própria Turma Recursal.
Os autos seguiram conclusos para julgamento, decidindo o Desembargador
Francisco José Martins Câmara com base no art. 97, § 3°, I, da Lei n° 12.342/94, bem
como relacionando ao tema a Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça. Na
oportunidade, deixou claro inexistirem dúvidas acerca da incompetência de sua
relatoria para apreciar a lide, determinando, consequentemente, a remessa do
caderno processual à 1ª Turma Recursal. Segue ementa do julgado:
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MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JUIZADO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR. TURMA
RECURSAL. 01. Segundo o Código de Divisão e Organização
Judiciária do Estado do Ceará, compete às Turmas Recursais
processar e julgar os mandados de segurança e habeas corpus
contra ato de Juiz de Direito do respectivo Juizado Especial e
contra seus próprios atos. 02. Relacionado ao tema, o colendo
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 376, cujo texto
reza: “Compete a turma recursal processar e julgar mandado
de segurança contra ato de juizado especial”. 03. Reconhecida
e declarada a incompetência do relator para atuar no feito. 04.
Determinada a remessa dos autos à 1ª Turma
Recursal. (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Mandado
de Segurança n° 14547-28.2008.8.06.0000. Relator:
Desembargador Francisco José Martins Câmara. Data do
Julgamento: 19/11/2012. DJe: 22/11/2012)
Esse posicionamento vai ao encontro das decisões que o STF vem tomando a
respeito da temática. Ao encerrar o tópico anterior, foi dito que a Corte Suprema
havia decidido pela aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN ao caso posto,
afastando, então, sua competência. No julgamento do Recurso Extraordinário
586.789/PR, por unanimidade de votos, foi confirmado o entendimento, cujo
acórdão recebeu a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA
O EXAME DE MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO
SUBSTITUTIVO RECURSAL CONTRA DECISÃO DE JUIZ
FEDERAL NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO DO JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.
TURMA
RECURSAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I – As Turmas Recursais são
órgãos recursais de última instância relativamente às decisões
dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados
Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame
de seus julgados. II – Competente a Turma Recursal para
processar e julgar recursos contra decisões de primeiro
grau, também o é para processar e julgar o mandado de
segurança substitutivo de recurso. III – Primazia da
simplificação do processo judicial e do princípio da razoável
duração do processo. IV – Recurso extraordinário
desprovido. (STF. Recurso Extraordinário 586.789/PR. Relator:
Min. Ricardo Lewandowski. Plenário. Data do Julgamento:
16/11/2011. DJe: 27/02/2012)
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Analisando essa questão, Lenza (2013, p. 780) ensina o seguinte: “[...] o
precedente para o mandado de segurança se funda na interpretação dada ao art.
21, VI, da LOMAN. E percebam que o dispositivo legal se refere apenas ao MS, e
não ao HC, motivo pelo qual surgiram regras distintas para cada remédio
constitucional”.
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No STJ há julgado que segue idêntico posicionamento, em oportunidade na
qual a Corte foi instada a decidir conflito negativo de competência entre o TRF e a
Turma Recursal, declarando, por fim, a competência deste órgão colegiado. Em seu
voto, a Ministra Relatora assim asseverou:
Na questão de ordem supracitada, o entendimento vencedor
considerou que, mesmo estando os membros das Turmas
Recursais subordinados administrativamente ao Tribunal
respectivo, elas devem ser consideradas como órgãos
independentes e de segundo grau de jurisdição. Desta
forma, o vínculo administrativo não define a competência
do Tribunal para o julgamento do mandado de segurança
impetrado contra ato de magistrado que atua em Turma
Recursal. Pelo contrário, por serem as Turmas Recursais
funcionalmente independentes dos Tribunais, a solução foi
dada pela interpretação analógica do art. 21, inciso VI, da Lei
Complementar nº 35/79, in verbis: Art. 21 – Compete aos
Tribunais, privativamente: [...] VI – julgar, originariamente, os
mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos
Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções. (STJ.
Conflito de Competência 38.020/RJ. Relatora: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. Terceira Seção. Data do Julgamento:
28/03/2007. DJ: 30/04/2007)
Vislumbra-se, de maneira cristalina, que ambas as Cortes seguem para a
mesma direção, qual seja, considerar a Turma Recursal competente para processar
e julgar o mandado de segurança impetrado contra seus próprios atos.

Nas Turmas Recursais do Juizado Estadual cearense, especificamente, as
decisões atendem ao estabelecido pelo STF, no sentido de que consideram o art.
21, VI, da LOMAN, entendendo competir à respectiva Turma da qual faz parte a
autoridade coatora apreciar o writ. Não é outro o sentido da decisão monocrática
abaixo transcrita, em que o Juiz Relator da 4ª Turma Recursal encaminhou os autos
para a 1ª Turma Recursal, por ter sido por ela praticado o ato coator:
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Em casos como o ora em exame, o Supremo Tribunal Federal
tem assinalado competir, à própria Turma Recursal dos
Juizados Especiais, a atribuição para processar e julgar, em
sede originária, mandado de segurança impetrado contra os
seus atos ou os dos Juízes que a integram: Nesse sentido:
“Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais:
mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões:
aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência
originária para conhecer de mandado de segurança contra
coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é
dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal.” (MS 24.691QO/MG,
Red.
p/
o
acórdão
Min.
SEPÚLVEDA
PERTENCE). (Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais do Estado do Ceará. Mandado de Segurança 425656.2013.8.06.9000/0. Relator: Juiz Carlos Rogério Facundo.
Quarta Turma Recursal. Data do Julgamento: 24/02/2014. DJe:
28/03/2014)
Destarte, é possível aduzir que o entendimento que tem prevalecido no
âmbito da Suprema Corte e da Corte de Justiça converge no sentido de que a
competência para apreciar a ação mandamental é da própria Turma Recursal, seja
o ato praticado por um dos membros que a compõem ou por ela própria.
5 CONCLUSÃO
O tema estudado remete a uma série de questionamentos. Criado para
conferir agilidade ao andamento dos processos, já que, entre outras diferenças, não
prevê muitos dos recursos que são admitidos na Justiça Comum, os Juizados
Especiais contam com um número exorbitante de demandas, resultando,
contraditoriamente, em demora na prestação jurisdicional.
Percebe-se que esse sistema ganhou grandes proporções, sendo buscado,
recorrentemente, por aqueles que almejam o acesso menos burocrático ao Poder
Judiciário. Isso resulta na necessidade de maior atenção aos Juizados Especiais por
parte, principalmente, do legislador pátrio.
Sobre isso, abordou-se o fato de as Turmas Recursais não serem qualificadas
como órgãos do Poder Judiciário pela Constituição Federal de 1988, que as
enumera, segundo o STF, de forma taxativa, no art. 92. Da leitura deste dispositivo,
extrai-se que nem mesmo os Juizados Especiais Cíveis e Criminais constam no rol
ali exposto.
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Quanto à competência para o julgamento do mandado de segurança contra
ato coator praticado por Turma Recursal ou por seus membros, mostrou-se que o
assunto está carente de regulamentação, em uma verdadeira omissão legislativa
que dificulta o cidadão de exercer direito constitucionalmente assegurado.
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A Carta Magna prevê o mandamus no rol dos direitos fundamentais e, mesmo
que possua caráter residual, não deve ser afastado do sistema dos Juizados
Especiais. É perfeitamente possível que os Juízes que atuam nas Turmas Recursais,
decidindo colegiada ou monocraticamente, cometam atos ilegais ou abusivos que
ensejem a impetração da ação mandamental. Logo, afigura-se necessária a previsão
legal acerca de a que órgão competirá seu processamento e julgamento.
Nesse sentido, importante discutir o tema, pois a prática mostra que os
jurisdicionados, por vezes, não têm conhecimento de para onde encaminhar o
remédio constitucional.
Vislumbra-se, pois, a urgência em regulamentar a situação devido ao aumento
da demanda nos Juizados Especiais. O sistema em tela se classifica como uma
Justiça Especializada, adotando o rito sumaríssimo e os princípios da economia
processual e da celeridade, não sendo prudente a morosidade na prestação
jurisdicional.

Enquanto persiste a omissão legislativa, o Poder Judiciário buscou solucionar
os casos concretos que surgiram, tendo o Supremo Tribunal Federal considerado
como melhor interpretação a que confere a competência à própria Turma Recursal.
Com efeito, a sociedade, neste aspecto, precisa de um retorno. A alegação de
que a impetração do mandamus na situação exposta não ocorre com frequência
não é apta a afastar a necessidade de sua regulamentação, uma vez que é básico
conhecer para onde direcionar uma petição quando dela se necessita. Além disso,
nunca se sabe quando um ato coator precisará ser questionado; sabe-se,
entretanto, que o direito de combatê-lo existe.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo uma análise suscinta do direito
consuetudinário internacional. O costume internacional é uma prática geral aceita
como sendo o direito. Possui elemento material e subjetivo. Traduz-se pela
repetição de atos, comportamentos e opiniões, na administração de suas relações
externas ou da organização interna, pelos sujeitos de Direito Internacional.
Palavras-chave: Costume. Direito consuetudinário. Internacional.
ABSTRACT: This article aims at a brief analysis of customary international law.
International custom is a general practice accepted as the right. It has a material
and subjective element. It is translated by the repetition of acts, behaviors and
opinions, in the administration of their external relations or internal organization,
by the subjects of International Law.
Keywords: Custom. Customary law. International.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo un breve análisis del derecho
internacional consuetudinario. La costumbre internacional es una práctica general
aceptada como el derecho. Tiene un elemento material y subjetivo. Se traduce por
la repetición de actos, comportamientos y opiniones, en la administración de sus
relaciones externas u organización interna, por los sujetos del derecho
internacional.
Palabras clave: Costumbre. Derecho consuetudinario. Internacional.

1 INTRODUÇÃO

Direito consuetudinário é o direito que surge dos costumes de uma certa
sociedade, não passando por um processo formal de criação de leis, no qual um
poder legislativo cria leis, emendas constitucionais, medidas provisórias etc.
O costume internacional é uma prática geral aceita como sendo o direito.
Possui elemento material e subjetivo. Traduz-se pela repetição de atos,
comportamentos e opiniões, na administração de suas relações externas ou da
organização interna, pelos sujeitos de Direito Internacional.
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O artigo 38.1b do Estatuto da Corte Internacional de Justiça define como
costume internacional a "evidência de uma prática geral aceita como lei". Esta
definição requer uma análise mais apurada para ser entendida corretamente. A
primeira exigência para o estabelecimento do costume é a existência de uma
prática geral nas relações entre os Estados. Exemplos da existência de tal prática
geral podem ser vistos nas relações bilaterais e multilaterais entre Estados. Uma
prática geral necessita ter natureza (habitual) consistente para ser reconhecida
como tal. Consistente, neste caso, significa a existência de uma frequência repetitiva
bem como um período durante o qual a prática tenha ocorrido entre os Estados.
Contudo, a existência de uma prática geral, por si própria, é insuficiente para
a conclusão de que o direito internacional do costume sobre um ponto específico
exista realmente. É crucial para o reconhecimento de tal prática geral, como parte
do direito internacional do costume, que exista a crença da obrigação legal por
parte do(s) Estado(s) atuante(s) nessa prática. Esta crença necessária é melhor
conhecida por sua descrição em latim, opinio juris sive necessitatis. A combinação
de uma prática que ocorre regularmente (entre Estados) com a crença subjacente
(dos Estados) que tanto a prática quanto sua recorrência são o resultado de uma
norma compulsória é o que constitui direito internacional do costume.
Provas da existência das práticas gerais dos Estados podem ser encontradas,
inter alia, na análise mais detalhada dos atos ou declarações de Chefes de Estado e
diplomatas, nas opiniões de assessores jurídicos dos governos, nos
tratados bilaterais, nos comunicados de imprensa, nos comunicados oficiais de
porta-vozes de governos, nas leis dos Estados, nas decisões judiciais de tribunais
dos Estados e nas práticas militares ou administrativas dos Estados.
O costume possui dois elementos para que se verifique:
•

Corpus (material): repetição constante e uniforme de uma prática social.

•

Animus (psicológico): é a convicção de que a prática social reiterada, constante e
uniforme é necessária e obrigatória.
2 DESENVOLVIMENTO

No âmbito do Direito Internacional, o Direito Consuetudinário também tem
um importante papel. Isto, sobretudo, no que concerne ao Direito Internacional
Humanitário (DIH). Ele permite, então, oferecer uma proteção mais forte às vítimas
de conflitos, pois complementa aquilo que não está escrito nos tratados. Além
disso, mesmo quando um Estado não participa da assinatura de certos tratados, ele
ainda está obrigado pelo Direito Consuetudinário Internacional.
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Dentro do tema, é imprescindível destacar a importância das Convenções de
Genebra, de 1949, e de seus Protocolos Adicionais, que regulamentam,
principalmente o Direito de Guerra. A preocupação com essa regulamentação
decorreu, sobretudo, após as atrocidades verificadas no decorrer da Segunda
Guerra Mundial, encerrada em 1945.
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As Convenções de Genebra de 1949 e o primeiro Protocolo Adicional obrigam
os Estados a ”respeitar” e a ”fazer respeitar” as disposições que estes instrumentos
contêm. A Comissão Internacional para o Apuramento dos Factos é um mecanismo
importante para a realidade destes objetivos. Quando um Estado reconhece a
competência da Comissão, a título permanente ou numa base ad hoc, está a
contribuir de forma significativa para a implementação do Direito Internacional
Humanitário e para a observância das suas disposições em tempo de conflito
armado. Por conseguinte, através da sua declaração de reconhecimento, um Estado
dá um passo importante para a salvaguarda das garantias fundamentais concedidas
às vítimas de conflitos armados.
Para falar em costumes no Direito Internacional, os elementos Corpus e
Animus também são necessários. Então, é preciso apoiar-se em práticas constantes
e uniformes dentro dos Estados e que sejam consideradas necessárias e
obrigatórias pela comunidade internacional.

O DIH consuetudinário mantém sua relevância nos conflitos armados atuais
por duas razões principais. A primeira é que, apesar de não ratificarem importantes
tratados, alguns Estados permanecem, no entanto, vinculados às normas do direito
consuetudinário. A segunda razão é a relativa debilidade das normas dos tratados
que regem os conflitos armados não internacionais – dos quais participam
grupos armados, normalmente dentro das fronteiras de um país. Um estudo
publicado pelo CICV em 2005 demonstrou que o marco jurídico que rege os
conflitos armados internos é mais minucioso de acordo com o direito internacional
consuetudinário do que com o direito convencional. Já que a maioria dos conflitos
armados da atualidade é de índole não internacional, esse dado tem
particular importância.
O estudo “Direito Internacional Humanitário Consuetudinário” foi iniciado em
1996. O CICV, junto a um amplo grupo de respeitados juristas, analisou as práticas
atuais dos Estados em relação ao DIH. A finalidade era de identificar o direito
costumeiro nesse campo, esclarecendo, desse modo, a proteção jurídica concedida
às vítimas da guerra. O estudo identificou 161 normas de DIH consuetudinário que
constituem o núcleo comum do direito humanitário vinculante a todas as partes de
todos os conflitos armados. Essas normas fortalecem a proteção jurídica das vítimas
das guerras em todo o mundo.
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Os Costume Internacionais encontram prova nos atos estatais, nos textos
legais e nas decisões judiciárias acerca de temas relacionados ao "jus cogens". No
plano internacional, busca-se a prova do Costume Internacional na jurisprudência
internacional ou nos tratados.
O professor Rezek nos ensina que não há uma hierarquia entre as normas
consuetudinárias e as positivadas, uma e outra se derrogam. Inegável que, uma vez
visto os elementos materiais e subjetivos dos Costumes Internacionais, que os
Tratados, essência do direito posto na ordem internacional, possuem uma maior
segurança jurídica dada a sua clareza e certeza. Entretanto, O'Connell, por exemplo,
entende que os costumes consistem na principal, quando não única fonte
verdadeira do "jus cogens".
Se bem observamos a lição do nosso grande jurista pátrio, Miguel Reale,
perceberemos que a sua Teoria Tridimensional do Direito, se aplica corretamente a
relação entre Tratado e Costume Internacional, para demonstrar que estes,
enquanto fato, recebem uma valoração, que por si só basta para a vigência na
ordem internacional, mas que dada a sua grande importância podem ser
positivados através de Tratados, tornando-se normas a serem aplicadas com menor
restrição, tendo em vista que a sociedade jurídica moderna pende para a
positivação dos textos internacionais.

Relevante a lição de Grigory Ivanovitch Tunkin, citado por Rezek (p. 125)
acerca da validade da norma costumeira, quando diz que "todo novo Estado tem o
direito de repudiar certas normas consuetudinárias, ponderando, todavia, que seu
silêncio, e seu ingresso em relações oficiais com os demais Estados, justificará
oportunamente uma presunção de assentimento sobre o direito costumeiro, em
tudo quanto não tenha motivado, de sua parte, o protesto, a rejeição manifesta".
Atualmente apenas três países adotam integralmente o direito
consuetudinário: a Mongólia, o Sri Lanka e Andorra (embora adote, parcialmente, o
direito romano-germânico). O sistema adotado nos países anglo-saxões e de
influência britânica é o common law, não sendo um sinônimo de direito costumeiro.
Na common law, o direito é criado ou aperfeiçoado pelos juízes: uma decisão a ser
tomada num caso depende das decisões adotadas para casos anteriores e afeta o
direito a ser aplicado a casos futuros; o costume é importante, mas não é o
elemento dominante, existindo também leis escritas.
No Brasil, o costume é extremamente limitado, geralmente encontrado no
âmbito do Direito Tributário e do Direito Privado, mormente nas relações de cunho
comercial. No Direito Privado, devem constar de registro próprio nas Juntas
Comerciais. É um direito consagrado pelos costumes.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No direito consuetudinário, as leis não precisam necessariamente estar num
papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas
leis.
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É importante a distinção entre uso e costume, uma vez que, para se falar num
costume, é preciso observar se há prática reiterada e constante (relativamente a
alguma matéria), tendo de estar associada a convicção de obrigatoriedade. O
costume é então constituído pelo elemento material, o uso, e pelo psicológico, a
convicção de que o comportamento adotado é, de fato, obrigatório.
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RESUMO: O Poder Legislativo e o Tribunal de Contas são responsáveis pelo
julgamento das contas de gestores públicos. Quanto ao Chefe do Poder Executivo
municipal, a Corte de Contas do Estado exerce importante missão, consoante art.
31, §§ 1º e 2º, e art. 71, I da Constituição Federal de 1988, oferecendo parecer prévio
que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 848.826 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob a sistemática da
repercussão geral. Todavia, ainda que as balizas iniciais da tese estabelecida pelo
STF circunscrevessem ao efeito da inelegibilidade, o Poder Judiciário desconstituiu
pronunciamentos do Tribunal de Contas em face do Chefe do Poder Executivo
municipal aplicando o precedente de modo irrestrito. Essa posição afronta a
interpretação literal da Constituição Federal que resguarda ao Tribunal de Contas a
eficácia de título executivo aos seus pronunciamentos que imputem débito e multa
(art. 71, § 3º).
Palavras-chave: Julgamento de Contas de Prefeito. Tribunal de Contas. Título
executivo.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 A análise pelo Tribunal de Contas e a lista dos gestores
com contas rejeitadas. 3 A decisão do Supremo Tribunal Federal e os seus limites.
4 Expansão da tese fixada e a natureza de título executivo do ato do Tribunal de
Contas que impute débito ou multa. Conclusão.

1 INTRODUÇÃO
O julgamento do Recurso Extraordinário no 848.826 pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), sob a sistemática da repercussão geral, desencadeou o
ajuizamento por ex-prefeitos na Justiça estadual de ações para desconstituir os
acórdãos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que rejeitavam as contas
apresentadas, inclusive com fixação de multa e ressarcimento ao erário, sob o
fundamento da usurpação de competência exclusiva das câmaras municipais.
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Diversas questões surgiram com a fixação da tese e encontram-se em
reflexão diante do novo rumo estabelecido pela Corte Suprema, como o destino
das decisões administrativas pretéritas e mesmo a natureza jurídica de título
executivo da decisão que resulte imputação de débito ou multa em face do prefeito.
2 A ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE CONTAS E A LISTA DOS GESTORES COM
CONTAS REJEITADAS
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O Poder Legislativo e o Tribunal de Contas são responsáveis pelo
julgamento técnico-político das contas de gestores públicos. Quanto ao Chefe do
Poder Executivo municipal, a Corte de Contas do Estado exerce importante missão
no controle externo do Poder Público, consoante delimitação da Constituição
Federal de 1988 (art. 31, §§ 1º e 2º e art. 70 e seguintes), oferecendo parecer prévio
que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal.
Além do modelo traçado inicialmente pelo constituinte originário,
algumas atribuições definidas em legislação esparsa conferem maior relevância ao
múnus do Tribunal de Contas, o qual não mais se restringe à análise do correto
emprego de recursos públicos pelos gestores.
Nesta senda, a Lei das Eleições (Lei Federal n.º 9.504/1997) confiou a
atribuição de compilar lista de gestores de recursos públicos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, nos
moldes da disciplina do art. 11, § 5º[1], in verbis:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral
o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15
de agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e
Conselhos de Contas deverão tornar disponíveis à Justiça
Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, ressalvados os casos em que a questão estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que
haja sentença judicial favorável ao interessado.
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A finalidade da criação do dever jurídico contido no art. 11, § 5º, da Lei
das Eleições está diretamente relacionada à obrigação constitucional de “proteger
a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições” (art. 14,
§ 9º, da Constituição Federal).
Bem por isso, a grave violação ao patrimônio público foi alçada à
caracterização de causa de inelegibilidade, desde que preenchidas,
cumulativamente, determinadas condições, estabelecidas na Lei das
Inelegibilidades (art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, com redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
A legislação eleitoral exige que as contas sejam rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e,
como esperado, incumbe à própria Justiça Eleitoral, aferir a reunião de todos os
requisitos do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar n.º 64/1990, consoante posição
sedimentada da Corte Superior Eleitoral[2], com vistas a reconhecer a inelegibilidade.
Logo, a lista elaborada pelo Tribunal de Contas possui mera natureza
informativa. Nesse aspecto, o Tribunal Superior Eleitoral[3] assevera que “a mera
inclusão do nome do agente público na lista remetida à Justiça Eleitoral (...) não
gera, por si só, presunção de inelegibilidade e nem com base nela se pode afirmar
ser elegível o candidato, por se tratar de procedimento meramente informativo”.
3 A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS SEUS LIMITES
A grande mudança no cenário jurídico ocorreu com o julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da
repercussão geral[4], em que se fixou a seguinte tese:
Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela
Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a
apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo
quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas
competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.
A primeira observação necessária é que a competência discutida envolve
apenas o Chefe do Poder Executivo, não abarcando outros cargos políticos, como
o Presidente da Câmara Municipal, os quais estão sujeitos à prestação de contas
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perante o Tribunal de Contas, com base no art. 71, II, e art. 75, da Constituição
Federal.
Portanto, a discussão está centrada na figura do Chefe do Poder
Executivo, cuja competência, em regra, recai sobre o Poder Legislativo, como típico
mecanismo de freios e contrapesos da separação de poderes.
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A parte inicial da tese, ao assentar que “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea
‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010”, delimita o âmbito de abrangência da
tese quanto à inelegibilidade.
Assim, a rigor, colhe-se que o debate sobre o reconhecimento
da inelegibilidade de ex-prefeito pela Justiça Eleitoral deve respeitar a competência
exclusiva das Câmaras Municipais.
O STF compreendeu dentro da competência exclusiva do Legislativo, não
só as contas de governo, mas também as de gestão, reduzindo significativamente
o âmbito de atuação do Tribunal de Contas.
Contudo, outros temas escapam da delimitação do STF, seja por não
terem sido decididos expressamente, seja por terem sido afastados em outras
ocasiões.
Nesse contexto, não se incluem os processos que versam sobre
convênio, porquanto não abrangidas no julgamento dos RE no 848.826 e nº 729.744
pelo Supremo Tribunal Federal[5].
Da mesma maneira, os recursos repassados pela União ou pelo Estado,
como as transferências fundo a fundo, não são enquadrados como julgamento de
contas de prefeito/ordenador perante o Poder Legislativo[6].
Logo, a Câmara Municipal não possui competência absoluta para tratar
sobre todas as prestações de contas realizadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Com base nessas considerações, a aplicação irrestrita da tese pode levar
à desconstituição de acórdão válido proferido pelo TCE, já que algumas das
matérias são de competência da corte de contas.
Cabe registrar que foram rejeitados os embargos de declaração no RE nº
848.826 opostos pelo Procurador-Geral da República, tendo transitado em julgado
em 08/10/2019, sem alteração da tese firmada.
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4 EXPANSÃO DA TESE FIXADA E A NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO DO ATO
DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE IMPUTE DÉBITO OU MULTA
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A decisão tomada pela Corte Suprema, ainda que inserida em ação
eleitoral de impugnação ao registro de candidatura, passou a significar a
incompetência do Tribunal de Contas para controle sobre atos do Chefe do Poder
Executivo municipal.
Isso porque houve o ajuizamento por ex-prefeitos para a desconstituição
dos acórdãos do TCE, os quais veiculam, não raras vezes, multas e imputações de
débito a cargo dos responsáveis e a Justiça estadual no Rio Grande do Norte
acolheu o pleito dos demandantes, sem fazer qualquer ressalva à restrição da tese
ao efeito da inelegibilidade e tampouco à natureza de título executivo da decisão
que impute débito ou multa, nos moldes do art. 71, § 3º, da CF/88.
O Supremo Tribunal Federal ainda não apresentou posicionamento
definitivo sobre a possibilidade de manutenção da parte do acórdão da Corte de
Contas, com fulcro no art. 71, § 3º, da CF/88.
A decisão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes[7], em caráter
monocrático, desconstituiu julgamento de apelação cível do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul que mantinha acórdão do Tribunal de Contas, com fundamento
na natureza de título executivo da decisão do órgão de controle.
Contrasta com o pronunciamento da Primeira Turma que, sob a relatoria
do Ministro Roberto Barroso[8], na mesma situação fática, manteve o acórdão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir de uma visão sobre os recursos
extraordinários discutidos.
Mais recentemente, também em pronunciamento monocrático, o
Ministro Luiz Fux, no RE nº 1231883[9], entendeu que os efeitos de ordem civil e
administrativa do acórdão do Tribunal de Contas estão submetidos ao crivo do
Poder Legislativo Municipal, ao levar em consideração os argumentos apresentados
pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do RE nº 848.826. Veja-se:

Saliento que as consequências de ordem civil e administrativa
advindas de eventuais irregularidades cometidas pelos
Prefeitos na ordenação de despesas independem de
deliberação das Câmaras Municipais, mas não podem ser
impostas diretamente pelos Tribunais de Contas, havendo a
necessidade de manejo das ações judiciais próprias.
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De todo modo, o Pretório Excelso não tem admitido a utilização de
reclamação para desconstituir diretamente os acórdãos do TCE, sob o fundamento
de que o precedente formado em recurso extraordinário com repercussão geral
depende do esgotamento das instâncias ordinárias[10], na forma do art. 988, § 5º, II,
do Código de Processo Civil.
5 CONCLUSÃO
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A partir da fixação da tese, constatou-se que os limites iniciais não foram
observados pelos intérpretes, notadamente no âmbito do Poder Judiciário,
resultando na desconstituição de pronunciamentos do Tribunal de Contas em face
do Chefe do Poder Executivo municipal.
A medida não se compatibiliza com as balizas iniciais da tese
estabelecida pelo STF, porquanto estaria voltada à análise da inelegibilidade,
tampouco com interpretação literal da Constituição Federal que resguarda ao
Tribunal de Contas a eficácia de título executivo aos seus pronunciamentos que
imputem débito e multa (art. 71, § 3º).
Assim, a corrente que vai de encontro a essa posição, olvida a capacidade
institucional do Tribunal de Contas para aferir, no exercício de controle externo, a
existência de irregularidade, estipulando com maior precisão o ressarcimento ao
erário e a sanção cabível ao responsável.
Além disso, promove tratamento distinto ao Chefe do Poder Executivo
municipal em relação aos demais gestores, inclusive o Presidente da Câmara
Municipal. Isso porque enquanto aquele está imune à atuação do Tribunal de
Contas, ainda que tenha sido liquidado o ressarcimento ao erário no ato do TCE,
estes devem arcar com as consequências delimitadas no pronunciamento da Corte
de Contas.
Há de se reconhecer que o pronunciamento do Tribunal de Contas,
quando se amoldar ao estabelecido no art. 71, § 3º, da CF, terá natureza híbrida, de
modo a constituir-se um parecer prévio a ser observado pela Câmara Municipal,
sem que seja mitigada a sua eficácia de título executivo a ser exigido pelo ente
titular do crédito.
Apesar do posicionamento da Primeira Turma do STF, verifica-se que os
Ministros monocraticamente estão dando maior amplitude à tese firmada no Tema
835 da Repercussão Geral.
De todo modo, enquanto não solucionada a questão jurídica discutida,
é imperativa a defesa dos atos dos Tribunais de Contas que imputem débito ou
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multa como título executivo, à luz do princípio da justeza ou conformidade
funcional, sob pena de transformar em letra morta o texto constitucional constante
no art. 71, § 3º, ainda que em face do Chefe do Poder Executivo municipal.
NOTAS:
No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a previsão normativa foi
endossada, haja vista o disposto no art. 158 da Lei Complementar 464/2012 (Lei
Orgânica do TCE/RN) e art. 11, inciso XIX, da Resolução nº 009/2012-TC (Regimento
Interno do TCE/RN). Havia ainda o art. 53, § 7º, da Constituição do Estado do Rio
Grande do Norte (CERN), mediante a Emenda Constitucional n.º 13/2014 também
poderia ser citado, todavia teve a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) nº 5323, em 11 de
abril de 2019.
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE) E
A APELAÇÃO CRIMINAL
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RESUMO: Este trabalho discorre acerca das principais diferenças do recurso em

sentido estrito (RESE) e da apelação criminal. Tais recursos são objeto de estudo
direito processual penal brasileiro. O presente estudo visa esclarecer as situações
em que deve ser interposto cada um desses recursos. O método de abordagem que
embasou esse estudo foi qualitativo segundo o qual o pesquisador busca
compreender os posicionamentos sobre o tema partir da interpretação do objeto
do estudo. Realizou-se uma pesquisa exploratória por meio do levantamento
bibliográfico e jurisprudencial. Quanto ao método de procedimento foram
aplicados nesse trabalho utilizou-se, principalmente, o método comparativo e o
método hermenêutico.
Palavras-chave: Apelação Criminal. Recurso em sentido estrito. Rese. Rol taxativo.
SUMÁRIO 1 - Introdução. 2 -Apelaçao criminal. 3. Rese. 4- Conclusão.

5-

Referências.
1- Introdução.

Em razão do princípio da unirrecorribilidade segundo o qual para cada
decisão é cabível apenas um único recurso, é mister ao operador do direito
diferenciar as hipóteses de cabimento dos recursos penais denominados de recurso
em sentido estrito e apelação criminal.
O assunto é de tamanha relevância que o Superior Tribunal de Justiça
publicou, em 21 de setembro de 2016, a edição n. 66 da Jurisprudência em teses
com o tema “apelação e recurso em sentido estrito.
Ressalte-se que apesar da unirrecorribilidade o Superior Tribunal de
Justiça fixou tese no sentido de que “Aplica-se o princípio da fungibilidade à

apelação interposta quando cabível o recurso em sentido estrito, desde que
demonstrada a ausência de má-fé, de erro grosseiro, bem como a tempestividade
do recurso.”[1]
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Tal decisão baseia-se no Art. 579 do Código de Processo Penal que

diz: “Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de

um recurso por outro.”

Observa-se que o art. 579 do CPP traz apenas um requisito para a
aplicação do princípio da fungibilidade, qual seja, a boa-fé da parte que interpôs o
recurso. O Professor Márcio Cavalcante afirma que , com base na jurisprudência do
STJ, tem-se os seguintes requisitos para a incidência do referido princípio: “a)
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inexistência de de má-fé do recorrente; b) inexistência de erro grosseiro (existência
de uma dúvida objetiva); e, c) que o recurso errado tenha sido interposto no prazo
do recurso certo (tempestividade).”[2]
Pode-se dizer que as decisões que põem fim ao processo, exceto aquelas
em que a peça cabível é o Recurso em Sentido Estrito (RESE) cujo rol é taxativo,
podem ser recorridas por meio de Apelação, que é residual, isto é, aplicável
somente naqueles casos não amparados pelo RESE.
Ao longo do presente estudo está esclarecido as similaridades e
direfenças entre os referidos recursos
2. APELAÇAO CRIMINAL

As hipóteses de cabimento da apelação estão prevista nos seguintes
dispositivos legais: artigo 593 do Código de Processo Penaln e artigos 76 e 82 da
Lei n.º 9.099/95, senão vejamos o teor desses dispositivos:
Código de Processo Penal.

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias;
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição
proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas,
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no
Capítulo anterior;
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou
à decisão dos jurados;
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c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou
da medida de segurança;
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos.
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§ 1o Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei
expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos,
o tribunal ad quem fará a devida retificação.

§ 2o Interposta a apelação com fundamento no no III, c, deste
artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a
aplicação da pena ou da medida de segurança.
§ 3o Se a apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e o
tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á
provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se
admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
§ 4o Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o
recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da
decisão se recorra.
Lei n.º 9.099/95
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de
ação penal pública incondicionada, não sendo caso de
arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser
especificada na proposta.
(...)
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor,
será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo
autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos
ou multa, que não importará em reincidência, sendo
registrada apenas para impedir novamente o mesmo
benefício no prazo de cinco anos.
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§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a
apelação referida no art. 82 desta Lei
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da
sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma
composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de
jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
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O recurso em análise poderá ser interposto por petição escrita ou por
termo nos autos. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 578 do CPP a
interposição por termo nos autos ocorrerá, notadamente, quando a apelação for
proposta em face de sentença proferida no plenário do tribunal do júri, hipótese
em que o recorrente apresentará as razões de recurso em momento subsequente
A interposição da petição desse recurso, nessa hipótese, ocorre posteriormente a
leitura da sentença condenatória. Para que se realize a apelação por tesmos nos
autos no tribunal do júri é necessário, apenas, que o Ministério Público, o
querelante, o réu ou o seu defensor solicitem que fique consignado em ata que tal
parte está apelando da sentença, requerendo vista dos autos com carga para
arrazoar o recurso.[3]
O prazo para a apresentação da petição de interposição de apelação é
de cinco dias, conforme preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal.
Ressalte-se que a tempestividade da apelação criminal é aferida pela
data de interposição e não pela da juntada aos autos da petição recursal. Conforme
leciona Nestor Távora “Daí que não há que se falar em não recebimento da

apelação em face de eventual demora de sua juntada, por culpa do cartório ou da
secretaria, mormente quando despachada pelo juiz no prazo legal, como afirma o
enunciado n.º 320 da súmula do STF” [4]
A petição recursal poderá ser apresentada com ou sem as razões
recursais, uma vez que para interposição de apelação na seara criminal é necessário
apenas que a parte manifeste o desejo de recorrer da decisão contra a qual seja
cabível o referido recurso.

Caso a petição de interposição seja apresentada sem as razões recursais
essas devem ser apresentadas no prazo de 8 (oito) dias artigo 600 do Código de
Processo Penal:
Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois
dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para
oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que
o prazo será de três dias.
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§ 1o Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de três
dias, após o Ministério Público.
§ 2o Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o
Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo
anterior.
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§ 3o Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados,
os prazos serão comuns.

§ 4o Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao
interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância
serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será
aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas
as partes pela publicação oficial. (Incluído pela Lei nº 4.336, de
1º.6.1964)
A apelação possui efeito devolutivo, isto significa que por meio da sua
interposição suge nova possibilidade de análise da questão pelo juízo ad quem,
através de um novo julgamento. Contudo, o efeito devolutivo amplo da apelação
criminal apesar de autorizar o Tribunal a conhecer de matéria não ventilada nas
razões recursais, essa análise não pode agravar a situação do condenado, sob pena
de infringir o princípio da proibição da reformatio in pejus.
3. Recuso em Sentido Estrito

Ressalte-se que as hipóteses de cabimento do RESE tem um rol taxativo
previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal,
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;
IV - que pronunciar o réu;
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a
fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogála, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em
flagrante;
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VI - (Revogado pela Lei nº 11.689/2008)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo,
extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição
ou de outra causa extintiva da punibilidade;
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X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional
da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou
em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de
questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a
sentença em julgado;
XX - que impuser medida de segurança por transgressão de
outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos
casos do art. 774;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos
casos em que a lei admita a revogação;
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XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão
simples.
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O Superior Tribunal de Justiça em decisão veiculada no informativo n.º
596 estabeleceu que as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito
trazidas pelo art. 581 do CPP são taxativas, contudo, admitem interpretação
extensiva não comportando interpretação analógica, vejamos o julgado sobre o
tema:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA.
ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE
HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO
ART. 581 DO CPP.
1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito,
trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em
legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação
extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente
no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar
diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do
artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido
estrito.
3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso
em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.
(REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
A interpretação extensiva ocorre quando o legislador disse menos do
que deveria, assim cumpre ao julgador ampliar o alcance das palavras contidas na
lei se amoldando a vontade real do legislador.
Em razão desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça entendeu
que cabe RESE da decisão revoga a medida cautelar diversa da prisão, aplicandose a intepretação extensiva do art. 581, V o qual permite a interposição do recurso
em sentido estrito contra a decisão judicial que revoga prisão preventiva, pois esta
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decisão é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão. Logo,
permite-se a interpretação extensiva neste caso.[5]
Quanto a forma de interposição do recurso em sentido estrito poderá
ser realizada, por petição ou por termo nos autos, nos termos do art. 578, CPP, do
mesmo modo como ocorre a apelação criminal, inclusive, o prazo para
apresentação da petição de interposição do RESE é, também, em regra geral, de 5
(cinco) dias.
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Todavia, o prazo para arrazoar e contra-arrazoar o RESE é de 2 (dois)
dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão, extraído o
traslado, o fizer com vista ao recorrente nos termos do artigo 588 do CPP. A
respeito desse tema Nestor Távora esclarece que
Todavia, para evitar dúvidas quanto ao prazo, tem-se
entendido que o prazo para o oferecimento das razões (e
contrarrazóes) será contado a partir da respectiva intimação,
interessando avivar que "se o recorrido for o réu, será
intimado do prazo na pessoa do defensor" (parágrafo único,
art. 588, CP.[6]
O RESE tem uma particularidade em relação a apelação criminal, que é o
efeito regressivo que consite a possibilidade de o órgão que proferiu a decisão
judicial, exercer o juízo de retratação, antes de enviar os autos ao Tribunal,
conforme disciplina o artigo 589 do CPP, in verbis:. “Com a resposta do recorrido

ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou
sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que Ihe
parecerem necessários.”
4- Conclusão.

O presente trabalho trouxe aos operadores do direito as linhas gerais sobre
as diferenças entre a apelação criminal e o recurso em sentido estrito, esclarecendo
prazo, modo de interposição, as hipóteses de cabimento e os efeitos dos referidos
recrros. Portanto, o presente estudo cumpriu com a função de divulgar aos leitores
que têm sede pelo conhecimento na área judicial essa distinção de suma
importância para o estudo do direito processual penal brasileiro.
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Resumo: Trata-se de uma singela contribuição ao estudo do Direito Administrativo,
através de uma análise profunda dos seus princípios e destacando sua relevância
e funções unificadoras e sistematizadoras, servindo como fonte interpretativa que
dá forma a todo o sistema.
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1. Introdução
Ao contrário de outros ramos, o Direito Administrativo Brasileiro não é
codificado. Neste contexto, os princípios administrativos ganham especial
relevância, porque assumem as funções unificadoras e sistematizadoras, servindo
como fonte interpretativa que dá forma a todo o sistema, ou seja, todos os institutos
do Direito Administrativo são informados pelos seus respectivos princípios.
De acordo com Paulo Bonavides (2001, p. 265) os princípios formam “ a

congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema jurídico legítimo. Postos
no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de norma das
normas, de fonte das fontes”.
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Por sua vez, Diogenes Gasparini (2004, p. 6) aponta os princípios como "um
conjunto de proposições que alicerçam ou embasam um sistema e lhe garantem a
validade".
Sendo assim, podemos dizer que toda Administração Pública têm a validade
dos seus atos inspirados e abalizados nos princípios norteadores da matéria.
Segundo José Afonso da Silva (1999, p. 646) os princípios da Administração
Pública se destinam, de um lado, “a orientar a ação do administrador na prática dos
atos administrativos, e, de outro lado, a garantir a boa administração, que se
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consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos
públicos”.

Complementando, José Cretella Júnior (2000, p. 39) salienta que por meio
dos seus princípios o direito administrativo pôde "estruturar os próprios institutos
e traçar-lhes os respectivos regimes jurídicos, o que lhe garante, ao lado de outros

elementos, a indiscutível autonomia, como ramo da ciência jurídica".

A doutrina, de um modo em geral, não é unânime quanto à nomenclatura
ou importância, tendo, cada autor, um enfoque peculiar, dando ou não mais
relevância e destaque a este ou aquele princípio, ou até mesmo suprimindo,
conforme o caso. É de se acrescentar, ainda, que alguns princípios são mais
abrangentes, como, por exemplo, os princípios da impessoalidade e da moralidade,
ao passo que outros são setorizados, como os princípios da licitação e da
responsabilidade do Estado.
Entendo que, do próprio regime jurídico-administrativo surgem princípios
centrais, verdadeiras vigas mestres, das quais derivam todas as normas e demais
princípios. Além disso, a Carta Magna de 1988 considerou alguns princípios de
forma expressa no caput do seu artigo 37, o que os eleva a condição de diretrizes
fundamentais mínimas, e, não afasta a existência de outros princípios de igual
relevância, extraídos do próprio texto constitucional e da legislação
infraconstitucional, bem como àqueles oriundos da nossa doutrina.
Por isso, adotarei no presente trabalho a classificação de supraprincípios,
para esses princípios ditos centrais; princípios constitucionais, com a singela
diferenciação entre aqueles que estão expressos no capítulo que trata da
Administração Pública e os que estão espalhados pelo restante do texto
constitucional, e, por último, trataremos dos princípios infraconstitucionais e
construções doutrinárias.
2. Diferença entre princípios e regras
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A distinção entre princípios e regras mostra-se importante ferramenta na
busca pela resolução de problemas que surgem na aplicação do Direito
Administrativo e dos Direitos Fundamentais como um todo.
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Em linhas gerais, podemos dizer que os princípios possuem um campo
normativo mais abstrato, com finalidades a serem alcançadas, ao passo que as
regras traçam comandos determinados, ou seja, possuem um campo de atuação
menos abstrato (ALEXANDRE, 2015).
Assim, alinhando-se a doutrina moderna, podemos reconhecer de um lado
a normatividade dos princípios e de outro a relevância das regras para regularem
situações determinadas.
Destarte, todos os princípios são dotados de abstração e devem ser vistos
como comandos normativos genéricos. Essa característica dos princípios é que nos
leva a ponderação no momento de aplicação diante de eventual tensão, de modo
que, havendo choque entre princípios deve se avaliar qual deles vai preponderar
naquela situação específica sem que isso signifique a nulidade do princípio
afastado.
Assim, não existem princípios absolutos, o juízo de ponderação faz todos os
princípios coexistirem de maneira não hierarquizada, sem se invalidarem diante da
aplicação deste ou daquele, de modo que aquele comando afastado continua a
desfrutar de sua força normativa podendo prevalecer noutra situação.
Em outras palavras, um princípio gera um rol de alternativas e não uma
solução única, competindo ao Administrador escolher, por ocasião de sua aplicação,
dentre diversas opções. Sua aplicação advém de um processo de ponderação que
é inerente à sua natureza genérica e abstrata, sem significar invalidade (JUSTEN
FILHO, 2016).
Por outro lado, as regras se caracterizam pela sua concretude, ou seja, tratase de mandamentos que contém determinações exatas sobre o plano fático e
jurídico. As regras não permitem a ponderação, isto é, o conflito entre elas
é dirimido no plano da validade, através da aplicação dos seguintes critérios: a)
hierárquico, onde regra superior hierarquicamente prevalece sobre regra inferior;
b) cronológico, onde regra posterior prevalece sobre regra anterior; e, c) da
especificidade, onde regra especial prevalece sobre regra geral.
Assim, se uma determinada regra é aplicada ao caso concreto deve se fazer
exatamente o que ela determina, atribuindo-se a outra o caráter de nulidade,
impingindo pela lógica chamada pela doutrina como do “tudo-ou-nada”.
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3. Importância dos princípios
Nosso Ordenamento Jurídico
chamados princípios gerais do direito.

confere

especial

relevância

aos

A Carta Magna de 1988 prevê no §2º do artigo 5º, que decorrem direitos do
regime e dos princípios por ela adotados.
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Por sua vez, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
prevê em seu artigo 4º, que a existência de lacuna na lei permite ao juiz
decidir conforme uma ordem escalonada de preferência que traz a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito.
Mais recentemente, a Lei nº 13.655/18, incluiu dispositivos na mesma Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e estabeleceu em seu artigo 20,
que, nas esferas administrativas, controladora e judicial, caberá ao julgador utilizar
valores jurídicos abstratos (princípios), conquanto considere as consequências
jurídicas práticas da decisão.
Destarte, a despeito das disposições expressas citadas acima, a importância
dos princípios é ainda maior num ramo considerado recente e não codificado como
o Direito Administrativo, traduzindo-se em verdadeiro alicerce deste.

Ou seja, no caso da Administração Pública podemos dizer que toda
estruturação é delineada por seus princípios, que, nesse caso, possuem função
normativa de maior relevância se comparado aos ramos do direito privado (JUSTEN
FILHO, 2016).
Complementando, Odete Medauar (2018, p.115) acrescenta que no Direito
Administrativo, os princípios "revestem-se de grande importância. Por ser um

direito de elaboração recente e não codificado, os princípios auxiliam a
compreensão e consolidação de seus institutos".

Neste contexto, a ofensa de um princípio, dito estruturante do próprio
sistema, fere todo um conjunto de comandos e não uma regra obrigatória
específica (MARINELA, 2010). Deste modo, essa violação se traduz na mais grave
ilegalidade por que macula os valores fundamentais de determinado ramo do
direito.
Até por isso, outrora vistos como simples indicadores de finalidades a serem
almejadas, os princípios gozam, atualmente, de força coercitiva, não se tratando
mais de meras recomendações.
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Da força coercitiva dos princípios decorre a estrita vinculação das pessoas
físicas e jurídicas (públicas e privadas). Ou seja, antes os princípios eram tidos como
ideais sem qualquer função normativa. Hoje, exercem função interpretativa,
orientando e fundamentando soluções jurídicas, por vezes, excepcionando regras,
e supletiva, integrando o sistema e suprindo eventuais lacunas (SOUZA, 2019).
Impõe ressalvar, que não estamos postulando pela aplicação indistinta e
irresponsável de princípios para solucionar conflitos. Isso por que, seu conteúdo
abstrato poderia justificar a invocação como pano de fundo de um único princípio,
por exemplo, supremacia do interesse público, implicando numa decisão arbitrária,
defeituosa e dotada de subjetivismos. Toda decisão deve aplicar a maior extensão
possível de princípios e estar voltada a examinar a situação do mundo real.
Superada a etapa introdutória, passo a discorrer sobre a classificação proposta
anteriormente.
4. Supraprincípios
São princípios centrais, dos quais derivam todos os demais princípios e
normas do sistema administrativo.
Apesar disso, não são encontráveis no Direito Positivo, ao contrário, por
exemplo, daqueles presentes no caput do artigo 37 da Constituição Federal ou
daqueles previstos no artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Sua dualidade remonta a permanente oposição entre os poderes conferidos
à Administração Pública e os direitos dos administrados (MAZZA, 2012).
Apesar da nomenclatura, reforça-se aqui a inexistência de princípios
absolutos, ou seja, os supraprincípios coexistem de maneira não hierarquizada com
os demais princípios da matéria.
4.1 Princípio da supremacia do interesse público
Trata-se de princípio implícito da atual ordem jurídica que prescreve
privilégios e um grau de importância maior dos interesses coletivos em detrimento
dos interesses particulares.
Convém pontuar que a supremacia está presente apenas no que chamamos
de interesse público primário, ou seja, o interesse patrimonial do Estado, por
exemplo, não goza de supremacia e nem prevalece diante do interesse particular.
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Noutras palavras, esse princípio confere a Administração Pública uma
posição privilegiada em face dos administrados, além de prerrogativas e obrigações
que não são extensíveis aos particulares.
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Neste contexto, o individuo é visto como membro de uma sociedade, não
podendo seu direito prevalecer em detrimento dos interesses da coletividade. A
aplicação deste princípio aparece em situações como na desapropriação, onde o
bem particular se transforma compulsoriamente em propriedade pública e na
requisição de bens, que é uma faculdade que confere a Administração a
possibilidade de usar bem particular em situações de eminente perigo.
A aplicação deste princípio também se mostra presente em alguns privilégios
conferidos à Administração, como, por exemplo, na convocação de particulares
para a execução compulsória de atividades públicas, na impenhorabilidade e
imprescritibilidade de bens públicos e na possibilidade de rescisão unilateral dos
contratos administrativos.
Como visto, na existência deste princípio repousa faceta da dualidade
presente na sempre existente oposição entre os poderes conferidos à
Administração Pública e os direitos dos administrados. Neste sentido, a despeito
daqueles que dizem tratar-se de preceito ultrapassado em face da primazia dos
interesses privados com suporte nos direitos fundamentais, entendo que se trata
de insuperável princípio, regulador da harmonia entre Estado e indivíduo.
Sobre o assunto, pontua o mestre Carvalho Filho (2017, p. 35) “ a

desconstrução do princípio espelha uma visão distorcida e coloca em risco a própria
democracia”, tratando-se de princípio indissociável do direito público e da ordem
constitucional.
4.2 Princípio da indisponibilidade do interesse público
Este supraprincípio, que juntamente com a ideia da supremacia, forma a
dualidade permanente e central administrativa, enuncia que os interesses públicos
não pertencem à Administração e nem aos seus agentes, aos quais toca apenas e
tão somente a função de gestão em prol da coletividade.
Noutras palavras, o administrador não pode dispor livremente dos bens e
interesses públicos, cabendo a eles protegê-los de acordo com a finalidade legal a
que estão adstritos (CUNHA JÚNIOR, 2009).
No mesmo sentido, Fernanda Marinela (2010, p. 28) adverte que não há, por
parte do administrador, autonomia, nem liberdade irrestrita, mas sim "submissão
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da vontade pré-traçada na Constituição Federal ou na lei, além do dever de bem
curar o interesse alheio: o interesse público".
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Assim, a Administração deve atuar, não segundo sua própria vontade, nem
de seus agentes, mas do modo prescrito na legislação, por que atua em nome de
terceiros.
É decorrência deste princípio, por exemplo, a imposição de licitação, a fim de
obter a proposta mais vantajosa, bem como a vedação para que os agentes
renunciem aos poderes legalmente conferidos ou ainda que transacionem em juízo.
Convém pontuar duas exceções que criaram certa relativização deste
princípio, possibilitando a utilização de mecanismos privados para resolução de
conflitos: 1) nos Juizados Especiais Federais a Fazenda Pública pode conciliar e
transigir sobre os interesses ali discutidos, e; 2) nas concessões de serviço público e
nas parcerias público-privadas passou a ser permitido o uso da arbitragem.
Neste contexto, temos que a indisponibilidade do interesse público imposta
à Administração traz certa cautela necessária em prol da coletividade. De outra
banda, as situações de relativização, reforçam a ideia de inexistência de princípio
instransponível, tratando-se, da mesma forma que a supremacia, de noção relativa
que admite juízo ponderação.
5. Princípios constitucionais
Como dito, a Carta Magna de 1988 considerou alguns princípios de forma
expressa no capítulo reservado à Administração Pública.
Nesse sentido, a constituição vigente inovou ao explicitar princípios básicos
a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes
federativos.
Entretanto, o rol de princípios administrativos extraídos da constituição não
se esgota no artigo 37, caput, havendo outros princípios, de igual relevância, no
restante do texto constitucional.
A estruturação do direito administrativo é produzida pela Constituição que
lhe fornece verdadeira identidade. Os princípios nela consagrados formam as
diretivas do sistema normativo, como se fosse uma espécie de código genético
(JUSTEN FILHO, 2016).
Destarte, Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 95) acrescenta que
outros princípios mereciam igual previsão constitucional: uns por decorrência lógica
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e outros "por serem implicações evidentes do próprio Estado de Direito e, pois, do
sistema constitucional como um todo".
Para efeitos didáticos, faremos a singela diferenciação entre aqueles que
estão expressos no capítulo que trata da Administração Pública e os que estão
espalhados pelo restante do texto constitucional,
5.1 Princípios expressos
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Também conhecidos como princípios básicos ou mínimos, tratavam-se,
inicialmente, de apenas quatro, até a emenda constitucional nº 19/98 que incluiu
um quinto princípio, a eficiência.
São diretrizes fundamentais e de observância obrigatória, que moldam toda
a atuação da Administração Pública, de modo que uma conduta só será considerada
válida se compatível com eles.
Segundo Uadi Lammêgo Bulos (2011, p. 991), os princípios expressos no art.
37, caput, “funcionam como parâmetros de comportamento para os Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário balizarem, administrativamente, seus respectivos
atos”.
5.1.1 Princípio da legalidade

Trata-se de princípio inerente ao Estado de Direito, ou seja, prescreve
submissão absoluta do Estado ao império da ordem jurídica. Assim, toda atuação
da Administração Pública deve ser subordinada à vontade popular, que toma forma
através das leis.
Segundo José Afonso da Silva (1999, p. 421), deriva deste princípio a assertiva

“de que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não podem exigir

qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem mandar tampouco proibir
nada aos administrados, senão em virtude de lei”.

Destarte, em complemento à assertiva acima, Celso Antônio Bandeira de
Mello (2008, p. 101) esclarece que todos, do Presidente da República até o mais
modesto dos servidores, devem ser "dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores

das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes
compete no Direito Brasileiro".

Suas origens remontam ao brocardo de que o Estado deve respeitar as
próprias leis que edita, ao passo que havendo dissonância entre a conduta da
administração e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude
(CARVALHO FILHO, 2017).
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Dispõe o oposto da ideia então reinante nas relações privadas. Assim, se por
um lado, tudo aquilo que não contraria a lei é permitido, noutro, temos a ideia de
um agir subserviente aos ditames da lei.
Parte da doutrina traça duas diretrizes ou dimensões derivadas do princípio
da legalidade. A primeira destaca uma primazia da lei, de modo que os atos
administrativos não podem contrariá-la. A segunda, por sua vez, nos dá a ideia de
reserva legal e estabelece que os atos administrativos só devem ser praticados
mediante autorização da lei. Ou seja, ao administrador não basta apenas agir de
modo a não contrariar a lei, mas sim atuar conforme a lei lhe permite, observando
seus limites.
Convém acrescentar que a Lei nº 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, define a legalidade
como dever de atuação conforme a lei e o direito. Assim, a Administração Pública
deve respeitar além das leis em sentido estrito (leis ordinárias e lei
complementares), o que a doutrina convencionou chamar de bloco de legalidade,
que nada mais é senão o conjunto de regras vinculantes compostas por outros
veículos normativos diversos (constituição federal e suas emendas; constituição
estadual, leis orgânicas e suas respectivas emendas; medidas provisórias; tratados
e convenções internacionais; regulamentos, decretos e regimentos internos;
costumes e princípios gerais do direito).
Nesse sentido, Odete Medauar (2018, p. 117) complementa que não só as
leis votadas pelo Legislativo direcionam as atividades da Administração, mas
também os preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento. Logo, o
alcance “desse princípio deve abranger a observância da lei formal, votada pelo
Legislativo, e também dos preceitos decorrentes de um Estado Democrático de
Direito”. Referido posicionamento vai de encontro com a ideia de bloco de
legalidade, formado não só pelas leis votadas pelo Legislativo, mas também pelos
costumes e princípios gerais do direito.
Por último, convém destacar três excepcionalidades provisórias mencionadas
na Constituição Federal para situações de anormalidade: hipóteses permissivas de
medidas provisórias (provimentos normativos editados pelo Presidente da
República em caso de urgência e relevância); Estado de Defesa e Estado de Sítio
(verdadeiros Estados de Exceção onde se instaura um regime constitucional
extraordinário, com a suspensão até de alguns direitos e garantias fundamentais).
5.1.2 Princípio da impessoalidade
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A função administrativa reclama um dever de imparcialidade, sem
discriminações e privilégios. Trata-se, nesse ponto, de faceta do princípio da
isonomia.
Impõe um atuar distante de subjetividades, sem considerar inclinações e
interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Ou seja, é o agir de forma impessoal,
sem favoritismo ou simpatia, perseguição ou animosidades, numa atuação sem
quaisquer distinções.
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Segundo Odete Medauar (2018, p. 119), com a aplicação da impessoalidade
busca-se “que predomine o sentido de função, isto é, a ideia de que os
poderes atribuídos se finalizam ao interesse de toda coletividade, portanto a

resultados desconectados de razões pessoais”.

Por sua vez, Uadi Lammêgo Bulos (2011, p. 993), expõe que o significado da
impessoalidade é “banir favoritismos, extravios de conduta, perseguições
governamentais, execrando a vetusta hipótese da ilegalidade e do abuso de poder”.
Destarte, em complemento, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet
Branco (2017, p. 896), acrescentam que o princípio da impessoalidade manifesta-se
como “expressão de não protecionismo e de não perseguição, realizando, no

âmbito da Administração Pública, o princípio da igualdade, previsto na Constituição
Federal em seu art. 5º, caput”.

Inúmeros institutos do Direito Administrativo revelam uma especial
preocupação com a impessoalidade, como por exemplo: pagamentos por
precatório; regras sobre impedimento e suspeição válidas para o processo
administrativo; licitação e concurso público.
Além desses exemplos citados, temos as proibições para a prática do
nepotismo e todos os desdobramentos que levaram a edição da súmula vinculante
nº 13, que, em suma, afasta as nomeações oriundas de facilidades adquiridas em
razão do parentesco, como decorrência da impessoalidade e da moralidade
administrativa, discutida logo abaixo.

Destarte, convém pontuar que a atuação impessoal da Administração Pública
funciona como um caminho de mão dupla, posto que de um lado, o administrado
deve receber tratamento sem discriminações ou preferências, e, de outro, descabe
ao agente público imprimir pessoalidade aos seus atos, que devem ser sempre
imputados ao órgão ou entidade em nome dos quais atua.
Neste contexto, José Afonso da Silva (1999, p. 647) lembra que o servidor “é

um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor
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institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade
estatal”. É esse entendimento que fundamenta a matéria de exercício de fato,
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quando se confere validade a atos praticados por agente investido irregularmente
no cargo ou função, sob a justificativa de que os atos pertencem, na verdade, ao
órgão ou entidade.
Por último, convém destacar que a importância deste princípio transcende a
menção expressa constante do caput do artigo 37, da Constituição Federal, mas
encontra-se implícita no artigo 2º, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.784/99,
segundo o qual nos processos administrativos serão observados critérios de
“objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes e autoridades”, e, ainda, na própria constituição, que no §1º, do seu artigo
37, traz disciplina sobre a publicidade na Administração Pública e afasta a licitude
de qualquer forma de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos por
meio de nomes, símbolos ou imagens.
No que se refere ao §1º, do artigo 37, da Constituição Federal, vale
apenas uma ressalva, a expressão “publicidade” contida no dispositivo nada tem a
ver com o princípio da publicidade e a importância de divulgação oficial dos atos
administrativos. Na verdade, a publicidade aqui deve ser vista no contexto de
“propaganda” com objetivo de autopromoção.

5.1.3 Princípio da moralidade
Pelo princípio da moralidade administrativa, ao administrador se impõe o
dever de observar padrões éticos, de razoabilidade, de respeito ao próximo, de
justiça, e, sobretudo, de honestidade, na gestão da coisa pública.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da moralidade trata-se de

“[...] postulado fundamental, que rege a atuação do poder público, confere

substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a
ordem positiva do Estado. (ADI 2.661 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 5-6-2002,
P, DJ de 23-8-2002.)”
Neste contexto, a moralidade administrativa deve ser vista como qualidade
que não se presume. Deve ser provada e comprovada por aqueles que
se encontram na vida pública ou resolvem nela ingressar (BULOS, 2011). Desta
máxima, advém o paralelo entre a moralidade e o provérbio romano, cujo texto é
geralmente o seguinte: "à mulher de César não basta ser honesta, deve parecer
honesta”, ou seja, assim como a mulher de César, a missão do administrador público
deve estar acima de qualquer suspeita, não bastando ser legal, mas sim proba e
ética.
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Com o mesmo pensamento, José dos Santos Carvalho Filho (2017, p.22),
pontua que “somente quando os administradores estiverem realmente imbuídos
de espírito público é que o princípio será efetivamente observado”. Segundo ele,
ainda, a noção de moralidade está associada à ideia de bom administrador, que
atua segundo preceitos éticos, e não apenas como mero cumpridor de leis.
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Por isso, mesmo despesas formalmente lícitas e previstas nos diplomas
normativos, podem se afastar da retidão, da boa-fé e da ética institucional almejada
pelos ditames da moralidade administrativa, ou seja, como bem exemplifica Uadi
Lammêgo Bulos (2011, p. 993), ainda que lícitos, “gastos com propagandas

publicitárias, mordomias, nepotismos, e tantas outras chagas, malsinam o senso de
honestidade, o caráter humano, o respeito ao próximo”.
Ou seja, a lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Se o
cumprimento da lei tem por escopo prejudicar terceiro ou favorecer alguém, por
certo estaremos diante de um ato formalmente legal, mas materialmente
comprometido com a moralidade administrativa (SILVA, 1999).

Assim, pode se constatar que a moralidade administrativa configura pauta jurídica
das mais importantes, cuja observância não se traduz em mera recomendação ou
lembrete, mas sim verdadeiro requisito de validade do ato administrativo.

Prova disso é que além da previsão expressa contida no caput do artigo 37
da Constituição Federal, há referência explícita ao princípio da moralidade na Lei nº
9.784/99 no que tange à condução dos processos administrativos (artigo 2º), bem
como o dever de estes processos obedecerem “padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé” (artigo 2º, inciso IV).
Além disso, a própria Constituição Federal ressalvou em seu artigo 85, inciso
V, que constitui crime de responsabilidade imputável ao Presidente da República a
prática de atos que atentarem contra a “probidade na administração”.
Outrossim, a preocupação de gestão da coisa pública conforme padrões
éticos originou uma gama de instrumentos capazes de protegê-la. Tais ferramentas
incumbem não só o Poder Executivo, mas também os Poderes Legislativo e
Judiciário. São exemplos de instrumentos de defesa da moralidade administrativa:
a ação popular que legitima o cidadão e está prevista no artigo 5º, inciso LVIII, da
Constituição Federal e na Lei nº 4.717/65; a ação civil pública que legitima o
Ministério Público e demais pessoas jurídicas interessadas e está prevista na Lei nº
8.429/92; o controle externo exercido pelos Tribunais de Contas nos termos do
artigo 70 da Constituição Federal e as Comissões Parlamentares de inquérito com
previsão no artigo 58, §3º, da Constituição Federal.
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Mais recentemente, a Lei nº 12.846/13, denominada Lei Anticorrupção,
trouxe a possibilidade de responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas, pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou
estrangeira. Dentre outros institutos, destaca-se a possibilidade de celebração do
chamado "acordo de leniência" (artigo 16), visando à colaboração das pessoas
jurídicas privadas com as investigações.
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5.1.4 Princípio da publicidade
Pelo princípio da publicidade exige-se da Administração Pública uma
atuação transparente e visível. Afasta-se da ideia de mistério e sigilo, que fora
fortemente impulsionada sob o regime político anterior (1964/1985) e destaca-se a
exposição do Estado como fator de legitimação das decisões e dos atos
governamentais.
Ou seja, segundo este princípio, os atos administrativos reclamam a mais
ampla divulgação possível entre os administrados, que através dela poderão
aquilatar a legalidade ou não das decisões e dos atos praticados e o eventual grau
de eficiência que estes conservam.
Segundo Alexandre Mazza (2012, p. 102), a publicidade dos atos
administrativos traz consigo as seguintes finalidades: a) exteriorização da vontade
da administração; b) possibilidade de tornar o conteúdo do ato exigível; c) marco
inicial da produção de efeitos e d) permissão de controle de legalidade do ato.
As finalidades acima elencadas representam a corrente majoritária da
doutrina que, em suma, coloca a publicação dos atos administrativos como
condição de eficácia (itens "b" e "c").
É derivação deste princípio, por exemplo, a publicação dos atos
administrativos nos órgãos de imprensa ou a afixação de seu conteúdo em
repartições públicas, e, mais modernamente, a divulgação em sites oficiais e mídias
sociais.
Com o escopo de concretizar a aplicação do princípio da publicidade, a
própria Constituição Federal prescreveu alguns instrumentos jurídicos específicos
no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigo 5º, inciso XXXIII, prevê que
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo geral, ressalvadas aquelas situações cujo sigilo
seja imprescindível; artigo 5º, inciso XXXIV, prevê o direito de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direitos, ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a
obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal e artigo 5º, inciso LXXII, que prevê o habeas data para assegurar
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o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou para a
retificação de dados.
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Complementando o acesso à informação e, consequentemente, a
publicidade institucional, a Constituição Federal trouxe regramento a fim de
viabilizar a acesso dos administrados a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo (artigo 37, §3º, inciso II). Essa previsão constitucional foi
tratada na Lei nº 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que, em
suma, traça regras sobre o acesso à informação e as formas de divulgação de
registros públicos.
Cabe ressalvar que, conquanto seja imprescindível, a transparência dos atos
administrativos, por vezes, deverá ser harmonizada com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar situações cuja exigência de
publicidade se torne excessivamente dispendiosa para a Administração (ADI 2472RS, j. 11.11.2004).
Destarte, em outras situações, o próprio texto constitucional excepciona o
princípio da publicidade, autorizando o sigilo de atos que importem em risco à
segurança do Estado; a segurança da coletividade ou para preservar a intimidade
dos envolvidos, como nos casos de informações militares ou andamento de
processos administrativos disciplinares.
Em resumo, conforme destaca Alexandre de Moraes (2009, p. 327), a regra

“é que a publicidade somente poderá ser excepcionada quando o interesse público
assim determinar, prevalecendo esse em detrimento do princípio da publicidade”.
5.1.5 Princípio da eficiência

Trazido pela Emenda Constitucional nº 19/98 o princípio da eficiência prevê
que a Administração Pública deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir os
resultados que satisfaçam as necessidades da população.
Segundo Alexandre de Moraes (2009, p. 330) o administrador público “ deve

ser aquele que produz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas
atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela
objetividade e pela imparcialidade”.

Trata-se, em suma, de princípio moderno, que atenta contra a burocracia
estatal. Nota-se, que, nesse contexto, não se está a prestigiar a chamada
tecnocracia, pelo contrário, a eficiência busca a prestação dos serviços sociais
essenciais à população, através de todos os meios legais e moralmente possíveis
para a plena satisfação do bem comum.
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Assim, como bem ilustra Odete Medauar (2018, p. 127), a eficiência
"contrapõe-se à lentidão, a descaso, à negligência, à omissão - características

habituais da Administração Pública brasileira, com raras exceções".
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O núcleo do princípio em discussão traz valores como economicidade,
redução de desperdício de dinheiro público, qualidade, rapidez, produtividade e
rendimento funcional. Logo, como ensina José Afonso da Silva (1999, p. 652),
“consiste na organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e

institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições
econômicas de igualdade dos consumidores”.
Vale ressalvar, que o princípio da eficiência não alcança somente os serviços
públicos prestados diretamente à coletividade. Sua abrangência deve ser estendida
aos serviços administrativos internos dos entes federativos e das pessoas a ele
vinculados, com a adoção de tecnologia moderna e dos métodos hoje empregados
a fim de obter a qualidade total da execução das atividades a seu cargo (CARVALHO
FILHO, 2017).
Diversos institutos refletem esses valores e demonstram a preocupação com
uma atuação estatal eficiente. São exemplos desses institutos: o estágio probatório
(artigo 41 da Constituição Federal); a fixação de metas de desempenho através dos
contratos de gestão das agências executivas (artigo 37, §8º, da Constituição
Federal); a duração razoável dos processos administrativos (artigo 5 º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal) e as parcerias da Administração Pública, que tomam forma
através das parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/04), das concessões e
permissões de serviços públicos (Lei nº 9.897/99) e dos termos de parcerias
firmados com organizações da sociedade civil de interesse público (Lei nº 9.790/99).
5.2 Demais princípios constitucionais
Como dito, o rol de princípios administrativos extraídos da Constituição
Federal não se esgota naquele contido no artigo 37, caput, havendo outros
princípios espalhados no restante da magna carta.
Tratam-se, em suma, de princípios de igual relevância e que, por isso mesmo,
não guardam qualquer hierarquia entre eles, sejam princípios expressos, sejam
princípios decorrentes da leitura de outros dispositivos do texto constitucional.
5.2.1 Princípio da participação
O princípio da participação do usuário decorre de uma espécie de processo
evolutivo de democratização da Administração Pública, reforçando e renovando a
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legitimidade do Direito Administrativo e concretizando o Estado Democrático de
Direito (OLIVEIRA, 2006).
Assim, nos termos do artigo 37, §3º, da Constituição Federal (com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19/98), previu-se que a lei deverá estimular
as formas de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta.
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Trata-se de pedido constitucional para que a lei estipule, e, mais ainda,
estimule as formas de participação dos administrados na Administração Pública,
atendo-se, especialmente: a) as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento
ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; b)
o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observando o disposto no art. 5.º, X (respeito à privacidade) e XXXIII
(direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou de
interesse coletivo em geral); e, c) a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
Conquanto este dispositivo ainda careça de regulamentação, podemos citar
alguns exemplos de evidente decorrência do princípio da participação em nosso
Ordenamento Jurídico: a) Lei nº 10.257/01, que institui o denominado Estatuto da
Cidade e prevê uma série de medidas relativas à participação administrativa; e b)
Lei nº 10.079/04, que trata das parcerias público-privadas e prevê a realização de
consulta pública para análise de algumas situações nela descritas.
5.2.2 Princípios do devido processo legal e da celeridade processual
Inseridos no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais, são princípios da
mais extrema relevância que se destinam a existência de um processo formal
regular e célere.
Neste contexto, o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, dispôs que
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".
Trata-se de dispositivo segundo a qual à Administração Pública se impõe o
dever de obedecer a um processo formal regular - que, conforme veremos
abaixo, compreende as oportunidades de contraditório e ampla defesa.
Por sua vez, além da exigência de um processo formal regular, impôs-se,
através da chamada Reforma do Poder Judiciário (intentada pela Emenda
Constitucional nº 45/04), a necessidade de um processo com solução mais célere:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
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do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5º,
inciso LXXVIII)".
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Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal lembrou que a prestação
jurisdicional firmou-se como um verdadeiro direito público subjetivo do cidadão na
Constituição da República. Segundo ele “[...] o Poder Judiciário não é fonte de justiça

segundo suas próprias razões, como se fosse um fim e a sociedade um meio. O
Judiciário foi criado pela sociedade para fazer justiça, para que os
cidadãos tenham convivência harmoniosa. Portanto, é dever do Judiciário dar a
resposta buscada pelo cidadão no prazo razoável. A justiça humana se presta aos
vivos e em prol da vida que se julga. (AR 1.244 EI, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-92016, P, DJE de 30-3-2017)”.
Trata-se, portanto, de corolário do princípio da eficiência, que busca conferir
celeridade processual e com isso rapidez do provimento final através da
implementação de novas alternativas legais ou alterações das regras já existentes.
São exemplos de aplicação deste princípio a Lei nº 11.419/06, que permitiu
a utilização do processo eletrônico com implemento da tecnologia da informação
e a Lei nº 13.105/16, que instituiu o Novo Código de Processo Civil e trouxe como
novidades a supressão de alguns recursos, como os embargos de divergência e a
criação do incidente de resolução de ações repetitivas, dentre outras medidas que
visam "obter em prazo razoável a solução integral da lide, incluída a atividade
satisfativa" (artigo 4º, do NCPC).
5.2.3 Princípios do contraditório e da ampla defesa
Embora não sejam princípios específicos da Administração Pública, foram
inseridos mais uma vez no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais com a seguinte
redação: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes (artigo 5º, inciso LV)".

Em suma, o contraditório versa sobre a possibilidade que o sujeito tem de se
manifestar sobre todas as provas e alegações apresentadas pela parte contrária, ao
passo que a ampla defesa consiste na garantia que a parte tem de fazer uso de
todos os meios legais para provar e defender suas manifestações.
Pela aplicação do princípio do contraditório compete a Administração
Pública, por exemplo, dar ciência da existência de um processo e de seu conteúdo
ao interessado. Por sua vez, a ampla defesa oportuniza a busca pela verdade real
através de todos os meios e recursos pelos quais o individuo possa alegar e provar
o que alega no bojo do processo administrativo.
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Conforme dito acima, tratam-se de princípios que complementam a ideia de
processo formal regular, posto que este só se satisfaz diante da implementação de
oportunidades de contraditório e ampla defesa.
Neste contexto, bem ilustra Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 115),
entendendo que descabe à Administração Pública burlar o devido processo legal e
"proceder contra alguém passando diretamente a decisão que repute cabível, pois

terá, desde logo, o dever jurídico de atender ao contido nos mencionados versículos
constitucionais".
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5.2.4 Princípio da licitação
Inserido no capítulo que trata da Administração Pública (artigo 37, inciso
XXI), o princípio da licitação consiste, em regra, na criação de procedimento
administrativo vinculado por meio do qual se busca a proposta mais vantajosa para
a Administração Pública quando da celebração de contratos de execução de obras,
serviços, compras ou de alienações.
Como bem lembra José Afonso da Silva (1999, p. 652), consiste em “princípio

instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa e do
tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público”.

Além dos princípios acima, podemos acrescentar que a realização de
procedimento licitatório respeita os imperativos da impessoalidade e da
indisponibilidade do interesse público através da seleção imparcial da melhor
proposta, garantindo a todos iguais condições de concorrer para a celebração do
contrato.
Por expressa previsão constitucional, cabe a União legislar sobre normas
gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a Administração
Pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle (artigo 22,
inciso XXVII). Logo, aos Estados, Distrito Federal e Municípios compete apenas
legislar suplementarmente sobre a matéria, com vistas ao interesse peculiar de suas
administrações.
5.2.5 Princípio da responsabilidade do Estado
Previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, estabelece que “as

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
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Pelo referido princípio, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar
particulares por ações e omissões de seus agentes públicos que acarretam danos
patrimoniais (e, às vezes, morais) aos administrados.
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Urge destacar que, em decorrência do princípio da impessoalidade, toda
atuação dos agentes públicos é imputada a pessoa jurídica a qual estão ligados, ou
seja, em regra, compete ao Estado reparar os prejuízos causados pelos seus
agentes. Apenas em ação regressiva é que o agente poderá, em tese, ser
responsabilizado.

A reparação do Estado por condutas comissivas é objetiva, não dependendo
da demonstração de dolo ou culpa. Por sua vez, nas condutas omissivas prevalece
o entendimento de que a reparação se submete a demonstração de dolo ou culpa,
sendo, portanto, subjetiva. Por último, em relação aos agentes públicos, além da
imposição de ação regressiva, há a necessidade de comprovação de dolo ou culpa.
6. Princípios infraconstitucionais e construções doutrinárias
Consoante dito acima, o rol de princípios administrativos vai além daqueles
contidos no artigo 37, caput, havendo outros princípios espalhados no restante da
magna carta.
Destarte, além desses princípios de natureza constitucional, surgem outros
de igual relevância decorrentes da legislação infraconstitucional (especialmente no
artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/99) e de construções doutrinárias, cuja
detida análise segue nós próximos tópicos.
Apenas para registro, deixo de apresentar dois princípios comumente
inseridos pela doutrina: igualdade e finalidade. O primeiro por entender que seu
conteúdo encontra-se contido no princípio da impessoalidade, que prega um
tratamento sem discriminações e privilégios e o segundo por acreditar que sua ideia
subsuma-se ao princípio da legalidade, pois todo fim público deve estar previsto
em lei.
6.1 Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão expressos no
artigo 2º, caput, da Lei nº 9.784/99.
A Razoabilidade consiste em importante princípio que limita a atuação e
discricionariedade da Administração Pública, vedando que esta atue com excessos
ou por meio de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados ou desproporcionais.
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Em outras palavras, trata-se de uma exigência implícita na legalidade, donde
se extrai que devemos atender ao fim público do ato, através de uma atuação
equilibrada, coerente e dotada de bom senso.
Neste contexto, além dos atos discricionários, merecem especial atenção
sobre o prisma da razoabilidade, os atos sancionatórios e do exercício do poder de
polícia.
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É de se ressalvar, ainda, que a razoabilidade pode manifestar-se de formas
um pouco diversas, já que, por vezes, o que é razoável para uns pode não o ser para
outros. Neste cenário, cabe ao Judiciário analisar se a conduta do administrador
encontra-se dentro de um parâmetro de aceitabilidade, não podendo este órgão
substituir o juízo de valor do administrador pela sua própria vontade.
Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho (2017, p. 42), adverte que
descabe ao Magistrado “controlar a conduta do administrador sob a mera alegação

de que não a atendeu razoável. Não lhe é lícito substituir o juízo de valor
do administrador pelo seu próprio, porque a isso se coloca o óbice da separação
de funções”.
Por sua vez, a proporcionalidade deve ser vista como um aspecto da
razoabilidade voltado à aferição da justa medida, coibindo exageros no exercício da
Administração Pública, principalmente no campo do Direito Administrativo
sancionador.
Tal princípio tem origens na doutrina alemã, donde remanesce o
entendimento de que este agrega três fundamentos: adequação; exigibilidade e
proporcionalidade em sentido estrito.
Assim, a proporcionalidade somente se faz presente quando aja adequação
entre o meio empregado e o fim almejado; quando demonstrada que a conduta é
exigível, inexistindo outro meio menos gravoso ou menos oneroso e quando a
prática do ato se mostre vantajosa a ponto de superar eventuais desvantagens.
Essa ideia encontra-se inserida na redação do artigo 2º, parágrafo único,
inciso VI, da Lei nº 9.784/99, segundo o qual a proporcionalidade consiste na
adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público.
6.2 Princípio da continuidade dos serviços públicos
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Trata-se de relevante princípio que decorre do fato de a prestação de
serviços públicos ser um dever previsto no artigo 175 da Constituição Federal.
Neste contexto, Fernanda Marinela (2010, p. 51) ensina que o princípio da
continuidade impõe que “a atividade administrativa seja prestada de forma
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contínua, não comportando intervalos, não apresentando lapsos ou falhas,
sendo constante e homogênea”.

Vale ressalvar que o dever de continuidade constitui garantia do usuário, e,
por isso mesmo, se estende as formas indiretas de prestação de serviços
(concessionárias e permissionárias).
Destarte, apesar do dever de continuidade imposto ao administrador
público, a doutrina majoritária e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
autorizam o corte no fornecimento de serviço, mediante aviso prévio, em caso de
ordem técnica; segurança das instalações ou inadimplemento do usuário. No último
caso, corrente minoritária defende a inconstitucionalidade do corte por
inadimplemento em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana
(artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal).
Por último, diversos institutos têm desdobramentos e são influenciados pelo
princípio da continuidade dos serviços públicos: a) previsão do direito de greve dos
servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal
(ainda carente de regulamentação dos seus termos e limites); b) restrições à
aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 78,
inciso XV, da Lei nº 8.666/93; c) possibilidade de ocupação provisória de bens,
pessoal e serviços para a garantia de prestação de serviços essenciais, nos termos
do artigo 58, inciso V, da Lei nº 8.666/93; d) possibilidade de reversão dos bens do
concessionário indispensáveis à continuidade do serviço, nos termos do artigo 36,
da Lei nº 8.987/95; e, e) suplência, delegação e substituição de servidores públicos
nos termos da Lei nº 8.112/90.
6.3 Princípio da autotutela
Pelo princípio da autotutela, a Administração Pública pode exercer o controle
interno sobre seus próprios atos. Assim, pode a Administração Pública, diretamente
e sem a intervenção do Poder Judiciário, anulá-los, quando ilegais ou revogá-los,
quando inconvenientes ou inoportunos.
Segundo Alexandre Mazza (2012, p. 106) autotutela é sinônimo de
autoproteção e visa “acelerar a recomposição da ordem jurídica afetada pelo ato

ilegal e dar presteza à proteção do interesse público violado pelo ato
inconveniente”.
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Destaca-se que em relação aos atos eivados de vícios de ilegalidade a
invalidação não se trata de uma faculdade do Administrador Público, mas de um
dever a ele imposto.
Destarte, apesar do poder conferido ao Administrador Público, ressalta-se
que o controle interno não é definitivo e, ainda, pode sofrer influência externa por
parte de outros órgãos.
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Assim, o controle dos atos exercido pela Administração Pública pode ser
contrastado judicialmente por quem se sentir prejudicado pela revogação ou
invalidação ou sofrer controle externo do próprio Judiciário ou do Legislativo, este
inclusive com o auxílio do Tribunal de Contas, obedecidas suas atribuições
constitucionais.
Por fim, acrescenta-se que o princípio da autotutela é decorrência da
supremacia do interesse público e sua importância se revela pela previsão expressa
em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal: a) Súmula 346: “A Administração
Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”; e, b) Súmula 473: “A

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”.
6.4 Princípio da presunção de legitimidade
Pelo princípio da presunção de legitimidade, temos que todos os atos
administrativos são presumidamente legais, legítimos e verdadeiros, ou seja, estão
em conformidade com a ordem jurídica, até que se prove o contrário.
Trata-se de uma presunção relativa (juris tantum), cabendo ao particular o
ônus de provar eventual ilegalidade na sua prática.
Como consequência desta presunção de legitimidade, segundo Fernanda
Marinela (2010, p. 59), “as decisões administrativas são de execução imediata e têm

possibilidades de criar obrigações para o particular, independentemente de sua
concordância”.

São fundamentos desta presunção a necessidade de se assegurar celeridade
aos atos administrativos, bem como a existência de prévio procedimento e de
inúmeras formalidades legais para sua edição.
6.5 Princípio da motivação
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O princípio da motivação surge da exigência que a Administração Pública
tem de apontar os pressupostos de fato e de direito dos atos que pratica, nos
termos do artigo 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 9.784/99.
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Nesse contexto, a validade do ato administrativo está condicionada a
apresentação por escrito dos fundamentos fáticos e jurídicos que autorizam ou
determinam a edição do ato.
Apesar disso, parte da doutrina entende que a motivação é apenas uma
faculdade do administrador, sendo obrigatória apenas quando existir previsão
expressa em lei nesse sentido.
Por outro lado, a corrente majoritária defende que a motivação dos atos
administrativos é obrigatória e consiste numa espécie de mecanismo de controle
sobre a legalidade e legitimidade das decisões da Administração Pública (MAZZA,
2012). Além disso, segundo essa mesma corrente, apontar as justificativas do ato
administrativo seria um desdobramento da garantia de informação expressa no
artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Destarte, cabe diferenciar motivo de motivação do ato emanado pela
Administração Pública. Motivo seria um dos requisitos do ato administrativo,
consistente na situação de fato ou de direito que autoriza ou determina sua edição.
Por outro lado, a motivação seria a exteriorização formal do motivo, ou seja, a
exposição, por escrito, do motivo do ato de forma explícita, clara e congruente.
Outrossim, entende-se que satisfaz a obrigatoriedade de motivação a
utilização da chamada motivação aliunde, que consiste na motivação através do
apontamento de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores, nos
termos do que prevê o artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/99.
Por último, cumpre destacar que a própria Constituição Federal excepciona
a obrigatoriedade de motivação em alguns casos, como, por exemplo, na livre
nomeação ou exoneração dos cargos em comissão. Vale ressaltar que, apesar da
dispensa, caso o administrador opte por motivar o ato fica vinculado em face da
chamada teoria dos motivos determinantes. Segundo Dirley da Cunha Júnior (2009,
p. 55), a aplicação da teoria dos motivos determinantes “significa que não basta

motivar ou fundamentar o ato ou a decisão administrativa. É mister, ademais, que
o motivo que ensejou a edição do ato ou da decisão exista e seja idôneo.
6.6 Princípio da boa administração
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O princípio da boa administração tem raízes no direito italiano e deve ser
visto como um desdobramento do princípio da eficiência e da moralidade
administrativa.
Segundo ele, recai sobre o administrador o dever de sempre adotar a melhor
opção para a defesa do interesse público (MAZZA, 2012).
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Em suma, sua observância não se trata de mera aspiração deontológica, mas
sim de um dever de desenvolver a atividade administrativa da forma mais
congruente e oportuna diante das diversas opções definidas em lei para a prática
de atos discricionários.
6.7 Princípio da segurança jurídica
Trata-se de um dos princípios básicos do próprio conceito de Estado de
Direito e nele se assenta a ideia de proteção da confiança e garantia da certeza e
estabilidade das relações ou situações jurídicas.
Seu conteúdo, na esfera administrativa, visa à proibição de aplicação
retroativa de novas interpretações de dispositivos legais e normas administrativas,
nos termos do que estabelece o artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº
9784/99.

Segundo a doutrina, vários institutos decorrem do princípio da segurança
jurídica, tais como: decadência, prescrição, usucapião, direito adquirido,
irretroatividade da lei, coisa julgada e manutenção dos atos praticados por
funcionário de fato.
7. Considerações finais
Através do estudo sistemático dos Princípios do Direito Administrativo
apresentado e obedecida a classificação proposta é possível estabelecer algumas
premissas abaixo listadas:
a. O Direito Administrativo por ser considerado um ramo recente e não
codificado têm como principal alicerce os princípios norteadores de sua
matéria;
b. Referidos princípios são responsáveis por estruturar seus institutos e traçar
seus respectivos regimes jurídicos, garantindo-lhe autonomia como ramo da
ciência jurídica;
c. O juízo de ponderação faz todos os princípios coexistirem de maneira não
hierarquizada, sem se invalidarem diante da aplicação deste ou daquele, de
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modo que aquele comando afastado continua a desfrutar de sua força
normativa podendo prevalecer noutra situação;
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d. Outrora vistos como simples indicadores de finalidades a serem almejadas,
os princípios, hodiernamente, desfrutam de força coercitiva, não se tratando
mais de meras recomendações;
e. Em relação ao Direito Administrativo, os princípios são dotados de relevância
e função normativa maior se comparada àquela que gozam nos ramos do
direito privado.
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Resumo: Atualmente, na busca por fugir do trânsito, de enormes filas e outros

contratempos, os consumidores passaram a comprar pela internet, o que fez surgir
novas demandas consumeristas. Nesse contexto, a compra de ingressos pela
internet surge como a melhor opção para quem quer adquirir um tíquete de acesso
a um cinema ou show, por exemplo, sem sair de casa. Como consequência dessa
nova demanda consumerista, surgiram inúmeros sites oferecendo comodidades
através de um “clique”, tornando a compra algo simples e rápido. Entretanto, junto
com o fornecimento desse serviço, surgiu a taxa de conveniência, que é um
percentual cobrado sobre o valor do ingresso pelo serviço on-line oferecido.
Partindo disso, o presente artigo tem como questão norteadora: A taxa de
conveniência cobrada pelos sites na aquisição de tíquetes fere as normas de
proteção ao consumidor? Dessa maneira, a fim de sanar tal indagação, realizou-se
uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e jurisprudencial. Como resultado,
percebeu-se a ofensa a diversos princípios consumeristas como, por exemplo, o da
vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, do dever de informar e da transparência. Foi
possível perceber, também, a existência da venda casada com a cobrança da taxa
de conveniência, ocasionando a perda do equilíbrio existente na relação de
consumo entre consumidor e fornecedor, evidenciando a abusividade da taxa.
Palavras-chave: Código

de

Defesa

do

Consumidor. Taxa

de

Conveniência.

Abusividade.
Summary: Nowadays, seeking to avoid traffic, long queues and other kinds of

setbacks, consumers made from on-line shopping a habit, creating new consumerist
demands. In this context, purchasing tickets on-line became the best option for who
wants to buy, for instance, entrances to movies or shows without leaving their
houses. As a consequence of this new consumerist demand, an uncountable
number of websites emerged offering facilities through a “click”, transforming the
on-line purchases into a simple and fast process. However, this on-line service is
featuring a convenience fee, which is a percent charged over the ticket price.
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Departing from this point of view, this article brings its guiding question: Does the
convenience fee charged when consumers are purchasing tickets harms the
standards of consumer protection? In order to answer this question, qualitative and
bibliographic research was conducted taking into consideration the legislation. As
a result, was noticed several offenses to the consumerists principles such as
vulnerability, objective good faith, transparency and the duty to inform. It is also
important to mention the existence of the tie-in sell with the convenience fee,
leading to loss of balance in the relationship between consumer and supplier,
emphasizing how abusive this fee is.
Keywords: Code of Consumer Protection. Convenience fee. Abuse.
Sumário: Introdução – 1. Princípios Consumeristas e a Taxa de Conveniência. 2. Da

Taxa de Conveniência. 3. Análise de Jurisprudência: REsp nº 1.737.428-RS. 4.
Considerações Finais. 5. Referências.
INTRODUÇÃO

Atualmente a tecnologia possui um espaço significativo na vida das pessoas.
Através da internet é possível fazer compras (alimentos, roupas, livros etc.), as mais
variadas pesquisas, marcar consultas médicas, receber determinados exames, fazer
pagamentos, transferências bancárias, entre inúmeras outras situações, tudo sem
sair de casa, apenas navegando pelo computador, celular ou tablet.
Com isso, o ser humano se tornou dependente dos fios energizados para viver,
basta o acesso à internet para se render às comodidades do mundo moderno. E, na
busca por fugir de enormes filas e outros contratempos, a compra de ingressos pela
internet se tornou a melhor opção, garantindo uma visita a uma galeria de arte,
museu ou um lugar na plateia do filme, show ou peça de teatro que se quer assistir,
evitando gastos com transporte, estacionamento e perda de tempo no trânsito.
As pessoas, aos poucos, foram se acostumando a substituir as filas longas nas
bilheterias por apenas alguns cliques. Em consequência, por causa dessa demanda,
vários sites, também denominados “tiqueterias”[2], surgiram com esse propósito:
tornar a compra simples, fácil e rápida.
Porém, junto com o ingresso adquirido on-line, taxas são cobradas pelas
empresas, ou seja, uma porcentagem pelo serviço fornecido. Em decorrência disso,
a cobrança da taxa de conveniência se tornou uma execução habitual na vida dos
brasileiros, bastante conhecida.
Acerca da taxa de conveniência, é imperioso expor que, uma vez que não há
nenhuma lei regulamentando o valor a ser cobrado, cada empresa adota um critério
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para a cobrança, sendo geralmente uma porcentagem do preço total do ingresso,
o que acarreta uma cobrança manifestamente excessiva ao consumidor.
Diante do exposto, a presente pesquisa, no intuito de conciliar a atividade
empresarial com as normas de proteção ao consumidor, tem-se a seguinte
problematização: A taxa de conveniência cobrada pelos sites na aquisição de tíquetes
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fere as normas de proteção ao consumidor?

Dessa maneira, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, considerado
por lei o lado mais vulnerável na relação de consumo (princípio da
vulnerabilidade[3]), este artigo busca perceber se existem lesões sofridas pelo
consumidor ao serem submetidos ao pagamento de taxas de conveniência ou
violações ao Código de Defesa do Consumidor.
E, para que tais hipóteses sejam alcançadas, tem-se como objetivo geral,
compreender se a cobrança da taxa de conveniência fere as normas de proteção do
consumidor. E, como aporte na pesquisa, os objetivos específicos buscam identificar
o que é taxa de conveniência; bem como, investigar se a taxa de conveniência fere
normas de proteção ao consumidor; e, por fim, analisar uma jurisprudência – o REsp
nº 1.737.428-RS - sobre a aplicabilidade da taxa de conveniência.
Primeiramente é apresentado o sistema protetivo que é o CDC traçando uma
relação entre os princípios que regem essa lei e o pagamento da taxa em estudo.
Em seguida, traz-se como a doutrina define essa taxa e pequeno “recorte” das
legislações estaduais que tratam do tema. Para, por fim, apresentar o
posicionamento dos ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
acerca da temática, através da análise de um Recurso Especial.
Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa,
tendo em vista que esse tipo de abordagem trabalha tanto com a leitura quanto
com a interpretação de fenômenos humanos, bem como, com valores, aspirações,
crenças, satisfação e atitudes, isto é, a pesquisa qualitativa leva em consideração o
sujeito, seus traços subjetivos e suas particularidades (MINAYO, 2007). Já quanto ao
procedimento técnico, trata-se de uma análise de jurisprudência, que “[...] permite
a identificação da posição dos decisores em relação ao problema e/ou a suas
eventuais inclinações em relação às demais possibilidades de solução que
porventura não tenham sido adotadas” (FREITAS FILHO; LIMA, 2010, p. 3). Em outras
palavras, a análise de jurisprudência manifesta-se na coleta de decisões de um ou
diversos julgadores sobre dado problema jurídico a fim de trazer um “recorte”
acerca da posição defendida por determinado tribunal. O que deixa evidente que
tal procedimento é o mais adequando para a presente pesquisa.
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Quanto à motivação, esta surgiu a partir da compra on-line de um ingresso na
sala VIP de um cinema, na cidade de Teresina-PI, em se percebeu a cobrança da
taxa, porém nada diferente foi oferecido em contrapartida ao pagamento dela.
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Logo, a presente pesquisa visa contribuir, do ponto de vista acadêmico, para
que seja alcançada uma melhor compreensão acerca da taxa de conveniência. O
trabalho, também, tece considerações sobre a referida taxa e as normas de proteção
ao consumidor com o objetivo de verificar se tal cobrança fere algum princípio do
Código de Defesa do Consumidor. Ademais, de modo igualmente relevante, a
pesquisa traz a análise de uma jurisprudência na busca por apresentar a posição
defendida acerca da problemática pelo Superior Tribunal de Justiça.
1.PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS E A TAXA DE CONVENIÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/90, estabelece normas
de proteção e defesado consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, que postula que “o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 1988) e do art. 170,
inciso V, do referido dispositivo legal, que coloca a defesa do consumidor como
princípio a ser observado, bem como o art. 48 de suas disposições transitórias, que
traz o prazo de 120 (cento e vinte) dias após a promulgação da Constituição para o
Congresso Nacional elaborar o Código de Defesa do Consumidor.
O CDC é um sistema autônomo dentro do quadro Constitucional, em
consequência, incide em todo contexto que puder se caracterizar uma relação de
consumo. Partindo disso, o art. 4º, do Código, traz a Política Nacional das Relações
de Consumo, que tem por objetivo, o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, assim como a
transparência e harmonia nas relações de consumo.
E, na busca por alcançar esses objetivos, o CDC estabelece como princípios
inerentes às relações de consumo a vulnerabilidade, boa-fé objetiva, equidade,
dever de informar e transparência, dentre outros.

Nesse caminho, Bonatto (2003, p. 24) ensina que “[...] os princípios seriam
como pilares e um edifício, os quais servem como bases de qualquer sistema,
atuando, neste mister, como diretrizes orientadoras para consecução dos objetivos
maiores deste mesmo sistema”.
Adentrando ao princípio da vulnerabilidade, como lei principiológica, o
Código do Consumidor, pressupõe a vulnerabilidade do consumidor, usando como
suporte a premissa de que o consumidor, por ser a parte econômica, jurídica e
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tecnicamente mais fraca nas relações de consumo, encontra-se normalmente em
posição de inferioridade perante o fornecedor, conforme se depreende da leitura
do art. 4º, I: “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo” (BRASIL, 1990).
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Nesse diapasão, sedimenta Nunes (2018, p. 122-123):
[...] o consumidor é a parte fraca da relação jurídica de
consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é real, concreta, e
decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de
cunho econômico.
O primeiro está ligado aos meios de produção, cujo
conhecimento é monopólio do fornecedor. [...] O segundo
aspecto, o econômico, diz respeito à maior capacidade
econômica que, por via de regra, o fornecedor tem em relação
ao consumidor.
Nesta esteira, Nascimento (2019) aponta que a taxa de conveniência não pode
transferir para o consumidor o custo e o risco do negócio, que são ônus do
fornecedor. Em outros termos, não se pode impor ao consumidor, a parte vulnerável
da relação de consumo, “[...] o custo de uma comodidade que mais beneficia o
fornecedor, na medida em que amplia a abrangência do universo de consumidores
interessados e agiliza a obtenção de lucro” (NASCIMENTO, 2019, on-line).
Noutro aspecto, é importante discorrer sobra o princípio da boa-fé nas
relações de consumo. Sobre isso, o art. 422, CC, estabelece que “os contratantes
são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios da probidade e boa-fé” (BRASIL, 2002).
Sobre esse princípio, o art. 4º, III, CDC, aponta a harmonização (fundada na
boa-fé objetiva) dos interesses dos partícipes das relações de consumo –
consumidor e fornecedor. Em outras palavras, o princípio da boa-fé objetiva traz a
ideia de cooperação, respeito e fidelidade mútuas e recíprocas nas relações
contratuais.
Corroborando com o entendimento, tem-se:
[...] a boa-fé objetiva, que é a que está presente no CDC, pode
ser definida, grosso modo, como sendo uma regra de
conduta, isto é, o dever das partes de agir conforme certos
parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de se estabelecer
o equilíbrio nas relações de consumo. Não o equilíbrio
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econômico, como pretendem alguns, mas o equilíbrio das
posições contratuais, uma vez que, dentro do complexo de
direitos e deveres das partes, em matéria de consumo, como
regra, há um desequilíbrio de forças. Daí que, para chegar a
um equilíbrio real, o intérprete devefazer uma análise global
do contrato, de uma cláusula em relação às demais (NUNES,
2018, p. 124-125, grifo do autor).
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Evidencia-se, com o exposto, que uma “tiqueteria” ao realizar a cobrança da
referida tarifa em apreço, sem oferecer qualquer serviço a mais do que o já
prestado, demonstra flagrante violação ao princípio da boa-fé, tendo em vista que
não promove satisfação contratual a ambas as partes, além de promover vantagem
exagerada apenas a um polo da relação de consumo.
Outro princípio a ser observado é o do equilíbrio. Tal princípio visa relações
jurídicas equilibradas, isto é, procura proteger a vontade das partes, bem como os
legítimos interesses e expectativas dos consumidores, nesse sentido, o fornecedor
não pode fazer diferenciação entre consumidores, estando obrigado a fornecer as
mesmas condições a todos (NUNES, 2017). Ademais, para que esse princípio seja
efetivado é preciso um tratamento equitativo, cabendo a ressalva que, admite-se
“[...] certos privilégios aos consumidores que necessitam de proteção especial,
como, por exemplo, idosos, gestantes e crianças, exatamente em respeito à
aplicação concreta do princípio da isonomia” (NUNES, 2018, p. 126).
Sobre isso, Marques (2013, p. 233-234) preleciona:
O princípio da equidade, do equilíbrio contratual, é cogente;
a lei brasileira, como veremos, não exige que a cláusula
abusiva tenha sido incluída no contrato [...] a cláusula pode ter
sido aceita conscientemente pelo consumidor, mas se traz
vantagem excessiva para o fornecedor, se é abusiva, o
resultado é contrário à ordem pública, contrária às novas
normas de ordem pública de proteção do CDC e a autonomia
de vontade não prevalecerá.
De acordo com o explanado, resta evidente que a vontade de uma das partes
não é manifestada livremente, há nitidamente um desequilíbrio entre as partes, pois
ao consumidor cabe apenas adquirir o produto ou serviço e pagar pela taxa, sem
nenhuma conveniência como retorno.
Em resumo, o cliente adquire o ingresso pela internet e não tem a
oportunidade de aceitar ou não o pagamento da taxa, além disso, não recebe
atendimento diferenciado ao adquirir o produto ou serviço com a taxa. Isto é, o
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consumidor não tem a faculdade de escolha, é obrigado se submeter ao pagamento
da taxa para consumir o serviço, o que reforça a ideia da unilateralidade quanto à
constituição do serviço.
Há que se falar também do princípio da transparência, expresso no caput do
art. 4º, CDC, traduz-se na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a
oportunidade de conhecer os produtos e serviços que são oferecidos. Esse princípio
é complementado pelo princípio do dever de informar, previsto no art. 6º, III, CDC.
Ademais, esses princípios em discussão obrigam o fornecedor a prestar todas as
informações acerca do produto e do serviço: características, qualidades, riscos,
preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões
(NUNES, 2018).
Nessa mesma linha de raciocínio, firmando esse entendimento, Pereira (2013)
leciona que o consumidor tem o direito de receber a informação adequada, de
maneira clara, eficiente e precisa sobre o produto ou serviço que deseja adquirir,
bem como de suas especificações de forma correta (características, composição,
qualidade e preço) e dos riscos que podem apresentar.
Fica evidente que as “tiqueterias” precisam informar, de maneira clara e
pormenorizada, do que se trata a taxa de conveniência e qual o valor cobrado,
entretanto, observa-se que o princípio em destaque é visivelmente ferido, pois nem
todo site de compras de ingresso on-line explica o porquê e o que é o pagamento
da taxa, apenas cobra. Dessa maneira, quando existe uma violação ao princípio da
transparência e da informação se tem um desequilíbrio na relação de consumo.
Outro princípio a ser elencado é o princípio constitucional da
proporcionalidade, mesmo não sendo um princípio consumerista, não se pode
afastá-lo da discussão. Além do mais, o direito do consumidor é corolário do direito
constitucional, tendo em vista que o legislador constituinte originário trouxe essa
proteção especial ao obrigar o Estado a promover a defesa do consumidor.
Nesse entender, Efing (2004) postula que a inserção da proteção do
consumidor na Constituição harmoniza-se com a função do Estado - intervir nos
casos de desigualdade e desequilíbrio social. Isto é, a Constituição, como pilar que
sustenta o estado democrático de direito, é a norma fundante para os demais
direitos “[...] assumindo preeminência hierárquica em relação às demais espécies
normativas, nela se encontra, em razão disso, o fundamento de validade de todas
as normas de proteção do consumidor” (SILVA, 2015, on-line).
Além do mais, firmando o entendimento, o ordenamento jurídico brasileiro
adota a teoria do diálogo das fontes, trazendo como essência que as normas
jurídicas não se excluem mesmo pertencente a ramos jurídicos distintos, mas se
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complementam. Dessa forma, busca-se uma interação de complementaridade entre
as normas (TARTUCE; NEVES, 2017). Em outras palavras, o Direito deve ser
interpretado de maneira conjunta, sistemática e coordenada.
Acerca da aplicabilidade da teoria do diálogo das fontes, o art. 7º, CDC, dispõe
sobre a proteção das relações de consumo e estabelece:
direitos
previstos
neste
código não
excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária,
de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais
do direito, analogia, costumes e equidade (BRASIL, 1990, grifo
nosso).
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Os

O artigo evidencia uma cláusula de abertura do microssistema que é o CDC,
possibilitando uma interação com outros dispositivos. Dessa maneira, não resta
dúvidada viabilidade de “abraçar” o princípio constitucional da proporcionalidade
para que seus reflexos alcancem o direito consumerista, tendo em vista a forte
aproximação principiológica entre a Constituição Federal e o Código Consumerista.
Definir o princípio da proporcionalidade não é algo simples, pois não possui
um conceito fechado, sendo apreendido de forma diversa pelos doutrinadores.
Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da proporcionalidade não
vem expresso na Constituição, entretanto, é pacífico entre os doutrinadores que
está postulado de maneira implícita.
Acerca desse princípio, Barros (2003, p.73, grifo nosso) alude:
A expressão proporcionalidade tem um sentido literal
limitado, pois a representação mental que lhe corresponde é
a de equilíbrio: há nela, a ideia implícita de relação
harmônica entre duas grandezas. Mas a proporcionalidade em
sentido amplo é mais do que isso, pois envolve também
considerações sobre a adequação entre meios e fins e a utilidade
de um ato para a proteção de um determinado direito. A sua
utilização esbarra no inconveniente de ter-se de distinguir a
proporcionalidade em sentido estrito da proporcionalidade
tomada em sentido lato e que designa o princípio
constitucional.
No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo,
Mendes e Branco (2018) postulam que surgiu a partir de 03 (três) subelementos: a
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apreciação da necessidade (Erforderlichkeit), adequação (Geeignetheit)
proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeitsprinzip).

e
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Nesse sentido, a adequação diz respeito à aferição da eficácia do meio
escolhido para se chegar à finalidade desejada, enquanto a necessidade se traduz
na escolha do meio eficaz e com menos restrições (MENDES; BRANCO, 2018). E a
proporcionalidade em sentido estrito seria o instrumento de sopesamento de
princípios, ou seja, diz respeito ao equilíbrio entre os meios utilizados e os fins
colimados na busca por harmonizar os interesses envolvidos no caso concreto.

Reconhece, assim, o princípio em estudo como um mecanismo de proteção
contra as limitações arbitrárias ou desarrazoadas, bem como uma proteção contra
possíveis lesões a direitos fundamentais.
Diante disso, levando tal princípio para o campo do Direito do Consumidor,
busca-se a razoável proporção com o fim perseguido, isto é, para que ele seja eficaz
deverá existir: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Com o exposto, evidencia a violação ao princípio da proporcionalidade em
sentido estrito tendo em vista que a cobrança da taxa é feita em cima do percentual
de custo do ingresso, ou seja, os valores oscilam de acordo com o tipo de ingresso
que se deseja adquirir, ademais, as “tiqueterias” não usam um percentual fixo, cada
uma adota um valor diferente podendo chegar até 20% o valor do ingresso, o que
evidencia uma falta de proporção e justa medida já que serviço oferecido é o
mesmo.
É incontestável que as relações de consumo devem se enquadrar aos preceitos
do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de uma lei principiológica. Dessa
maneira, diante de todo o exposto, a taxa de conveniência viola os princípios da
vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da equidade, do dever de informar e da
transparência, bem como o princípio constitucional da proporcionalidade,
consequentemente, nasce um desequilíbrio na relação entre consumidor e
fornecedor.
Com isso, passa-se a discutir sobre o que é a taxa de conveniência com a
finalidade de compreender o porquê de sua aplicabilidade e se existem abusos em
sua cobrança.
2.DA TAXA DE CONVENIÊNCIA

Quando determinada produtora decide organizar um evento (peça de teatro,
show etc.), ela busca empresas que se responsabilizem pela venda dos ingressos,
também conhecidas por “tiqueterias”. Essas empresas, no que lhe diz respeito, ficam
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responsáveis por fornecer a tecnologia existente por trás das vendas dos
ingressos on-line, bem como gerenciar todo o processo de compra, emissão e
validação dos ingressos (BENARRÓS, 2019). Em consequência, tais empresas
cobram uma taxa pelo serviço prestado, à taxa de conveniência.
Embora não se tenha um conceito fechado do que é essa taxa e a maioria das
empresas prestadoras do serviço não apresente uma explicação clara sobre o que
é, traz-se alguns significados.
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A taxa de conveniência ou taxa administrativa – dentre outras dominações “[...] é a cobrança de valor a mais, além do preço, em razão de uma comodidade
adicional supostamente ofertada ao consumidor” (CAPEZ, 2019, on-line). Seguindo
a mesma linha, pode ser definida como “o valor adicional pago pelo consumidor
quando se utiliza do serviço de comercialização de ingressos pela internet” (HAJE,
2018). Isto é, através dessa taxa, o consumidor paga pela conveniência comodidade de poder adquirir o ingresso fora da bilheteria do espetáculo.
No Procedimento Administrativo nº 0046.15.019289-9, o Centro de Apoio das
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor (CAOPCON) definiu a taxa de
conveniência como:
[...] um valor incluído no preço final da compra, à parte do
ingresso, com a finalidade de custear o serviço online, de call
center e os pontos de venda adicionais postos à disposição
do consumidor para a sua comodidade – de não precisar sair
de casa para adquirir ingressos para o evento desejado na
bilheteria oficial da casa de eventos ou da Produtora, que, em
princípio, não cobraria taxa de conveniência alguma (2015, p.
5).
Em outros termos, a taxa de conveniência é “[...] a disponibilização da reserva
do ingresso pela internet” (PROCON/MP-PI, 2013, p. 7) e é cobrada com a finalidade
de manter a comodidade que sistemas on-line de compra de ingressos possibilitam
aos consumidores.

Fundamentando-se no exposto, define-se taxa de conveniência como o valor
pago às empresas que realizam o intermédio entre consumidores e a venda de
ingressos on-line a fim de proporcionar uma “comodidade”.
Todavia, essa taxa não possui um preço fixo, ficando a cargo das “tiqueterias”
escolher o valor a se cobrar:
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A maioria das empresas tende a utilizar um sistema de
percentual sobre o valor de face do ingresso que varia entre
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor cobrado.
Assim, em um evento com diferentes preços para cada setor,
haverá um valor de taxa equivalente para cada categoria,
sendo mais alta a cobrança para os setores mais nobres e para
consumidores que não possuem direito à meia-entrada
(CAOPCON, 2015, p. 6).
Em outras palavras, a porcentagem cobrada varia sobre o custo do ingresso,
de acordo com o setor ou o número de entradas adquiridas, gerando um impacto
no bolso do consumidor final.
Corroborando com esse entendimento, a Revista do IDEC (2011, p. 34) dispõe:
Como não há uma nenhuma lei que regulamente o valor a ser
cobrado pela taxa de conveniência, cada empresa adota um
critério para a cobrança, mas geralmente é uma porcentagem
do preço total do ingresso. [...] quem compra um ingresso
mais caro acaba pagando uma taxa mais alta do que aquele
que compra um ingresso mais barato, embora o serviço seja
idêntico.
O entendimento acima deixa evidente que os valores oscilam de acordo com
as características do ingresso comprado, obrigando o consumidor a pagar por um
produto com o preço elevado consideravelmente.
Sobre o percentual cobrado, o PROCON-PI (2013, p. 8) consolida tal
entendimento ao expor:
O fato de se cobrar um percentual sobre o valor do ingresso
a título de taxa de conveniência é prática abusiva, porque esse
valor percentual faz variar o preço do serviço sem justificativa,
haja vista que vender ingresso pela internet o serviço é o
mesmo, qualquer que seja o evento ou o lugar na plateia.
Com o exposto, fica evidente a existência de uma discrepância no preço dos
ingressos onerando excessivamente o consumidor. E acerca dessa variação, Sette
(2019, on-line) postula que é alarmante “[...] a desigualdade gerada quando a
cobrança da taxa é feita em cima do percentual de custo do ingresso, pois os valores
oscilam de acordo com as características da credencial, ainda que o serviço prestado
seja o mesmo”.
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Seguindo esse entendimento, a Fundação PROCON-SP expõe que a cobrança
da taxa em estudo é uma verdadeira afronta ao direito do consumidor, pois ela é
cobrada de acordo com o custo do assento, em percentual do valor do ingresso,
assim, quanto mais caro o lugar escolhido, maior será o valor cobrado, e isso é
ilógico, pois, ainda que para diferentes acomodações, a conveniência é a mesma
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).
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Torna-se notório que a falta de regulamentação acerca do tema tem permitido
abusos por parte das “tiqueterias”, pois as taxas são cobradas com valores
exagerados, com percentuais que variam de acordo com a empresa que oferece o
serviço, e desconectados do fim ao qual se destinam, proporcionando vantagens
apenas a um polo da relação de consumo.
Resta evidente que, na teoria, essa “conveniência” oferecida ao consumidor
deve proporcionar vantagens reais e comodismo, porém, na realidade nem sempre
essa finalidade é preponderante. Isso acontece porque o número de casos em que
a cobrança da taxa de conveniência passou a exercer um papel inconveniente é
relevantemente alta, tanto é que virou alvo de discussões em diversos órgãos de
defesa do consumidor e na esfera jurídica (SILVA, 2017).
Embasando tal entendimento, o PROCON-PI, no Processo Administrativo nº
102, dispõe que essa taxa não caracteriza mais uma conveniência e “[...] que só se
justifica a partir do momento em que se oferece ao consumidor serviços agregados
como não enfrentar filas, ter entrada diferenciada, facilitar o acesso ao ingresso e
outros” (2013, p. 7).
Nesse mesmo enfoque, no ponto de vista da Fundação PROCON-SP,
atualmente, a cobrança dessa taxa está direcionada, única e exclusivamente, ao
lucro das empresas prestadoras desse serviço. Em outras palavras, o sistema de
venda de ingressos on-line busca atender os rendimentos desmedidos das
“tiqueterias”, indo de encontro com o art. 884[4] do CC, que trata do
enriquecimento sem causa - acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de
um sujeito, em detrimento de outrem (SILVA, 2017).
Em 2013, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da “Compra e Venda de
Ingressos” foi constituída como intuito de investigar problemas relacionados à
compra e venda de ingressos para eventos (musicais, esportivos e de lazer em geral)
realizados no Estado de São Paulo. E em seu relatório final, em agosto de 2014, a
CPI chegou à conclusão que, quando surgiu, a aludida taxa, existia de fato uma
conveniência em razão do pequeno número de consumidores que se utilizavam do
sistema eletrônico e que compravam ingressos utilizando esse moderno canal e
beneficiando-se por não ter que aguardar horas nas filas, entretanto, o cenário
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modificou-se e aquilo que deveria ser uma conveniência tornou-se um transtorno
para o consumidor tendo em vista que a taxa de conveniência passou a visar o
benefício exclusivo do fornecedor, não existindo nenhuma comodidade ao
consumidor, já que este precisa se locomover até os locais de venda tão somente
para retirar os ingressos, ou arcar com a sua impressão ou entrega em domicílio
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).
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Diante disso, fica evidente a urgente e necessária reformulação na forma de
venda usada pelas “tiqueterias”, a fim de afastar tais abusos.

Avançando um pouco mais, mesmo sabendo não existir uma lei federal que
trate do tema, é imperioso trazer um pequeno recorte existente acerca da legislação
específica sobre o tema nos estados brasileiro a fim de compreender como o
legislador tem tratado desse tema.
Dessa maneira, o Estado pioneiro na normatização da taxa de conveniência foi
o Estado do Rio de Janeiro, que, em dezembro de 2011, aprovou a Lei Estadual nº
6.103/2011, parcialmente alterada pela Lei Estadual nº 6.321/2012, que estabeleceu
a legalidade da cobrança para eventos com público que ultrapasse 1.000 (um mil)
pessoas, e determinou, também, que a cobrança da taxa não pode ser superior a
10% do valor de face do ingresso (ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).

Em São Paulo, no ano de 2012, foi proposto o Projeto de Lei Estadual nº 478
na Assembleia Legislativa, visando regular a matéria. Entretanto, diferentemente do
Rio de Janeiro, no projeto de lei de São Paulo, a taxa deve corresponder à
remuneração pelo serviço de entrega do ingresso no domicílio do consumidor,
sendo que tal serviço não é de contratação obrigatória por parte do consumidor,
ademais, ela não pode ser fixada a partir de um percentual do valor de face do
ingresso, devendo corresponder a um preço padrão. O Projeto se encontra, desde
abril de 2013, “pronto para ordem do dia”, mas até o momento não foi votado
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).
Em maio 2013, o Estado de Santa Catarina aprovou a Lei Estadual nº 16.005,
que disciplina a cobrança das taxas de conveniência e de entrega pelas “tiqueterias”
no estado. Foi estabelecido que o valor da taxa não pode extrapolar 10% do valor
de face do ingresso e só pode ser cobrado uma vez do consumidor,
independentemente do número de ingressos a serem adquiridos na compra
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).
Em abril de 2019, o governador do Estado do Espírito Santo sancionou a Lei
nº 10.986 proibindo a cobrança da taxa de conveniência por sites e/ou aplicativos
de dispositivo móvel na compra de ingressos em geral, como shows, peças de
teatros, cinemas e outros similares, feita pela internet, no âmbito do Estado,
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ademais, a empresa que descumprir a lei pode ser multada em ate 20 (vinte) mil
Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), hoje equivalente a R$ 68,4 mil
(PERMUY, 2019).
Vencida essa parte, passa-se a analisar o REsp nº 1.737.428-RS a fim de
compreender o posicionamento do STJ acerca da temática em estudo.
3.ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA: REsp nº 1.737.428-RS
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A Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul (ADECONRS) moveu uma ação coletiva de consumo - Processo nº 001/1.13.0067007-0, em
2013, em face de Ingresso Rápido Promoção de Eventos LTDA, sustentando existir
uma abusividade no fato de o consumidor, apesar de pagar uma taxa elevada para
adquirir o ingresso pela internet, ainda precisar se dirigir a um ponto de entrega
dos bilhetes ou enfrentar filas no dia do evento para validar a compra (FERREIRA,
2019).
A ação, em 1º grau, foi julgada procedente e o juízo da 16ª vara Cível de Porto
Alegre/RS determinou que a Ingresso Rápido se abstivesse de efetuar a cobrança
da referida taxa, diante da sua ilegalidade, sob pena de multa cominatória.
Entretanto, a ré recorreu e, em 2016, o TJ-RS considerou legal a cobrança,
respaldando a decisão no fato de que a venda de ingressos pela internet não é o
único mecanismo para que o consumidor possa adquirir os ingressos, mas sim de
mera opção, colocada à sua disposição (FERREIRA, 2019).
Contra essa decisão, a ADECON recorreu ao STJ, o qual recebeu parcial
provimento da 3ª Turma, que decidiu - por 3 votos a 2, proibir a ré de cobrar a taxa
de conveniência, prevalecendo o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi.
Diante disso, passa-se a analisar o REsp nº 1.737.428-RS, que tem a seguinte
ementa:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ESPETÁCULOS
CULTURAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE INGRESSOS NA INTERNET.
COBRANÇA DE “TAXA DE CONVENIÊNCIA”. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABERTAS E PRINCÍPIOS. BOA FÉ
OBJETIVA. LESÃO ENORME. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.
VENDA CASADA (“TYING ARRANGEMENT”). OFENSA À
LIBERDADE DE CONTRATAR. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DO
EMPREENDIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE
DAS
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VANTAGENS. DANOMORAL COLETIVO. LESÃO AO
PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E
INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS.
VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL (STJ – Resp:
1737428 RS 2017/0163474-2, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).
A ementa exposta trata-se de um Recurso Especial que aponta violação aos
arts. 6º, III e VI (direitos básicos do consumidor), 39, I e V (das práticas abusivas), 51,
IV e § 1º, III (cláusulas abusivas), CDC.
Dessa maneira, passa-se a destrinchar cada uma dessas violações, para isso é
preciso adentrar na essência do microssistema do CDC, que se encontra no
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, pois a partir desse
reconhecimento, tem-se um norte para verificar, no caso concreto, a ocorrência de
práticas abusivas.
A vulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 4º, I, CDC, constitui uma
presunção legal absoluta, deixa evidente a vontade do “[...] legislador em dotar o
consumidor, em todas as situações, da condição de vulnerável na relação jurídica
de consumo” (TARTUCE; NEVES, 2017, p. 33), pois é inviável pensar em um sistema
de proteção ao consumidor, sem colocá-lo em uma posição inferior diante do
fornecedor do produto ou serviço. Para além disso, o inciso reconhece a
vulnerabilidade do consumidor “[...] na medida em que não só não tem acesso ao
sistema produtivo como não tem condições de conhecer seu funcionamento (não
tem informações técnicas), nem de ter informações sobre o resultado, que são os
produtos e serviços oferecidos” (NEVES, 2018, p. 457).
Assim, legislando acerca da vulnerabilidade do consumidor, o Código de
Defesa do Consumidor tem como norte reequilibrar a relação consumerista, isto é,
diminuir a vulnerabilidade presumida e limitar as práticas nocivas que possam existir
no mercado consumerista. Dessa maneira, o CDC adotou formas abertas e conceitos
indeterminados para definir as práticas e cláusulas abusivas, o art. 39, do referido
dispositivo, postula: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas” (BRASIL, 1990). O artigo traz apenas um rol exemplificativo,
deixando ao magistrado a tarefa de examinar, no caso concreto, a efetiva ocorrência
de referidas práticas ilegais.
A respeito disso, o relatório do acórdão diz: “[...] a abusividade deve ser
averiguada tendo como norte, além das hipóteses enumeradas de modo
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exemplificativo nos arts. 39 e 51 do CDC, os princípios gerais da boa-fé objetiva e
da lesão enorme” (BRASIL, 2019, p. 9).
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O princípio da boa-fé objetiva, como já analisado anteriormente, busca um
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, isto é, “[...] uma correta
harmonia entre as partes, em todos os momentos relacionados com a prestação e
o fornecimento” (TARTUCE; NEVES, 2018, p. 35). Por isso, o consumidor precisa ser
defendido de todas as estipulações abusivas, bem como das obrigações impostas
de modo a quebrar o razoável equilíbrio entre as prestações e contraprestações
(THEODORO JÚNIOR, 2017).
Dessa forma, exige-se nas relações de consumo o máximo de respeito e
colaboração entre as partes com o intuito de manter o equilíbrio da relação
consumerista. Esse princípio, conforme preconiza o acórdão do REsp nº 1.737.428RS, encontra-se expresso, entre outros, no direito de obtenção de informação
adequada (art. 6º, III, CDC), bem como na proteção contra a publicidade enganosa,
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais bem como práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços (art. 6º, IV, CDC), e,
na modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais (art. 6º, V, CDC).
Firmando o entendimento, a ementa do REsp nº 1.737.428-RS dispõe:
7. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta que impõe a
cooperação entre os contratantes em vista da plena satisfação
das pretensões que servem de ensejo ao acordo de vontades
que dá origem à avença, sendo tratada, de forma expressa, no
CDC, no reconhecimento do direito dos consumidores de
proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais
bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (art. 6º, IV, do CDC).
Saindo do princípio da boa-fé objetiva, chega-se ao da lesão enorme, postula
que, “[...] são abusivas as cláusulas que configurem lesão pura, decorrentes da
simples quebra da equivalência entre as prestações, verificada, de forma objetiva,
mesmo que não exista vício na formação do acordo de vontades” (BRASIL, 2019, p.
10).
Em outras palavras, esse princípio dispõe acerca do desequilíbrio existente na
cláusula-preço, pois o consumidor pagará por um produto ou serviço de valor
desproporcional ao objeto contratado, isto é, excessivamente oneroso. Dessa
maneira, o objetivo do princípio da lesão enorme é prestar ao consumidor a
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proteção em uma cláusula essencial de qualquer contrato oneroso (TARTUCE;
NEVES, 2017).
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O instituto da lesão abusiva está previsto no art. 39, V, CDC, que considera
prática abusiva: “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”
(BRASIL, 1990). Busca-se, com ele, afastar prestações manifestamente
desproporcionais ao consumidor.
Quanto à proteção à autonomia da vontade do consumidor, o relatório do
acórdão em análise aponta que a proteção contra métodos comerciais desleais,
relacionados à boa-fé objetiva, é crucial para a defesa do consumidor, caso
contrário, o consumidor poderá se encontrar situações de significativo desequilíbrio
ao ter sua liberdade de escolha prejudicada. Como exemplo, tem-se a venda casada
(tying arrangement) e a venda casada “às avessas”, indireta ou dissimulada.
Acerca da venda casada, o inciso I, do art. 39, CDC, considera como prática
abusiva: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”
(BRASIL, 1990).
Nesse sentido, a venda casada consiste na “[...] hipótese em que o fornecedor
somente resolve um problema quanto a um produto ou serviço se um outro
produto ou serviço for adquirido” (TARTUCE; NEVES, 2017, p. 234). Isto é, é o meio
pelo qual “[...] o fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir um produto
ou serviço apenas pelo fato de ele estar interessado em adquirir outro produto ou
serviço” (NUNES, 2018, p. 406). Como resultado, o consumidor tem sua liberdade
de escolha afastada pelo fornecedor.
Acerca desse tema, Theodoro Júnior (2017, p. 64), seguindo esse
entendimento exposto, postula que “a venda casada ocorre em virtude do
condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é
conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo
fornecedor”. A intensão do fornecedor é eliminar o poder de escolha do
consumidor, utilizando-se dessa prática indutiva para aferir lucro.

Para além disso, quando a venda de ingressos em meio virtual é vinculada a
uma única intermediadora, isto é, a uma única “tiqueteria”, tem-se a chamada venda
casada às avessas.
A doutrina e a jurisprudência enfrentaram, ademais, situação
fática que se convencionou denominar venda casada “às
avessas”, indireta ou dissimulada. Referida prática também
abusiva consiste em se admitir uma conduta de consumo
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intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo
exercício, é restringido à única opção oferecida pelo próprio
fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do
consumidor (BRASIL, 2019, p. 12).
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A venda casada “às avessas” consiste em se admitir uma conduta de consumo
que limita de maneira camuflada a liberdade de escolha do consumidor, restringido
à única opção oferecida pelo próprio fornecedor. Essa situação pode ser ilustrada
na hipótese de venda pela internet, em que os produtores de determinado evento
submetem à venda a empresas terceirizada, entretanto, não oferecem ao
consumidor diversas opções de compra em diversos sites, pelo contrário, oferecem
apenas uma empresa, cerceando a liberdade dos consumidores de escolha da
intermediadora.
Uma outra maneira de se praticar a venda casada está prevista no art. 39, IX,
CDC: “recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais” (BRASIL, 1990). Esse inciso foi
acrescentado pela Lei nº 8.884/94 e veio a proibir a recusa da venda de produtos,
bem como serviços aos consumidores que se dispuserem a pagar o preço de
imediato.

Conforme destaca a doutrina, esse preceito foi dirigido “[...] a qualquer
situação de alienação de bens, sendo proibida a negação de venda a quem de
imediato se apresenta à celebração do negócio” (TARTUCE; NEVES, 2017, p. 244).
O CDC traz a venda casada como sendo uma prática abusiva, entretanto,
existem operações vinculadas que são tidas como lícitas, como por exemplo, pacote
de viagens. Aqui cabe entender que a ilicitude fica configurada quando se é imposto
a aquisição de produtos e serviços, que são comumente vendidos separadamente,
de maneira conjunta, condicionando um fornecimento a outro, o que afasta a
aquisição em conjunto – permissão que o fornecedor tem de oferecer promoções,
vantagens ou benefícios ao cliente que adquirir mais de um produto ou serviço.
Com o exposto, no caso em apreço, para preservar os princípios que regem o
Direito do Consumidor, ao se optar pela terceirização das venda de ingressos por
meio virtual, deve-se oferecer ao consumidor diversas opções de sites, pois, caso
não seja oferecido, a liberdade do consumidor em escolher é limitada a única opção
existente, configurando venda casada na modalidade “às avessas”, nos termos do
art. 39, I e IX, CDC (BRASIL, 2019).
Avançando um pouco mais, o REsp nº 1.737.428-RS trata da disponibilização
ao público dos ingressos como elemento essencial da cadeia produtiva. Nesse
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sentido, é preciso entender que a venda de ingressos para determinado espetáculo
cultural é um risco da atividade empresarial por ser algo típico do negócio, dessa
maneira, sabendo que a realização do espetáculo cultural visa a obtenção de lucro,
a venda do ingresso pode ser feita pela própria promotora do evento ou por uma
empresa terceirizada, e essa última modalidade está prevista na nossa legislação,
conhecida como contrato de corretagem.
Disposto no art. 722, CC: “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não
ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer
relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios,
conforme as instruções recebidas” (BRASIL, 2002), percebe-se, com o artigo, que o
legislador possibilitou um acordo entre o fornecedor do produto ou serviço e o
corretor, não entre o corretor e o consumidor.
Outra característica desse contrato diz respeito à remuneração do corretor,
prevista no art. 775, CC: “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha
conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não
se efetive em virtude de arrependimento das partes” (BRASIL, 2002).
No Recurso Especial em estudo, pode-se observar a existência da terceirização
feita pelos produtores e promotores de espetáculos culturais, que deveriam arcar
com os custos de divulgação e segurança das transações, mas transferem aos
consumidores o pagamento dessa taxa (BRASIL, 2019).
Com isso, é possível perceber a posição de superioridade da recorrida,
no REsp nº 1.737.428-RS, pois o consumidor adquire o ingresso em seu site e ela
terá garantida sua remuneração, independentemente do exercício do direito ao
arrependimento, postulado no art. 49, CDC:
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento
de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio (BRASIL, 1990, grifo
nosso).
Torna-se notório que essa intermediação favorece apenas os fornecedores
- produtores e promotores de espetáculos – e os corretores – as “tiqueterias”.
Sobre esse tema o STJ já firmou entendimento no REsp 1599511/SP ao informar
que, em regra, o dever de arcar com a remuneração do corretor é da pessoa que
com ele se vinculou, isto é, o fornecedor. Como exceção, é possível que os
consumidores arquem com a remuneração desde que respeitado o dever de
informar. Em outras palavras, é preciso ter clareza e transparência acerca da
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transferência dos encargos para que o consumidor esteja ciente do pagamento da
comissão de corretagem.
Trata-se do princípio do dever de informar, decorrente da boa-fé objetiva, que
é um dever exigido antes mesmo da existência da relação jurídica e diz respeito ao
oferecimento de uma informação de qualidade em que o consumidor efetivamente
compreenda a mensagem, pois “a informação deficiente frustra as legítimas
expectativas do consumidor, maculando sua confiança” (THEODORO JÚNIOR, 2017,
p. 92).
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Outro ponto a ser observado, diz respeito a liberdade do consumidor em optar
pela aquisição virtual ou presencial, tal liberdade é ficta, pois ou o consumidor se
submete ao pagamento da taxa e ainda paga um nova taxa para receber em casa
ou adquire de forma presencial correndo o risco de que os ingressos já tenham
esgotados, enfrentando filas e deslocamentos de maneira desnecessária (BRASIL,
2019).
E essa discrepância acaba direcionando o consumidor ao uso da ferramenta
virtual e ao pagamento da taxa de “conveniência” mesmo que seu desejo seja
apenas comparecer ao espetáculo, o que deixa evidente uma desproporcionalidade
nas prestações envolvidas, afastando a existência de equilíbrio na relação de
consumo.
O acórdão do REsp nº 1.737.428-RS evidencia que a “conveniência” do
consumidor em adquirir o ingresso sem se deslocar de sua casa é totalmente
“engolida” pelas condições impostas pela “tiqueteria” no momento da contratação,
deixando o contrato vantajosos a apenas uma das partes, o fornecedor.
Desse modo, deve ser reconhecida, na venda de ingressos pela internet
condicionada ao pagamento de uma taxa, a abusividade da venda casada além da
existência de uma prestação manifestamente desproporcional, bem como uma
afronta aos princípios da vulnerabilidade, boa-fé objetiva, lesão enorme e dever de
informação.
Além desses citados, outros princípios que são visivelmente afrontados, como
o princípio da equidade, da transparência, que decorre do princípio do dever de
informar, assim como o princípio constitucional da proporcionalidade, o que
corrobora com a tese da abusividade e a existência do desequilíbrio na relação
consumerista.
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A sociedade, atualmente, encontra-se mergulhada em uma evolução
tecnológica em que a comodidade vem atraindo cada vez mais adeptos aos
“cliques” para satisfação de suas necessidades. A busca pela comodidade está
presente nos diversos setores do mercado consumerista, principalmente, quando
se trata de lazer, pois a locomoção, ainda mais para que mora em outras cidades, e
as filas se tornaram opções desagradáveis e desgastantes. E com essa demanda,
surgiu uma nova relação consumerista, onde empresas oferecem serviços on-line,
tudo com um clique.
Entretanto, junto com a comodidade de comprar um ingresso para show,
teatro ou cinema veio a taxa de conveniência, que pode ser definida como um
percentual pago pelo consumidor à empresa pelo serviço oferecido de venda online. Todavia, não existe um valor fixo e cada empresa adota um percentual
diferente. Diante disso, o presente estudo buscou, através de um aporte teórico e
análise de um Recurso Especial, descobrir se a taxa de conveniência fere as normas
de proteção ao consumidor.
Percebeu-se que, a taxa de conveniência é paga e os consumidores não
recebem nenhuma contrapartida ou garantia que a compra on-line lhe proporcione
um tratamento diferenciado. Para além disso, cada “tiqueteria”, empresa que realiza
a venda dos ingressos on-line, adota um valor diferente, que é um percentual sobre
o valor do ingresso, como resultado, o consumidor que adquire um ingresso mais
caro, acaba pagando mais que aquele que comprou o ingresso mais barato, mesmo
o serviço oferecido sendo igual.
Verificou-se, também, a ofensa a diversos princípios previstos no CDC e na CF.
O primeiro e principal princípio violado é o da vulnerabilidade, que rege o código
consumerista, ao transferir ao consumidor, através do pagamento da taxa, o risco
do negócio, beneficiando única e exclusivamente o fornecedor. Outro princípio
maculado foi o da boa-fé objetiva, pois a cobrança da taxa não promove satisfação
as partes envolvidas, mas apenas, e novamente, ao fornecedor. Como
consequência, tem-se um desequilíbrio na relação de consumo, o que acaba por
violar o princípio do equilíbrio ao não proporcionar um tratamento equitativo,
tendo em vista que ao consumidor cabe apenas pagar pelo serviço sem nenhuma
conveniência.
Seguindo esse raciocínio, o princípio da transparência não é respeitado, pois
o fornecedor não informa adequadamente o que é a taxa de conveniência, qual o
valor cobrado e o porquê da cobrança, em outras palavras, não há uma informação
clara e compreensível. Além desses princípios consumeristas, o princípio
constitucional da proporcionalidade é claramente violado em seu sentido estrito,
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pois não existe uma proporção e muito menos uma justa medida no pagamento da
taxa, pois são cobrados valores diferentes para o mesmo serviço oferecido.
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Quanto ao REsp nº 1.737.428-RS, a Terceira Turma entendeu que a cobrança
da taxa de conveniência fere o Código de Defesa do Consumidor, ao violar o
princípio da vulnerabilidade, boa-fé objetiva e lesão enorme. A maioria dos
ministros da turma julgadora percebeu a existência da venda casada (tying
arrangement), nos termos do art. 39, I e IX, pois a cobrança dessa taxa restringe à
liberdade de escolha do consumidor, que se vê condicionado a adquirir um serviço
juntamente com o produto final. Além disso, para a ministra Nancy Andrighi,
relatora, a cobrança da taxa de conveniência pela mera disponibilização dos
ingressos na internet transfere aos consumidores parcela considerável do risco do
empreendimento, assim, o benefício fica apenas com o fornecedor, não sendo mais
possível vislumbrar o equilíbrio pretendido pelas partes.
Conclui-se que, a cobrança da taxa de conveniência não proporciona
vantagens ao consumidor, pelo contrário, acrescenta uma vantagem excessiva ao
fornecedor e ônus desnecessário ao consumidor. O que significa, portanto, um
desequilíbrio na relação de consumo.
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Superior. Mestre em Direito pela PUC-RS: rochelefirmeza@hotmail.com
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RESUMO: O presente artigo tem por objeto analisar a influência doutrina de
Gadamer no estudo da hermenêutica jurídica, dando notas sobre outros
doutrinadores, bem como verificar a importância do círculo hermenêutico nesse
tema.
Palavras-chave: Filosofia jurídica. Hermenêutica. Círculo hermenêutico. HansGeorg Gadamer.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. PANORAMA HERMENÊUTICO – ANÁLISE HISTÓRICA.
2. A DOUTRINA DE MARTIN HEIDEGGER. 3. RELAÇÃO ENTRE HEIDEGGER E
GADAMER. 4. BIOGRAFIA DE HANS-GEORG GADAMER E O CONTEXTO HISTÓRICO
EM QUE ELE ESTÁ INSERIDO. 5. ASPECTOS GERAIS SOBRE A CONCEPÇÃO
HERMENÊUTICA DE GADAMER. 6. AS CONCEPÇÕES PASSADAS DE HERMENÊUTICA
ANTIGA E A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA. 7. HERMENÊUTICA FILOSÓFICA DE
GADAMER. 8. O CÍRCULO DE COMPREENSÃO. BIBLIOGRAFIA
INTRODUÇÃO
De origem grega, a hermeneuein, isto é, a hermenêutica tem como significado
proporcionar a compreensão de algo, o que proporciona a interpretação conforme
a leitura de cada um. Dessa forma, ela se configura através da fusão
entre tekhne e práxis, ou seja, técnica e uso dos métodos hermenêuticos que
estabeleceria a compreensão, a interpretação. Nesse contexto, mais do que
simplesmente traduzir o aspecto literal de um texto, essa vertente filosófica trata,
também, dos sentidos que esses símbolos podem expressar.
Há também aqueles que dizem ser o termo hermenêutica proveniente do deus
da mitologia grega, Hermes, pois este era mensageiro dos deuses e tinha por
função interpretar a linguagem dos deuses e transmiti-las de modo que os mortais
pudessem compreender.
Nesse contexto, tendo em vista a importância da interpretação dos textos
normativos para extarir-lhes o sentido, fica clara a relevância da presente análise.
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Na Grécia antiga, a hermenêutica era vista primordialmente sob um caráter
linguístico, voltada apenas para a trasmissão de uma mensagem. Não era ainda um
ciência, era uma simples técina aplicada para esclarecer, traduzir, anunciar algo que
não está claro.
Para Platão, a hermêneutica é um técnica posta em segundo plano, já que para
ele as palavras nunca poderão nos dar um conhecimento verdadeiro sobre o
mundo, uma vez que, somente a ideia pode alcançar a verdade, entender e
conhecer o real. Para Platão a hermêneutica não estava relacionada ao processo de
conhecimento das coisas.
Segundo Aristóteles, a comunicação descreve exatamente aquilo que ocorre
na realidade para que, com isso, outra pessoa também possa reproduzir na sua
mente o que foi descrito, ele entende que o processo do conhecimento se faz
através de abstrações mentais daquilo que é adquirido por meio da experiência
sensível. A hermenêutica de Aristóteles não investiga a verdade ou falsidade do
juízo, apenas a adequabilidade entre a linguagem e o pensamento. Neste sentido,
a hermenêutica será uma derivação da lógica, tendo um papel acentuadamente
explicativo.

Os jurisconsultos romanos, seguindo a linha dos pensadores gregos,
evoluíram o conceito de hermenêutica para a “interpretatio” (interpretação), através
do trabalho dos “juri prudentes”, transformando-a pela aplicação em verdadeira
criação do direito. Essa “interpretatio” se trata, não apenas, de entender um texto
teórico, mas prático, isto é, a lei; é compreender a lei não só pelo seu texto, mas
também o significado dela nos efeitos práticos produzidos no mundo concreto.
Alguns estudiosos consideram a “interpretatio” romana como categoria básica da
hermenêutica jurídica
No século XVII, no qual o antagonismo entre católicos e protestantes era
bastante acentuado, houve uma necessidade de desenvolver uma ciência capaz de
interpretar com uma maior “verdade” os escritos bíblicos e os dogmas. A reforma
protestante apregoava a exigência de uma volta à pura palavra da Escritura. Lutero
afirmava que a bíblia deve ser interpretada por si só, contrariando a Igreja Católica
que dizia ser a única capaz de interpretar a Escritura. Com efeito, em um primeiro
momento, a Hermenêutica passou a servir de auxiliar da Teologia. Os protestantes
rejeitaram a interpretação alegórica, que se manteve como padrão durante toda a
Idade Média, e insistiram no sentido exato do texto, esperando resgatar seu
significado de distorções introduzidas pela Igreja e pela escolástica.
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O humanismo e o iluminismo utilizaram uma hermenêutica baseada na
racionalidade e em uma postura anti-metafísica e anti-religiosa. O iluminismo
instala um novo modo de conhecer a realidade através da razão, recuperando o
racionalismo grego antigo. Esta hermenêutica de cunho racionalista teve e tem
ainda hoje forte influência
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A hermenêutica só se torna, realmente, uma ciência e um meio legítimo de
fundamentar o trabalho de sistematização da interpretação depois da Revolução
Francesa, depois do Código Napoleônico e depois da percepção e necessidade de
se estabelecer uma língua intermediária entre o fato social e a lei prevista nas
constituições pelo legislador. Num primeiro momento, depois do Código
Napoleônico, a lei adquiriu um caráter de inquestionabilidade e de irrefutabilidade,
pois se caracterizava como expressão da vontade geral do povo (princípio
democrático rousseauniano) e deveria ser seguida fielmente pelo aplicador.
Com Friedrich Schleiermacher o foco da compreensão não era mais a validade
do que estava sendo dito, mas sua individualidade enquanto pensamento de uma
pessoa em particular, expressada de uma forma particular, num momento
particular. E Wilhelm Dilthey, pensador posterior à Schleiermacher, procurou deixar
claro que o mundo externo tanto afeta o conteúdo da nossa mente quanto é
afetado por ela.

2. A DOUTRINA DE MARTIN HEIDEGGER
Preambularmente, deve-se destacar a contribuição de Martin Heidegger para
a filosofia jurídica, bem como para a obra de Gadamer. Isso porque Heidegger é
um dos principais expoentes da Filosofia Jurídica do século XX, seja pela
recolocação da questão do ser e a recriação do estudo da ontologia, seja pela
importância por ele dada ao conhecimento da tradição filosófica e cultural. Nesse
contexto, influenciou muitos outros filósofos como Hans Gadamer, no qual era seu
principal discípulo.
Nascido numa pequena vila alemã, Heidegger, inicialmente, quis ser padre e chegou
até a estudar num seminário. Em 1909, Heidegger ingressou na Universidade de
Friburgo e iniciou o curso de teologia. Paralelamente, continuou seus estudos sobre
Aristóteles, e iniciou as primeiras leituras de Husserl, que o levariam ao método
fenomenológico.
Em 1915, Husserl foi para Friburgo e Heidegger tornou-se seu assistente.
Husserl o influenciou em toda a sua obra sobre o “ser” e transmitiu a ele toda a sua
doutrina fenomenológica. Dois anos depois, Heidegger casou-se com sua aluna,
Elfriede Petri, com quem teve dois filhos e o ajudou bastante e seu trabalho e na
criação de suas obras. Heidegger também se envolveu com outra aluna, Hannah
379

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Arendt, que, posteriormente, se transformaria em uma das mais famosas filósofas
políticas.
De 1915 a 1923, Heidegger assumiu o posto de professor substituto na
Universidade de Friburgo e, após esse período, tornou-se professor na Universidade
de Marburgo na Prússia, até 1928. Como professor na Universidade de Marburgo,
Heidegger publicou sua maior obra filosófica “Ser e Tempo”, em 1927. Após o
lançamento dessa obra, Heidegger foi considerado o maior nome da filosofia
metafísica. Entretanto, seu mestre Husserl decepcionou-se com “Ser e Tempo”, já
que não aprovava sua obra. Além disso, como crescimento do nazismo, os dois
ficaram em campos diferentes, pois Husserl tinha ascendência judaica.
Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, Heidegger tornou-se reitor da
Universidade de Friburgo, apoiando o nacional-socialismo. Após a Segunda Guerra
Mundial, Heidegger assumiu a cadeira de Husserl na Universidade de Friburgo
redigindo obras filosóficas, pequenos artigos e ensaios.
Entre as principais obras de Heidegger estão: “Novas Indagações sobre
Lógica” (1912); “A Doutrina do Juízo no Psicologismo – Uma Contribuição CríticoPositivo à Lógica” (1914); “A Doutrina das Categorias” (1916); “O Conceito de Tempo
na Ciência da História” (1916); “Ser e Tempo” (1927); “O Que é Metafísica” (1929);
“Da Essência do Fundamento” (1929); “Kant e o Problema da Metafísica” (1929).
3. RELAÇÃO ENTRE HEIDEGGER E GADAMER
A principal obra de Heidegger “Ser e Tempo” propusera uma hermenêutica
ontológica, na qual influenciou em potencial a obra “Verdade e Método” de seu
discípulo Hans Gadamer. Assim, o trabalho hermenêutico visava interpretar o
clareando aquilo que se manifesta, mas que na maioria das vezes não dava para
compreender.
De acordo com Heidegger, a questão do ser, embora sempre estudada ao
longo da história da filosofia, jamais foi resolvida; sendo até muitas vezes deturpada
(uma vez que outros filósofos estudavam aspectos particulares, apenas algumas
partes do “ser”, e não ele ao todo).
Em Ser e Tempo, sua obra mais reconhecida, ele faz uma elaboração concreta
à cerca do sentido do “ser”, de uma maneira interpretativa. Ele elaborou uma análise
existencial a partir do método fenomenológico, o qual Heidegger considera o único
modo de esclarecer e interpretar a existência do ser, ou seja, o ser não somente não
pode ser definido, como também nunca se determinará em sentido de outra coisa.
Segundo Heidegger “o ser apenas poderá ser definido a partir do seu sentido como
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ele próprio”. Heidegger considerava quatro características existências que
fundamentam o ser: o ente, a existência, a temporalidade e a morte.
O homem é o único ente no qual podemos ter acesso e extrair o sentido do
ser, porque ele é o ente que tem relação singular com o ser. Portanto, quando
Heidegger aprofunda a questão da existência do ser, ele parte deste ente singular
e consciente que é o homem.
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Heidegger define como existência todas as relações de reciprocidade entre o
ser e todos os entes, através do ente que ele julga privilegiado, que é o homem. E
complementa que só o homem existe, que outras “coisas” sem vida são, mas não
existem. O primeiro existencial é o ser no mundo, ou seja, o ser está sempre em
relação com algo ou alguém. Porém, segundo Heidegger, pelo fato de o ser estar
no mundo, ele não está preso a esta situação em que se encontra, e sim aberto para
tornar-se algo novo.
O terceiro existencial que Heidegger identifica é a temporalidade. Temporal
significa transitório, o que passa com o tempo, mas não em torno de si. Para
Heidegger, a situação existencial é inseparável da temporalidade, o homem só
existe porque está essencialmente ligado ao tempo, pois o existir é construir o
futuro.

O último fator existencial é a morte. Esse existencial é a maior das certezas
humanas, na qual o ser está sempre diante dessa possibilidade. O homem é,
sobretudo, um ente que está no mundo para a morte, contudo só temos experiência
com esta indiretamente, através da morte dos outros. À medida que vivemos, a
idéia da morte é algo que cresce e se desenvolve em nós. Heidegger afirmava que
“a morte é uma possibilidade presente constantemente e não distante”. Ele também
afirmava que a morte era a única maneira de se atingir a individualização, ou seja,
conquistar a totalidade de sua vida e lhe permite ser completo.
De acordo com sua obra Ser e Tempo, torna-se possível a compreensão da
união destes fatores, abordando questões tão complexas da filosofia, que são os
fenômenos da existência, que numa forma direta influenciou Hans Gadamer com
sua obra Verdade e Método.
4. BIOGRAFIA DE HANS-GEORG GADAMER E O CONTEXTO HISTÓRICO EM
QUE ELE ESTÁ INSERIDO
O pensamento de Gadamer encontra-se marcado, sobretudo, pelas
influências de Dilthey, Heidegger, o qual foi seu professor, além das influências de
toda a tradição hermenêutica alemã. Procurou com seus trabalhos desenvolver uma
tentativa de interpretação do ser histórico, através de sua manifestação na
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linguagem, uma vez que, esta se apresenta em seu pensamento, como uma forma
básica da experiência humana.
Inserido no cenário da Primeira Guerra Mundial, Gadamer inicia os estudos
sobre hermenêutica. No campo da própria filosofia, não era mais possível,
principalmente para os jovens filósofos, uma simples reprodução do que havia sido
criado pela geração anterior, por isso, é na busca por orientação em uma Alemanha
desnorteada, em que a amargura e a ânsia por renovação, a pobreza, a descrença
e a vontade de viver da juventude se combatiam entre si, onde se configura o maior
incentivo para Gadamer abordar as questões filosóficas.
O contexto histórico, cultural e intelectual da época proporcionava aos jovens
pensadores buscar novas saídas para o pensar, sobretudo, para Gadamer. Husserl
foi o filósofo que apresentou de início a “nova saída”, mas sua busca por uma
evidência última, assessorada pelo seu rigor metodológico acabou encontrando
melhor apoio filosófico no neokantismo. Desse modo, o amparo intelectual em que
Gadamer pôde se alimentar, só se fez possível com Heidegger. A partir disso,
Gadamer se coloca como discípulo de Heidegger e reorienta as suas investigações
filosóficas, abrindo novos caminhos dos quais se erguerá o gigantesco universo
hermenêutico.
Mais precisamente em 1924, Gadamer apresenta a ideia de redução da
filosofia às experiências básicas da existência humana, a qual se tornou o primeiro
principiado de seu artigo. A partir daí, surge uma sistematização em relação à
condução do pensamento histórico, em busca da recuperação dos
questionamentos da tradição, que em Heidegger se torna imprescindível, devido à
intensidade com que ele fazia reviver a filosofia grega. Com isso, o filósofo inicia os
estudos sobre filologia clássica, em especial analisando os pensamentos dos
filósofos gregos.
Ele percebe que a tradição não podia mais se apoiar nas interpretações
metafísicas da razão, o que o leva a introduzir a perspectiva hermenêutica. Para
Gadamer, o importante é mostrar como a razão deve ser recuperada na
historicidade do sentido, e essa tarefa se constitui na auto-compreensão que o ser
humano alcança como participante e intérprete da tradição histórica.
No final da década de 40, depois de anos como estudante e docente em
Marburgo, Gadamer aceita o convite para a sucessão de Karl Jasper em Heidelberg.
Foi um momento favorável para concentração em seus planos de trabalho,
resultando no ano de 1960 em sua monumental obra "Verdade e Método". O livro
ensina, antes de tudo, a hermenêutica compreendida como práxis, a qual se
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converte em uma arte de compreender e de tornar compreensível, de uma
hermenêutica da qual estamos sempre embarcados pela tradição.
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Desse modo, o autor vê a possibilidade de explicitar fenomenologicamente
esse acontecer em três esferas da tradição: o acontecer na obra de arte, o acontecer
na história e o acontecer na linguagem. A hermenêutica que cuida dessa verdade
não se submete a regras metódicas das ciências humanas, por isso ela é chamada
de hermenêutica filosófica. Gadamer explica que tudo que é vivido pelos indivíduos
históricos, é depositado sobre um código comum de identificação e comunicação,
de modo que a história se deposita em camadas na linguagem, ganhando assento
paulatino em seu processo de transmissão pela tradição de geração a geração.
Por esse motivo, em suas proposições, ele apresenta a linguagem sempre
ligada a uma tradição, utilizando “pré-conceitos”, no sentido fenomenológico de
conceitos formados previamente, para constituir as estruturas do conhecimento.
Logo, para o filósofo, a tradição fortalece a compreensão, surgem novas
possibilidades de leitura, e a tradição se torna algo que, apesar de fazer parte do
passado, continua como “pré-conceito” instituinte do presente.
5. ASPECTOS GERAIS SOBRE A CONCEPÇÃO HERMENÊUTICA DE GADAMER
Dentro da compreensão e da interpretação que indivíduo pode fazer de algo,
o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer desenvolve a hermenêutica filosófica a
partir de experiências oriundas do contato com diversos filósofos, como Edmund
Husserl, Martin Heidegger e Wilhelm Dilthey. Assim, ele define que a compreensão
de algo por alguém depende, sobretudo, de pré-conceitos, ou seja, conceitos
previamente definidos, que estão inseridos na mente, na cultura e na história das
pessoas. Portanto, dentro da hermenêutica, a questão nuclear é a linguagem,
porque é a forma intermediadora entre o pensamento e a compreensão.
Nesse sentido, é salutar diferenciar compreensão de interpretação. A primeira
consiste em entender a linguagem através da leitura, por exemplo, o que fica no
interior do leitor, é o acordo entre língua e objeto, enquanto a segunda é uma certa
recriação dada a partir de uma compreensão tida sobre algo, e isso se exterioriza,
se reproduz de forma intrínseca a cada interlocutor.
Sob esse aspecto, a experiência de mundo, a vivência das coisas e a existência
histórica são fatores que levam cada indivíduo a entender as coisas de forma
peculiar. Então, a chave gadameriana de pensamento consistiria nessas
experiências, dentro da circunstância vivida por cada indivíduo e criada por ele.
6. AS CONCEPÇÕES PASSADAS
HERMENÊUTICA FILOSÓFICA

DE

HERMENÊUTICA

ANTIGA

E

A

383

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A hermenêutica antiga data da Grécia, a partir de compreensões e
interpretações das obras dos sábios gregos, como Aristóteles e Platão, que
contribuíram no desenvolvimento desse ramo da Filosofia.
No período grego, a interpretação ocorria de forma alegórica, ou seja,
consistia em desvendar os elementos subjacentes, que não se manifestam, embora
estejam ocultos no texto, o que estimula no leitor a procura desses elementos nas
entrelinhas para poder compreender o texto. Essa prática estendeu-se durante boa
parte da Idade Média, pois a Igreja Católica Apostólica Romana a usava para
interpretação das Sagradas Escrituras, para poder nortear os princípios de sua
religião, assim como seus seguidores. Nesse sentido, a Igreja procurava mostrar no
Antigo e Novo Testamento de forma teológica conotativa, isto é, baseando seus
ensinamentos a partir de interpretações figuradas da Bíblia Sagrada.
Porém, a Reforma Protestante eliminou da hermenêutica teológica o sentido
figurado, a alegoria, pois os patrocinadores desse movimento, como Martinho
Lutero, acreditavam que a Igreja Católica passava por uma degradação de
princípios. Assim, os protestantes passaram a entender a Bíblia com base na
filologia, o que trouxe uma interpretação ao que está nela de forma expressa,
denotativa, literal. Dessa maneira, os reformistas deram uma consciência
metodológica ao objeto de sua linguagem, as Sagradas Escrituras, e isso as deixou
livres do arbítrio subjetivo.
Outra crítica ao Cristianismo foi feita por Baruch Espinosa, filósofo iluminista, o qual,
influenciado sobretudo pelo racionalismo da época, exigia explicações racionais e
naturais para as passagens da Bíblia Sagrada, como os milagres.
Em outro âmbito, Gadamer também trata da concepção em torno do termo
autoridade, como sendo não a força que se impõe para conseguir obediência e
impedir-se de pensar, porém como a proporção de superioridade que é
proporcionada por um mandamento racional.
7. HERMENÊUTICA FILOSÓFICA DE GADAMER
A partir do exposto, Gadamer percebe a importância da história, dos préconceitos tidos pelo homem, da tradição, e coloca esses itens como fundamentais
para a hermenêutica filosófica. Como base de seu estudo, o alemão entende, assim
como as teorias existencialistas de Heidegger, que a compreensão e a interpretação
da linguagem, do ponto de vista fenomenológico, teriam influências alheias a ela,
como as dos elementos citados anteriormente. Assim, com uma visão históricoefeitual, ele se opõe a Husserl, pois este concebia a realidade de sua experiência
como sendo somente a realidade do objeto de sua pesquisa, enquanto Gadamer e
Heidegger compreendiam as influências externas ao objeto.
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Quanto à relatividade das formas de interpretação, há congruência entre os
três filósofos, pois, sobretudo a ideia de Husserl sobre a fenomenologia quanto ao
objeto, há a noção de que as verdades são relativas. Segundo Gadamer, isso ocorre
pois, como a hermenêutica por ele proposta é baseada principalmente por história
e tradição, há um relativismo nesses campos, pois os fatos históricos são criados e
reformulados constantemente.
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A partir do exposto, a história está em frequente construção e desconstrução,
pois a partir da busca da verdade baseada nas ciências do espírito, que tratam do
homem e do comportamento humano, os sentidos históricos vão sendo retificados
mediante descoberta de falsificações ou destruição de lendas. Assim também é a
tradição, que, embora em menor escala, pode ser redescoberta através da nova
compreensão daquilo que possivelmente tenha sido distorcido suas origens.
Sob essa perspectiva, a hermenêutica de Gadamer pode ser sintetizada através
da Filologia e da História, pois essas duas ciências têm condições de interpretar
interna e externamente. Assim, a função do filólogo é compreender o que está
expressamente presente na linguagem, enquanto o historiador ocupa-se em
construir e desconstruir contextos de sentido na procura de um que não se
manifesta explicitamente, porém está implícito no texto, o que se chama de
elementos subjacentes.

Em relação ao cerne da hermenêutica filosófica, a linguagem, Gadamer
entende que ela é estruturada por si só, porém não é suficiente capaz de, sozinha,
resolver um problema. Logo, a mediação para dar margem ao entendimento seria
o diálogo, porém este não mudaria a opinião entre locutor e interlocutor, pois
significaria um acordo.
Em relação à diferença entre as ciências do espírito, como filosofia e
psicologia, e as demais ciências, Gadamer fala do objeto de estudo delas, pois a
primeira tem como foco o homem e o seu comportamento, enquanto a outra, as
expectativas humanas. Logo, por ter comprometimento com o homem, as ciências
do espírito teriam verdades legítimas, pois a pressão seria do interior do homem,
enquanto as demais ciências se preocupariam com a influência econômica ou a
pressão da opinião pública. Dentro disso, o filósofo também trata do
autoconhecimento das ciências do espírito, o que não ocorre com as demais
ciências.
8. O CÍRCULO DE COMPREENSÃO
Gadamer desenvolveu uma espécie de simbologia para designar a
hermenêutica por ele desenvolvida. Assim, o Círculo de Compreensão seria
composto por círculos concêntricos, que significariam a linguagem, contidos num
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todo, que poderia ser a história, o contexto ou a própria linguagem. Esses círculos,
conforme a ampliação do sentido da linguagem, iriam direcionando-se no sentido
oposto ao do centro.
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Dessa forma, para haver compreensão, os círculos deveriam estar conformes
entre si e ao todo, e isso proporcionou a simbologia da maneira como se dava a
linguagem a partir dos elementos influenciadores para Gadamer.
A partir dos conceitos já expostos, Gadamer se opõe a várias vertentes do
Direito, como a Escola Histórica, sobretudo às positivistas, a exemplo da Escola da
Exegese. As críticas à primeira, embora reconhecesse a primordial importância da
história na interpretação, o alemão não a colocava como elemento único. Segundo
ele, a Escola Histórica prendeu-se à ilusão objetiva do método histórico, o qual
consistiria em transpor ao espírito da época em que se vive ou vivia conceitos e
representações, o que não proporcionava uma opinião própria do indivíduo.
Quanto à Exegese, as críticas são muitas, pois enquanto Gadamer defendia a
relatividade, a circunstancialidade, a importância da História e a flexibilidade do
método, a Escola defendia a universalidade, o método rígido, absoluto através de
situações determinadas. Diante disso, Gadamer atenta que os fatos não são
propriamente fatos, pois dependem da interpretação que cada um dá a eles,
podendo tomar conotações infinitas a partir da experiência de mundo e da tradição
do homem. Já em relação à universalidade exegética, o alemão entende que não
deve existir, pois cada povo é determinado por sua circunstancialidade,
historicidade e formação prévia de conceitos.
Então, o filósofo alemão trata do exercício da hermenêutica filosófica através
de diversos elementos, como a experiência, a compreensão, a historicidade e a
linguisticidade. Esta última seria o veículo de aproximação do passado às
necessidades imediatas e consequencias do presente, funcionando como atividade
de apoio à práxis jurídica em virtude da infinidade de interpretações possíveis.
Logo, a aplicação do Direito deve dar-se numa mediação entre o passado e a
resolução concreta de um fato baseando-se nesses elementos.
Quanto à completude do sistema jurídico, defendida pela Exegese, é
combatida por Gadamer. Como solução, ele legitima o jurista a compreender e
interpretar a lei conforme a linguagem, a tradição e o contexto histórico visando à
resolução de casos concretos, ou seja, aplicar a lei. Assim, há crítica às teorias de
juiz imparcial do juspositivismo, combatidas pelo Sociologismo Jurídico, pois
Gadamer acreditava que não existia jurista onisciente e, em virtude disso, ele deveria
nortear-se pelos elementos centrais da hermenêutica filosófica. A hermenêutica
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jurídica de Gadamer não permitia o arbítrio, pois ele impediria de ser feita a
interpretação mais verdadeira das leis, e isso proporcionaria igualdade jurídica.
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RESUMO: A edição da Lei de Improbidade Administrativa representou um avanço
na adoção de mecanismos de combate à corrupção, dispondo em suas passagens
a respeito dos atos caracterizadores de improbidade administrativa, seus possíveis
agentes, bem como as sanções a serem-lhe aplicadas. Dentre as sanções aplicadas,
dispõe sobre a perda da função pública, sem, contudo, especificar se a função
pública atingida será somente aquela vigente no momento da prática do ato
ímprobo ou se poderá abarcar todo e qualquer cargo público exercido pelo agente
por ocasião do édito condenatório definitivo. Nessa ambiência, surgem
divergências jurisprudenciais e doutrinárias, ora se orientando pela aplicação de
uma interpretação extensiva e mais eficaz da lei, ora se orientando pela aplicação
de uma interpretação restritiva.
Palavras-Chaves: Improbidade Administrativa. Atos configuradores. Agentes.
Sanções. Possibilidade ou não de perda da função pública vigente no momento da
condenação definitiva. Divergência jurisprudencial.
1. INTRODUÇÃO
Durante muitos anos, o fenômeno da corrupção vem assolando a
sociedade, havendo, inclusive, quem acredite que já é um instituto arraigado na
comunidade e impossível de ser combatido a contento. Seria um verdadeiro
endemismo cultural.
No entanto, evoluções legislativas e jurisprudenciais vêm se orientando
em sentido contrário, revelando-se como instrumentos eficazes de combate, que
se prestam a conformar a sociedades aos valores sociais preconizados no seio
constitucional.
Atualmente, uma das controvérsias jurisprudenciais atinentes à
improbidade administrativa envolve a discussão a respeito da possibilidade ou não
de o indivíduo ímprobo perder o cargo público que estava ocupando à época do
trânsito em julgado, malgrado não seja o mesmo exercido por ocasião da prática
da improbidade.
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2. NOÇÕES GERAIS SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Inicialmente, cumpre fazer uma distinção entre ato ímprobo e ato ilegal.
A legalidade é um dos princípios que rege a Administração Pública, insculpido no
art. 37, caput, da CF/88 e no art. 11 da Lei nº 8.429/92, de modo que se poderia
questionar se toda e qualquer ilegalidade configuraria ato de improbidade
administrativa.
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À luz do ensinamento trazido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
resposta é não, sendo a improbidade administrativa uma ilegalidade qualificada e
tipificada pelo elemento subjetivo do agente, isto é, pelo dolo genérico ou lato
sensu. Não se presta a LIA a punir meras irregularidades administrativas, erros
toleráveis ou transgressões disciplinares.
Assim sendo, não é toda e qualquer ilegalidade que configura
improbidade administrativa, mas somente aquela que se revista de especial ilicitude
consistente no dolo genérico ou, pelo menos, na culpa grave.
As hipóteses caracterizadoras de improbidade administrativa estão
dispostas na Lei 8.429/92 através de um rol exemplificativo trazido nos artigos 9º,
10, 10-A e 11, sendo algumas figuras neles contidas dependentes de integração,
uma vez que remetem a outras normas jurídicas ou a determinados atos
administrativos cuja violação é pressuposto indispensável à configuração do ato e
consequente penalização.
Nesse diapasão, são as
administrativa contidas na Lei 8.429/92:

seguintes

espécies

a)

Enriquecimento ilícito do agente (art. 9º);

b)

Lesão ao erário (art. 10);

c)

d)

de

improbidade

Concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou
tributários que impliquem violação ao disposto na LC 116/2003, a
qual determina o percentual mínimo de 2% para a alíquota do ISS;
Violação aos princípios da Administração Pública.

Para a configuração do ato ímprobo que importe enriquecimento ilícito
ou violação aos princípios da Administração Pública, a LIA exige a presença do dolo
do agente, não se contentando com a culpa. E mais, no caso de violação aos
princípios, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que não se exige o dolo
específico, bastando o dolo genérico. Por sua vez, em se tratando de ato que lese
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o erário público, a legislação admite a condenação do sujeito ativo mesmo nas
hipóteses de culpa.
Examinadas as hipóteses configuradoras de improbidade previstas na
LIA, cumpre registrar que existem outras dispostas na legislação esparsa, consoante
se extrai da Lei nº 13.425/17, a qual trouxe diversas medidas de prevenção e
combate ao incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de
reunião do público. Nesse sentido, merece destaque a previsão de nova situação
que caracteriza ato de improbidade administrativa que importa em violação aos
princípios da Administração Pública: incorre em ato de improbidade administrativa,
nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992, o prefeito municipal que, no
prazo máximo de 02 anos (contados da data de entrada em vigor desta Lei), deixar
de editar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para
locais de grande concentração e circulação de pessoas.
Os sujeitos ativos do ato de improbidade podem ser o agente público
de qualquer natureza (agente público em sentido amplo), bem como o particular,
que concorra, induza ou se beneficie, direta ou indiretamente, da prática do
ato. Quanto à pessoas jurídicas, o STJ tem jurisprudência tranquila no sentido de
que "considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas
por atos ímprobos, é de se concluir que, de forma correlata, elas (pessoas jurídicas)
podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbidade, ainda que
desacompanhadas de seus sócios" (REsp 1186389/PR).
Discute-se sobre a possibilidade de os agentes políticos se submeterem
à LIA, sob a alegação de bis in idem. Nessa toada, hoje o entendimento majoritário
é no sentido de que os agentes políticos respondem pelos atos de improbidade,
ainda que se submetam também à responsabilização político-administrativa, com
exceção do Presidente da República. Dessa forma, o STJ tem admitido a
aplicabilidade da LIA aos agentes políticos, com fundamento na inocorrência de
duplo regime sancionatório, uma vez que não há coincidência de sanções entre o
crime de responsabilidade e a prática de ato ímprobo.
De outro lado, os sujeitos passivos são as entidades da Administração
Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, DF e municípios e as entidades
privadas que recebem dinheiro público para custeio e formação do capital ou que
recebam subvenção, benefício, ou incentivos, fiscais ou creditícios, por parte do
poder público.
Em se tratando das entidades privadas que recebem dinheiro público,
deve ser feita uma divisão: se o dinheiro público concorrer com mais de 50% do
para a formação do capital, ela será equiparada às entidades públicas; se, todavia,
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não chega a 50% ou se trata somente de benefícios fiscais, ainda assim ela é
protegida pela LIA, mas limitada a sanções patrimoniais no limite do dinheiro
público investido.
3. SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.429/92
O art. 37, §4º, da CF/88, preconiza, in verbis:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
(...)
A Lei 8.429/92, por sua vez, amplia o rol de sanções ao prever as
seguintes: perda da função, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de
contratar com o poder público, participar de licitação e receber incentivos
creditícios.
Em razão da ampliação do rol mediante ato normativo
infraconstitucional, questionou-se a constitucionalidade da LIA, tendo o STF,
todavia, se posicionado no sentido de que a Constituição Federal apenas prevê um
rol mínimo de sanções, a ser observado pelo legislador ordinário, o que foi feito.
As sanções previstas na legislação de regência são de natureza cível, por
meio da chamada “ação de improbidade administrativa” ou “ação civil pública de
improbidade administrativa”, sem prejuízo das penais e administrativas (estatuto
correspondente do servidor). Malgrado seja espécie de ação civil pública, seu
procedimento é regulamentado pela Lei 8.429/92, e não pela lei da ACP, à qual
poderá recorrer subsidiariamente e desde que não haja incompatibilidade.
Ademais, de acordo com o art. 21 da lei em comento, a aplicação das
sanções independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo
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quanto à pena de ressarcimento. No entanto, de acordo com o STJ, para a
condenação por ato de improbidade administrativa que importe prejuízo ao
erário (art. 10), é imprescindível a demonstração de efetivo dano ao patrimônio
público.
Ainda segundo o STJ, a indevida dispensa de licitação causa dano in re
ipsa ao erário, não sendo necessária, nesse caso, prova do dano. Para o Tribunal, o
simples fato de impedir que o Poder Público contrate a proposta mais vantajosa
gera um dano ao patrimônio público, permitindo a condenação nos moldes do art.
10 da referida lei.
Consoante afirmado alhures, a LIA promoveu uma ampliação no rol
sancionatório. Assim sendo, de acordo com a atual regência normativa, os atos de
improbidade administrativas serão sancionados nos seguintes termos:
a)

Ato que importe enriquecimento ilícito: perda da função pública,
perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente,
ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos pelo
período de 8 a 10 anos, multa de até três vezes o valor que foi
acrescido ilicitamente e proibição de contratar com o Poder Público,
participar de licitação e receber incentivos fiscais pelo período de 10
anos;

b)

Ato que lese o erário público: perda da função pública, perda dos
bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, ressarcimento
ao erário, suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 a 8 anos,
multa de até duas vezes o valor do dano causado e proibição de
contratar com o Poder Público, participar de licitação e receber
incentivos fiscais pelo período de 5 anos;

c)

Violação aos princípios da Administração Pública: perda da função
pública, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos
pelo período de 3 a 5 anos, multa de até cem vezes a remuneração
do agente e proibição de contratar com o Poder Público, participar
de licitação e receber incentivos fiscais pelo período de 3 anos;

d)

Art. 10-A, da Lei 8.429/92: perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos e multa civil de até três
vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.

As sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a
depender da gravidade do caso concretamente analisada pelo magistrado. O STJ
preconiza que o magistrado poderá ir além ao aplicar sanção diversa da que foi
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pleiteada na inicial, uma vez que o juiz analisa os fatos e não o direito. Ademais,
o tribunal pode reduzir o valor evidentemente excessivo ou desproporcional da
pena de multa por ato de improbidade administrativa (art. 12 da Lei 8.429/1992),
ainda que na apelação não tenha havido pedido expresso para sua redução.
No tocante à pena de perda da função e de suspensão dos direitos
políticos, cumpre registrar que elas somente podem ser aplicadas após o trânsito
em julgado da decisão que as aplicou.
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Por fim, se aplicada a suspensão dos direitos políticos sem a menção ao
prazo, considerar-se-á o prazo menor. No caso de condenação pela prática de ato
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública, as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios não podem ser fixadas aquém do mínimo previsto no art. 12, III, da Lei
n. 8.429/1992, ante a ausência de previsão legal. (REsp 1.582.014-CE, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016 –
Informativo 581).
4. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E A DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL
A SEU RESPEITO

A Lei 8.429/92, ao prever a sanção de perda da função pública, não
expressa qualquer delimitação temporal, nada dispondo se a pena deve alcançar
somente o cargo público exercido por ocasião da prática do ato de improbidade
ou se pode alcançar o cargo vigente à época do trânsito em julgado da decisão
condenatória. Assim sendo, ressalvada a possibilidade de ser ajuizada ação
autônoma de impugnação, é insuscetível de reversão, consumando seus
efeitos com o trânsito em julgado da sentença que a impôs e alcançando o
cargo vigente à época do édito condenatório definitivo.
Esse é a posição adotada pela 2ª Turma do STJ e, inclusive, pela doutrina
majoritária. Defende-se, pois, que o agente perde a função pública que estiver
ocupando no momento do trânsito em julgado, ainda que seja diferente daquela
que ocupava quando da prática da conduta ímproba.
Para o referido órgão, a sanção de perda da função pública tem como
objetivo extirpar da Administração Pública aquele que revelou comportamento
inidôneo e antiético para o exercício da função pública, razão pela qual se deve
abranger qualquer atividade que o agente esteja exercendo no momento da
condenação definitiva (STJ, 2ª Turma. RMS 32.378/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 05/05/2015.
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De outro lado, a 1ª Turma do STJ orientou-se recentemente no sentido
de que o condenado somente perde a função pública utilizada para a prática do
ato ímprobo. Aduziu o órgão prolator que as normas que descrevem infrações
administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita,
não podendo, portanto, sofrer interpretação extensiva. Nesses termos, a sanção
deperda da função pública não poderá atingir cargo público diverso daquele de
que se serviu o agente para a prática ilícita (STJ, 1ª Turma, AgInt no Resp
1423452/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01/03/2018).
Em adendo, e no tocante à pena de cassação da aposentadoria? A
ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na LIA não
constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado
judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Trata-se de
consequência lógica da condenação à perda da função pública pela conduta
ímproba infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da
ação de improbidade. Não se exige, ademais, que a ação de improbidade tenha
sido proposta antes da concessão do benefício ao agente ímprobo. Essa é a posição
sufragada pela 2ª Turma do STJ, seguindo a mesma linha de raciocínio exposta
acima atinente à sanção de perda da função pública.
No entanto, seguindo também a mesma linha de raciocínio, a 1ª Turma
do Tribunal Cidadão nega a possibilidade de cassação da aposentadoria como
efeito lógico da pena de perda da função pública, adotando, portanto, uma
interpretação restritiva.
5. CONCLUSÃO
O combate aos atos de improbidade administrativa continua em voga
socialmente, não podendo a sociedade e as comunidades jurídica e política estarem
alheias aos efetivos mecanismos de repressão. E um dos meios de conferir tal
efetividade é justamente através da interpretação das normas de acordo com sua
função teleológica.
Ora, não se desconhece que o indivíduo que pratica um ato ilícito
durante o exercício de cargo público revela, de fato, um comportamento imoral,
antiético e apresenta inidoneidade para o exercício de toda e qualquer função
pública.
Assim sendo, se não determinada a perda da função pública,
independente se distinta ou não daquela exercida no momento da improbidade,
nada impede que o agente continue se valendo da facilidade proporcionada pela
sua função para a continuidade na prática de atos ímprobos, os quais merecem
efetiva repressão.
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E o mesmo se diga quanto à cassação da aposentadoria, não podendo a
ausência de previsão legal ser um óbice à sua aplicação, uma vez que, quando se
estiver diante de uma mesma situação fática, aplicar-se-ão os mesmos
fundamentos.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar, sob o crivo da
Constituição Federal, as hipóteses elencadas no ordenamento jurídico que
possibilitam a prisão de deputados e senadores do parlamento brasileiro. A
Constituição Federal de 1988 confere textualmente a imunidade formal prisional
dos Deputados e Senadores, ao qual afirma que somente em casos de flagrante
delito de crime inafiançável poderão ser levados à prisão. Porém, a sensação sentida
por todos os cidadãos é que os parlamentares, seja da esfera federal, estadual,
distrital ou municipal não são abarcados pela legislação brasileira, como se fossem
inatingíveis. Por isto, utilizando o método de análise qualitativa, com estudo da
doutrina, jurisprudência e legislação, foi feito um levantamento das possíveis
situações em que este pequeno público privilegiado pode ser atingido, levando-se
em consideração a extensa lista de imunidade formal prisional que possuem.
Palavras-chave: Imunidade parlamentar, prerrogativa, simetria.
ABSTRACT: This article aims to analyze, under the sieve of the Federal Constitution,
the hypotheses listed in the legal system that make possible the arrest of deputies
and senators of the Brazilian parliament. The Federal Constitution of 1988 textually
confers the formal prison immunity of Deputies and Senators, which states that only
in cases of flagrant crime of unenforceable crime can they be taken to prison.
However, the feeling felt by all citizens is that parliamentarians, whether federal,
state, district or municipal, are not covered by Brazilian law, as if they were
unattainable. Therefore, using the qualitative analysis method, with study of the
doctrine, jurisprudence and legislation, it was made a survey of the possible
situations in which this small privileged public can be reached, taking into account
the extensive list of formal prison immunity that they possess.
Key words: Parliamentary immunity, prerogative, symmetry.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DESENVOLVIMENTO. 2.1 A CONSTITUIÇÃO E A
IMUNIDADE PARLAMENTAR FORMAL PRISIONAL (FREEDOM FROM ARREST). 2.2 A
IMUNIDADE FORMAL PRISIONAL É APLICADA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS?
2.3 EXTENSÃO DA IMUNIDADE FORMAL PRISIONAL PARLAMENTAR X EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA 2.4 IMUNIDADE FORMAL E O CONFLITO DE REGRAS E
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 2.5 REVIRAVOLTA NA INTERPRETAÇÃO DO STF DO
ART. 53 §2º DA CONSTITUIÇÃO. 2.6 TEORIA DO MINISTRO TEORI ZAVASCKI E A
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PRISÃO EM FLAGRANTE.
BIBLIOGRÁFICAS.

3.

CONSIDERAÇÕES

FINAIS.

4.

REFERÊNCIAS

1.INTRODUÇÃO
Atualmente vivenciamos um conflito entre o Poder Judiciário e o Poder
Legislativo, ao qual não existem barreiras a priori fixas para analisar o poder-dever
que o judiciário tem para efetivar os interesses constitucionais e a separação de
poder, tão caro ao Estado Democrático de Direito.
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Desta forma, é necessário uma análise do conteúdo e dos limites das
imunidades formais prisionais conferidas aos parlamentares federais e estaduais,
em que se debate entre a interpretação literal da constituição em face da
interpretação sistêmica, ao qual possibilita um conflito entre regras e princípios
constitucionais de normas originárias da Constituição.
Então, é necessário o estudo histórico e atual do entendimento do Supremo
Tribunal Federal, donde vem sendo construída uma jurisprudência extensiva ao
texto constitucional que trata sobre a possibilidade de prisão dos Deputados
Federais, Estaduais e Distritais, bem como dos Senadores da República.
Por tudo isto, em face a esta oscilação de posicionamento jurisprudencial e
toda a legislação protecionista existente para os parlamentares, o presente
trabalho tem como objetivo analisar as possíveis hipóteses de prisão de
deputados e senadores do parlamento brasileiro.
2.DESENVOLVIMENTO
2.1 A CONSTITUIÇÃO E A IMUNIDADE PARLAMENTAR FORMAL PRISIONAL (FREEDOM

FROM ARREST)

A Constituição confere textualmente a imunidade formal prisional dos
Deputados e Senadores, ao qual afirma que somente em casos de flagrante delito
de crime inafiançável poderão ser levados à prisão, podendo ser conferido abaixo:
CRFB/88, art. 53. § 2º Desde a expedição do diploma, os
membros do Congresso Nacional não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão. (BRASIL, 1988).
CRFB/88, art. 27. § 1º Será de quatro anos o mandato dos
Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta
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Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas. (BRASIL,
1988).
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Como informa o Mendes (2015), senão vejamos:
As imunidades formais garantem ao parlamentar não ser
preso ou não permanecer preso, bem como a possibilidade
de sustar o processo penal em curso contra ele. A prerrogativa
protege o congressista desde a expedição do diploma –
portanto antes da posse - até o primeiro dia da legislatura
seguinte. Não se admite nem mesmo a prisão cível (por
alimentos, p. ex.). No caso do flagrante por crime inafiançável,
pode haver a prisão, que, entretanto, somente será mantida
se a Casa a que o parlamentar pertence com ela anuir, por
voto ostensivo e nominal dos seus integrantes (CF, art. 53, §
2º).
As imunidades são mecanismos constitucionais de independência e
harmonia entre os poderes, ao qual protege os mandatários populares de possíveis
interferências externas ou de outros poderes nas suas atividades parlamentares.
Sendo assim, as imunidades acabam por zelar por uma democracia
representativa, autonomia e responsável pelo povo; já que cabe aos eleitores o
estudo de seus candidatos e das propostas antes do exercício do voto, inclusive as
de índole minoritária, pois em uma democracia, o interesse majoritário e minoritário
devem coexistir, sob pena de ocorrer a chamada “ditadura da maioria”.
Conforme entendimento de Bahia (2017, p. 58 e 286):
Como as imunidades parlamentares (arts. 53 a 56 da CRFB/88)
e as prerrogativas do Executivo (art. 86) estão relacionadas ao
exercício independente das suas funções constitucionais,
podemos concluir que abolir as cláusulas que dispõem sobre
esses institutos seria inconstitucional por violar a separação
de poderes.
É o regime jurídico dos membros do Congresso Nacional, disciplinando
direitos, deveres, impedimentos, incompatibilidades, imunidades, prerrogativas
(arts. 53 a 56, CRFB/88). As imunidades parlamentares não existem para proteger o
parlamentar em suas relações de cunho particular; são prerrogativas decorrentes
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de sua função e são estabelecidas muito mais em favor do Poder Legislativo do que
do Deputado ou Senador individualmente considerados.
2.2 A IMUNIDADE FORMAL PRISIONAL É APLICADA AOS PARLAMENTARES
ESTADUAIS?
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Ocorre que, o art. 27, § 1º da Constituição confere o dever de simetria das
imunidades dos congressistas para com os deputados estaduais e distritais, pois ao
utilizar a palavra “imunidades” no plural, somente se perfaz viável a interpretação
da extensão de todas as prerrogativas dos congressistas, pois se acaso a
Constituição objetiva-se a exclusão de alguma imunidade teria realizado
expressamente como fez com os vereadores, no art. 29, VIII da Constituição. Afinal
a constituição não contém palavras inúteis.
CRFB/88, art. 27. § 1º Será de quatro anos o mandato dos
Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas. (BRASIL,
1988).
CRFB/88, art. 29 VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição do Município. (BRASIL, 1988).
Em uma interpretação sistêmica e unitária da Constituição, é inegável a
aplicação do princípio da simetria, pois em um estado federado, os círculos de
poder são divididos no mínimo entre uma ordem central e outra parcial, contudo,
sem hierarquias entre elas, mas sim, divisão de competências e de poderes,
promovendo uma unidade na descentralização.
Como bem ensina Masson (2016, p. 494/495):
É a forma de Estado na qual existe descentralização no
exercício do poder político, estando este pulverizado em mais
de uma entidade política, todas funcionando como centros
emanadores de comandos normativos e decisórios. Segundo
Georg Jellink, federalismo é a "unidade na pluralidade", pois
embora tenhamos mais de um ente dotado de capacidade
política, não se pode perder de vista a unidade necessária
para a manutenção do Estado Federal. Nesse sentido, podese conceituar a federação como a reunião, feita por uma
Constituição, de entidades políticas autônomas unidas por
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um vínculo indissolúvel. Nesta reunião inexiste direito de
secessão, havendo completa intolerância com movimentos
separatistas, que serão firmemente coibidos.
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Conforme atual julgado do Supremo Tribunal Federal no Plenário da ADI
5823 MC/RN, ADI 5824 MC/RJ e ADI 5825 MC/MT, rel. orig. Min. Edson Fachin, red.
p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgados em 8/5/2019 (Info 939):
São constitucionais dispositivos da Constituição do Estado
que estendem aos Deputados Estaduais as imunidades
formais previstas no art. 53 da Constituição Federal para
Deputados Federais e Senadores. A leitura da Constituição da
República revela, sob os ângulos literal e sistemático, que os
Deputados Estaduais também têm direito às imunidades
formal e material e à inviolabilidade que foram conferidas
pelo constituinte aos congressistas (membros do Congresso
Nacional). Isso porque tais imunidades foram expressamente
estendidas aos Deputados pelo § 1º do art. 27 da CF/88
Sendo assim, é prerrogativa do poder legislativo estadual ter as mesmas
imunidades dos congressistas, pois fortalece a federação e garante estabilidade e
independência no exercício dos mandatos, ao qual vem a efetivar a vontade popular
consagrada a vontade das urnas, prevalecendo à soberania popular. Como bem
ensinado por Cavalcante (2019) ao comentar o Informativo 939.
Intepretação que valoriza o pacto federativo e a harmonia
entre os Poderes A extensão do estatuto dos congressistas
federais aos parlamentares estaduais (ou seja, a extensão das
mesmas imunidades dos Deputados Federais e Senadores aos
Deputados Estaduais) traduz dado significante do pacto
federativo. O reconhecimento da importância do Legislativo
estadual viabiliza a reprodução, no âmbito regional, da
harmonia entre os Poderes da República. É inadequado,
portanto, extrair da Constituição Federal proteção reduzida da
atividade do Legislativo nos Estados-membros, como se fosse
menor a relevância dos Deputados Estaduais para o Estado
Democrático de Direito.
2.3 EXTENSÃO DA IMUNIDADE FORMAL PRISIONAL PARLAMENTAR X EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA

O entendimento inicial do Supremo Tribunal Federal, era pela total
aplicabilidade do quanto disposto constitucionalmente, contudo, modificou seu
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entendimento para compreender que o art. 53, §2º da Constituição, conferiria
proteção apenas para as prisões cautelares, mas jamais para as prisões-pena (com
o trânsito em julgado), operando uma verdadeira interpretação restritiva do texto
constitucional.
Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal:
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Inq. 510/DF, RT, 135/509, Rei. Min. Celso de Mello: "Dentro do
contexto normativo delineado pela Constituição, a garantia
jurídico-institucional da imunidade parlamentar formal não
obsta, observado o due process of law, a execução de penas
privativas da liberdade definitivamente impostas ao membro
do Congresso Nacional.
EMENTA:
QUESTÃO DE ORDEM
NA
AÇÃO
PENAL.
CONSTITUCIONAL. PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR.
SUSPENSÃO E PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS. 1. A perda
do mandato parlamentar, no caso em pauta, deriva do
preceito constitucional que impõe a suspensão ou a cassação
dos direitos políticos. 2. Questão de ordem resolvida no
sentido de que, determinada a suspensão dos direitos
políticos, a suspensão ou a perda do cargo são medidas
decorrentes do julgado e imediatamente exequíveis após o
trânsito em julgado da condenação criminal, sendo
desimportante para a conclusão o exercício ou não de cargo
eletivo no momento do julgamento. AP 396 QO / RO RONDÔNIA
QUESTÃO DE ORDEM
NA
AÇÃO
PENAL
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 26/06/2013 Órgão
Julgador: Tribunal Pleno.

Pois bem, desta forma fora demonstrado que para o Supremo Tribunal, os
congressistas somente podem ser presos em flagrante delito, podendo a casa
respectiva decidir sobre a manutenção ou não da prisão em voto aberto, contudo,
quanto à prisão-pena, não se perfaz a mesma sorte, pois incabível o controle
político sobre uma decisão penal condenatória judiciais transitada em julgado.
Contudo, não se deve permite mais que as prerrogativas dos parlamentares
sejam mantidas até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Pois, com o
novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a execução provisória da
pena após decisão condenatória proferida por Tribunais, o mesmo entendimento
deve ser para os parlamentares.
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A execução provisória de acórdão penal condenatório
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da
CF/88) e não viola o texto do art. 283 do CPP.STF. Plenário.
ADC 43 e 44 MC/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac.
Min. Edson Fachin, julgados em 05/10/2016 (Info 842).
Veja que o Supremo Tribunal entendia que o princípio da inocência, que
garantiria um tratamento não culpável dos réus, seria subjugado apenas com o
trânsito em julgado da decisão penal condenatória, isso para qualquer pessoa,
contudo, alterou o entendimento em 2016, conforme acima demonstrado.
Ora, a violação ao principio da igualdade e ao princípio republicano se perfaz
frontalmente abalados caso se entenda diferente, ou seja, conceder aos
parlamentares a prerrogativa de não ser tratado como culpável após decisão
condenatória penal emanada por um tribunal, ao passo que para os cidadãos a
regra seria pela culpabilidade, conferiria uma assimetria não constitucional entre os
parlamentares e os cidadãos.
Posto que a Constituição, acaso quisesse dar tratamento diferenciado para
os parlamentares, o teria feito em algum dos artigos da Constituição, o que não fez,
logo mostrando a intenção de tratamento igual entre os cidadãos e os membros
do poder legislativo.
Ensina Lenza (2017, p. 1123), o princípio da igualdade:
Em outras, é o próprio constituinte quem estabelece as
desigualdades, por exemplo, em relação à igualdade entre
homens e mulheres em direitos e obrigações, nos termos da
Constituição, destacando-se as seguintes diferenciações: a)
art. 5°, L (condições às presidiárias para que possam
permanecer com os seus filhos durante o período de
amamentação);
b) art.
7.°,
XVIII
e
XIX (licençamaternidade e licença- -paternidade)', c)art.
143,
§§
l.°e 2.° (serviço militar obrigatório)', d) arts. 201, § 7°, I e II;
201, § 8.°; art. 9º da EC n. 20/98; art. 40 da CF/88; art. 8.° da EC
n. 20/98: arts. 2.° e 6.° da EC n. 41/2003 — Reforma da
Previdência — dentre outros (regras sobre aposentadoria).
Além dessas e de outras hipóteses expressamente previstas
na CF/88, a grande dificuldade consiste em saber até que
ponto a desigualdade não gera inconstitucionalidade.
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Celso Antônio Bandeira de Mello parece ter encontrado
parâmetros sólidos e coerentes em sua clássica monografia
sobre o tema do princípio da igualdade, na qual fala em três
questões a serem observadas, a fim de se verificar o respeito
ou desrespeito ao aludido princípio. O desrespeito a qualquer
delas leva à inexorável ofensa à isonomia. Resta, então,
enumerá-las: “a) a primeira diz com o elemento tomado como
fator de desigualação; b) a segunda reporta-se à correlação
lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério
de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento
jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta
correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema
constitucional e destarte juridicizados”.
Quanto ao Princípio Republicano, base da supremacia popular, do exercício
do poder para o povo e pelo povo, que garante a impessoalidade na aplicação das
normas, a uma passagem de Mendes (2015, p. 860), que ensina:
Corolário do princípio republicano, a impessoalidade
manifesta-se como expressão de não protecionismo e de não
perseguição, realizando, no âmbito da Administração Pública,
o princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal em
seu art. 5º, caput. Em razão do princípio da impessoalidade,
não há relevância jurídica na posição pessoal do
administrador ou servidor público, pois a vontade do Estado
independe das preferências subjetivas do servidor ou da
própria Administração.
Desta forma, a prerrogativa dos parlamentares de somente serem presos em
flagrante delito por crime inafiançáveis, somente tem guarita constitucional até
decisão condenatória proferida por tribunais, e não mais até o trânsito em julgado,
pois a prisão-pena se inicia daí.
Contudo, não poderá ser toda condenação penal proferida por tribunal que
converteria em cumprimento imediato, mas apenas as que determinam em
aprisionamento, pois impera o entendimento de que, ao se tratar de penas
restritivas de direitos aplicadas isoladamente, o cumprimento da mesma somente
deve ocorrer após o trânsito em julgado, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA

DE RECURSO
VIA
ELEITA.
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FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUBSTITUÍDA
POR
RESTRITIVA DE DIREITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEP. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE
NO JULGAMENTO DO E RESP N. 1.619.087/SC.
PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA DO STF.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
REVOGAÇÃO
DAS
MEDIDAS CAUTELARES.
IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E
NECESSIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. Este Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que não cabe
execução provisória de penas restritivas de direitos antes
do trânsito em julgado da condenação, nos termos do
art. 147 da Lei de Execução Penal. A saber: Terceira
Seção - EREsp n. 1.619.087/SC, Rel. p/ acórdão o
Ministro JORGE MUSSI, DJe de 24/8/2017; Corte
Especial - EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
no AREsp n. 971.249/SP,
Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe de 28/11/2017; Terceira Seção, por
maioria, na sessão do dia 24/10/2018, ao julgar o AgRg
no HC n. 435.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 26/11/2018. 3. Com efeito, o fato de
haver decisões monocráticas ou de órgãos
fracionários
do
Supremo
Tribunal
Federal
considerando que o entendimento firmado no Agravo
em Recurso Especial n. 964.246/SP, submetido ao rito
da repercussão geral, abrange também a execução
provisória de penas restritivas de direitos, não enseja,
data venia, a retratação das decisões da Terceira Seção
sobre o tema. A diretriz firmada em repercussão geral
não faz referência ao disposto no art. 147 da Lei de
Execuções Penais, o qual se mantém hígido e não pode
deixar de ser aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário.
E a posição da Corte Especial desta instância superior
manteve a constitucionalidade do referido dispositivo
legal. - Nesse sentido, decidiu recentemente a Colenda
Segunda Turma do STF: O entendimento até então
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esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a possibilidade da execução antecipada da pena
deu-se pela análise de medidas cautelares nas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44,
que ainda aguardam pronunciamento de mérito. Por
sua vez, a decisão proferida no ARE 964.246/SP, julgado
pela sistemática da repercussão geral, não tratou
especificamente de execução antecipada de pena
restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas,
tão somente, de pena privativa de liberdade, hipótese
essa prevista no art. 283 do Código de Processo Penal
(RE 1175109 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado em
12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG
26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019). 4. É legítima a
manutenção das medidas cautelares fixadas pelo Juízo
processante ao revogar a prisão preventiva do
paciente (comparecimento bimestral em juízo e
recolhimento do passaporte). Ao ser preso em flagrante,
o paciente (naturalizado brasileiro) portava passagens
expedidas para o Líbano, com o seu verdadeiro nome.
Nesse contexto, estando suspensa a execução provisória
da pena restritiva de direito imposta ao paciente
(sentença confirmada em segunda instância), para
garantir a futura aplicação da lei penal (e evitar fuga), é
necessária a adequada manutenção das medidas
cautelares fixadas pelo juízo processante.
2.4 IMUNIDADE FORMAL E O CONFLITO DE REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Entretanto, uma situação em particular surgiu para a decisão do Supremo
Tribunal Federal que proporcionou uma restrição à aplicação da imunidade formal
prisional, que foi no HC 89.41 7, julgado 22-8-2006 (DJ de 15-12-2006), relatado
pela Ministra Cármen Lúcia, decidiu-se que a regra não era de ser observada
quando 23 dos 24 membros da Assembleia Legislativa estavam sujeitos a inquéritos
e ações penais, situação não cogitada pelo constituinte e que, se compreendida
como sob a incidência do art. 52, §§ 22 e 32, da CRFB/88, estaria a subverter a
finalidade da imunidade, a desvirtuar a sua função democrática e a desnaturar a sua
peculiaridade no contexto do princípio republicano.

405

www.conteudojuridico.com.br

Poderia o Supremo assim fazer? Derrogar uma regra constitucional
originária com base em uma interpretação baseada em princípios constitucionais
implícitos ou explícitos?
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Analisando as teorias de Dworkin e Alexy sobre as duas espécies de normas
constitucionais – princípios e regras -, claramente os mesmos não debateram
diretamente sobre essas questões, mais sim sobre colisões entre regras ou entre
princípios.
Conforme se extrai da obra de Alexy (1993, p. 452):
Sin embargo, esta distinción tiene también que ser puesta en
duda. Existen problemas de derechos de defensa sumamente
controvertidos, más allá del ámbito de la jurisprudencia; basta
pensar, por ejemplo, en el derecho de realizar manifestaciones
callejeras; y existen posiciones de derechos a proteccion; que
nadie pone seriamente en duda, por ejemplo, la protección
frente a lesiones corporales a través de las normas del
derecho penal. Esto pone claramente de manifiesto que los
límites de los campos de acción del legislador y de la
competencia del Tribunal Constitucional no pueden
orientarse por diferencias teórico-estructurales como las que
existen entre los derechos de defensa y los derechos a
protección, sino únicamente por cuestiones sustanciales. En
última instancia, la cuestión sustancial apunta —tal como
puede ser formulado sobre la base de la concepción formal
del derecho fundamental presentada más arriba— a saber si,
desde el punto de vista del derecho constitucional, una
determinada protección es tan importante que su
otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar en manos
de la simple mayoría parlamentaria. Esta fórmula contiene
también la solución del problema del pronostico. Es fácil
reconocer que toda propuesta para la solución del problema
del pronóstico incluye una propuesta para la distribución de
competencias entre el Tribunal Constitucional y el legislador.
Supongamos que hay que juzgar si el medio de protección M
cumple o no el deber de protección P. Según el pronóstico
Pr1 tal es el caso: según el pronóstico Pr2 no. El legislador
sostiene Pr,. Si el legislador tiene la competencia para decidir
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cuál pronóstico ha de tomarse como punto de partida. el
Tribunal Constitucional no puede decir que se ha lesionado el
deber de protección. Si el Tribunal posee la competencia de
decisión, puede decir que Pr1 es falso y Pr2 correcto y, por lo
tanto, el deber de protección P no es cumplido por M.
E, segundo Dworkin (2010):
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O sentido forte jamais pode ser deferido Portanto, parece que
os positivistas, pelo menos algumas vezes, entendem a sua
doutrina no terceiro sentido, o sentido forte de poder
discricionário. Nesse sentido, ela tem relevância para a análise
dos princípios; na verdade, nesse sentido ela nada mais é do
que uma reformulação da nossa segunda abordagem. É o
mesmo que dizer que, quando um juiz esgota as regras à sua
disposição, ele possui o poder discricionário, no sentido de
que ele não está obrigado por quaisquer padrões derivados
da autoridade da lei. Ou para dizer de outro modo: os padrões
jurídicos que não são regras e são citados pelos juízes não
impõem obrigações a estes.
Logo, para essas teorias e o comportamento do Supremo, estariam
equivocados dentro da ideia de unidade da Constituição, ou seja, não há normas
superiores dentro da Constituição, conforme ensina Masson (2016, p. 64).
Em decorrência desse princípio interpretativo, pode-se
afirmar que não há hierarquia normativa, tampouco
subordinação entre as normas constitucionais; eventuais
conflitos entre as normas originárias serão, pois, sanados por
meio da tarefa hermenêutica. É nesse sentido que no direito
pátrio é inviável a declaração de inconstitucionalidade de uma
norma constitucional originária em face de outra.
Entretanto, com razão assiste o Supremo Tribunal Federal, pois não há como
negar o conflito entre normas constitucionais, ainda mais entre princípios e regras,
desde que a solução se faça pela ponderação, por meio de um pesado ônus
argumentativo, pois não existe hierarquia formal entre as normas constitucionais,
mas existe a hierarquia axiológica entre as normas.
Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que
considere mais que a regra proibitiva da prisão de
parlamentar, isoladamente, como previsto no art. 53, § 2º, da
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Constituição da República. Há de se buscar interpretação que
conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional
como um todo. A norma constitucional que cuida da
imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro
de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade,
menos ainda como regra isolada do sistema constitucional.
Os princípios determinam a interpretação e aplicação corretas
da norma, sempre se considerando os fins a que ela se
destina. A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e três
estão indiciados em diversos inquéritos, afirma situação
excepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra
constitucional do art. 53, § 2º, da Constituição da República,
de forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do
sistema jurídico vigente. HC 89417 / RO - RONDÔNIA HABEAS
CORPUS Relator(a):
Min.
CÁRMEN
LÚCIA Julgamento: 22/08/2006 Órgão Julgador: Primeira Turma.

O próprio Dworkin (2010) analisa o caso “Riggs vs. Palmer”, que trata de um
caso jurídico em que um jovem matou o próprio avô para ficar com a herança. O
Tribunal de Nova Iorque (em 1889), ao julgar o caso, deparou-se com o fato de que
a legislação local de então não previa o homicídio como causa de exclusão da
sucessão. Para solucionar o imbróglio, o Tribunal aplicou o princípio do direito, não
positivado, de que diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza.
Assim, o assassino não recebeu a herança pretendida.
Podemos notar que Dworkin (2010) aceita uma releitura da regra por meio
de princípios, pois o princípio é o substrato do sistema jurídico, ao qual permeia a
harmonia entre as normas, analisadas com um sistema coerente em si, como bem
salienta Gonzaga e Beijato Junior (2014, p. 296/297):
Como visto, não há hierarquia entre princípios e, diante de um
caso concreto, eles podem vir a colidir. Nesses casos, em que
um princípio limita a irradiação de efeitos do outro, a solução
se dará por meio da ponderação, pois – ao contrário das
regras – um princípio não revoga outro para ser aplicado,
apenas restringe seus efeitos, em consonância com a
finalidade buscada e as circunstâncias do caso concreto. A

ponderação é concretizada por meio da aplicação do
princípio da proporcionalidade. Este, por sua vez, balizará a
técnica hermenêutica para solução da colisão entre princípios
por meio de seus subelementos, quais sejam: adequação,
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necessidade/exigibilidade e proporcionalidade em sentido
estrito. A proporcionalidade, dessa forma, terá um caráter
instrumental na solução das colisões entre normas com
natureza de princípio.
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Mencione-se Ávila (2013), que faz críticas aos critérios de distinção, com
relação às diferenças entre princípios e regras anteriormente estabelecidas.
A primeira crítica feita pelo autor refere-se à possibilidade dos princípios, assim
como as regras, estabelecerem hipótese de incidência e uma consequência a ser
implementada na decisão. Isso ocorreria, por exemplo, quando alguns princípios
fossem linguisticamente reformulados. Essa posição rechaça o critério do caráter
hipotético condicional, sendo que os princípios não se limitam apenas a servir como
fundamento das decisões.
A segunda crítica apontada por Ávila (2013) diz respeito ao critério do modo
final de aplicação. No sentido de que o autor discorda da afirmação de que as regras
nem sempre se aplicam de maneira absoluta (tudo ou nada), cabendo apenas aos
princípios uma aplicação gradual. Ávila (2013) considera que caberia também às
regras uma aplicação gradual.
Por fim, a terceira crítica refere-se ao critério do conflito normativo: segundo
o autor, o método da ponderação não seria utilizado apenas para resolver o conflito
entre princípios, mas poderia ainda estar presente na resposta ao conflito de regras.
As regras por vezes entram em conflito sem que a validade de uma pressuponha a
invalidade imediata da outra. Não haveria, dessa forma, antinomia absoluta entre
regras.
2.5 REVIRAVOLTA NA INTERPRETAÇÃO DO STF DO ART. 53 §2º DA CONSTITUIÇÃO

Entretanto, em 2017 o Supremo Tribunal Federal modificou seu
entendimento, para voltar a aplicar a literalidade do art. 53, §2º da Constituição
Federal, senão vejamos:
A imunidade formal prevista constitucionalmente somente
permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por
crime inafiançável, sendo, portanto, incabível aos
congressistas, desde a expedição do diploma, a
aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar,
inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 312 do
Código de Processo Penal. 4. O Poder Judiciário
dispõe de competência para impor aos parlamentares, por
autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o
art. 319 do Código de Processo Penal, seja em
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substituição de prisão em flagrante delito por crime
inafiançável, por constituírem medidas individuais e
específicas menos gravosas; seja autonomamente, em
circunstancias de excepcional gravidade. 5. Os autos da prisão
em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão
judicial de imposição de medidas
cautelares
que
impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular
exercício do mandato parlamentar e de suas funções
legislativas, serão remetidos dentro de vinte e quatro horas a
Casa respectiva, nos termos do §2º do artigo 53 da
Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida
cautelar. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente. ADI 5526 /DF- DISTRITO FEDERAL ,
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min.
EDSON
FACHIN
Relator
p/
Acórdão:
Min.
ALEXANDRE DE MORAES Julgamento:
11/10/2017
Órgão
Julgador: Tribunal Pleno.

Desta forma impossibilitou o poder judiciário de decretar prisões preventivas
em parlamentares, podendo o mandato parlamentar ser escudo para a prática de
crimes.
Não há como entender qualquer norma constitucional por apenas em sua
literalidade, sem a harmonia com as demais normas, principalmente quando a
literalidade promove um escudo para a não aplicabilidade de outras normas
constitucionais, como o princípio republicano, a segurança pública e devido
processo legal substancial.
Por fim, é necessário uma análise do caso concreto para a verificação da
possibilidade de aplicação literal do art. 53, §2º da Constituição Republicana, que
deve ser vista como regra, que admite exceções toda vez que pela ponderação de
princípios constitucionais se mostrar necessário a supressão do direito
constitucional que a Casa Legislativa tem de por voto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão, pois se deve permitir reservas constitucionais toda vez que
a casa não demonstrar imparcialidade no trato com a prisão, posto as prerrogativas
parlamentares não significarem mandato de impunidade ou instrumento de
práticas penais, ao passo também que prisões ilegais devem ser relaxadas pelo
Poder Judiciário, ainda que os parlamentares resolvam pela prisão.
2.6 TEORIA DO MINISTRO TEORI ZAVASCKI E A PRISÃO EM FLAGRANTE
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No ano 2015, o então ministro do Superior Tribunal de Justiça Teori
Zavascki entendeu que cabe a prisão de congressistas quando estiverem em
situação de flagrância de crime inafiançável, sendo crime absolutamente
inafiançável os que estão elencados na Constituição ou no Código de Processo
Penal tipicamente, mas também os crimes ocasionalmente inafiançáveis quando
aplicável o art. 324, VI do Código de Processo Penal.
Art. 5º da Constituição
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XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático; (BRASIL, 1988)
Código de Processo Penal (BRASIL, 1941)
Art. 323. Não será concedida fiança:
I - nos crimes de racismo;
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes
hediondos;
III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático;
Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:
IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação
da prisão preventiva (art. 312).
Desta forma, com decisão judicial prévia, é cabível a prisão de congressistas
quando estiverem cometendo crimes, em especial crimes permanentes, como o de
organização criminosa, somado ao reconhecimento judicial das causas ensejadoras
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da prisão preventiva que tornaria um crime ocasionalmente inafiançável, em
proteção à garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da
instrução criminal, ou necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal (art. 312
do Código de Processo Penal).
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Assim dispondo Teori em sua decisão na Ação Cautelar 4039:
Ante o exposto, presentes situação de flagrância e os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a
prisão cautelar do Senador Delcídio do Amaral, observadas as
especificações apontadas e ad referendum da Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal.
Essa teoria veio a minimizar o uso abusivo pelos parlamentares de suas
prerrogativas, fazendo uma interpretação evolutiva do Direito Constitucional Penal,
donde o garantismo penal não pode ser confundido com escudos para a
criminalidade de poder.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, limita a prerrogativa da
imunidade formal apenas quando se trata da prisão-pena, ou seja, o art. 53, §2º da
Constituição Republicana apenas tem aplicabilidade no seio das prisões cautelares,
mas jamais para as prisões-pena (com o trânsito em julgado).
Sendo que, qualquer decisão judicial de imposição de medidas cautelares
que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato
parlamentar e de suas funções legislativas, serão remetidos dentro de vinte e
quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto nominal e aberto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar.
Contudo, deve ser melhorada a jurisprudência da Suprema Corte
Constitucional Brasileira para reduzir o limite de proteção temporal que vige até o
trânsito em julgado da condenação, para a permissão da execução provisória de
acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a
recurso especial ou extraordinário, conforme se aplica atualmente para todos os
cidadãos.
Por fim, é necessário uma análise do caso concreto para a verificação da
possibilidade de aplicação literal do art. 53, §2º da Constituição Republicana, que
deve ser vista como regra, que admite exceções toda vez que pela ponderação de
princípios constitucionais, se mostrar necessário a supressão do direto
constitucional que a Casa Legislativa tem por voto da maioria de seus membros,
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resolva sobre a prisão, pois se deve permitir reservas constitucionais toda vez que
a casa não demonstrar imparcialidade no trato com a prisão, posto as prerrogativas
parlamentares não significarem mandatos de impunidade ou instrumento de
práticas penais, ao passo também que prisões ilegais dever ser relaxadas pelo poder
judiciário ainda que os parlamentares resolvam pela prisão.
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Contudo, existe divergência na doutrina sobre a possibilidade de o Deputado
ou Senador ser preso por conta de atraso no pagamento da pensão alimentícia
(prisão civil). Admitem os doutrinadores: Uadi Bulos e Marcelo Novelino. Não
admitem: Pedro Lenza e Bernardo Fernandes. Não há precedente do STF sobre o
tema.
Em suma, pode-se dizer que o § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão
penal cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, não proíbe a prisão decorrente
da sentença transitada em julgado, como foi a hipótese do ex-Deputado Federal
Natan Donadon condenado pelo STF na AP 396/RO.
No caso do Senador Delcídio, ele ainda nem foi formalmente denunciado.
Dessa forma, não estamos falando em condenação definitiva.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RECURSOS ANTES E DEPOIS DO NOVO
CPC: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
THAÍS BARBOSA LIMA TAVARES DE MELO:
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Advogada OAB/PE. Graduação em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atuação
em estágio profissional no setor recursal da DPU
(Defensoria Pública da União) . Atuação como
profissional liberal em causas cíveis . Atuação como
profissional liberal em demandas criminais, atuando em
conciliação, transação penal e audiências de instrução e
julgamento. Certificação pelo GPID/CNPq no VII
MINICURSO da Tutela dos Interesses Difusos.
Certificação pelo GPID/CNPq na II Semana de Direito
Penal Econômico, realizada pela Universidade Federal de
Pernambuco, no centro de Ciências Jurídicas.
Certificação pelo GPID/CNPq na II Semana de Estudos
sobre Criminologia e Direitos Humanos realizada pela
Universidade Federal de Pernambuco, no centro de
Ciências Jurídicas, coordenada pelo grupo Asa Branca de
Criminologia sob orientação do Professor Torquato
Castro Júnior.

O recurso de agravo, no atual código de processo civil, está regulado no
art. 522. Cumpre destacar que existem três modalidades do referido recurso, o
agravo retido, o agravo interno e o agravo de instrumento. Este último será objeto
desse trabalho, tendo em vista que a modalidade retida não existirá mais no sistema
processual novo; a matéria que poderia ser alegada em sede de agravo retido terá
espaço para ser arguida nas preliminares do recurso de apelação.
Cumpre atentar que o agravo interno (ou agravo regimental) tem natureza
de recurso contestada pela doutrina. Pode-se afirmar, em breve síntese, – evitando
detalhamento pormenorizado de tema que não é objeto principal do trabalho em
questão – que o referido agravo regimental seria apenas um instrumento utilizado
pela parte para submeter ao colegiado do tribunal as decisões individuais
proferidas por membro do respectivo tribunal.
Observando o art. 522 do atual Código de Processo Civil, é perceptível que
o agravo será, em regra, processado na forma retida e que, apenas em casos de
decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, é possível o
manejo do recurso de agravo na forma de instrumento.
Em primeira análise, ao que tange as alterações previstas para a
regulamentação do recurso de agravo no novo CPC, cumpre ressaltar a
conceituação da decisão interlocutória na nova legislação processual. No novo
415

www.conteudojuridico.com.br

Código de Processo Civil, a decisão interlocutória é considerada qualquer decisão
que não seja sentença, de acordo com parágrafo 2.º do artigo 203 do Novo Código
de Processo Civil:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

“Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial
de natureza decisória que não se enquadre na descrição
do § 1º”.
Assim, como se pode perceber, o novo conceito legal de decisão
interlocutória é abrangente, sendo decisão interlocutória todo pronunciamento que
não seja sentença. Contudo, em que pese a ampliação do conceito de decisão
interlocutória, as hipóteses que comportam o agravo de instrumento serão
taxativas. O estabelecimento das referidas hipóteses estão dispostas no artigo
1.015, transcrito abaixo:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
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XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Exatamente por conta dessa ampliação do conceito de decisão interlocutória,
o recurso de agravo sofrerá consideráveis mudanças, como a que incide sobre o
aspecto da preclusão, que não irá atingir as questões que tiverem sido objeto de
decisões interlocutórias proferidas antes das sentenças e não comportarem o
agravo de instrumento.
Assim, se a decisão interlocutória não estiver elencada dentre as hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento, não irá precluir o direito da parte, que
poderá impugnar referido pronunciamento interlocutório em preliminar da
apelação. O Novo Código, alterando corretamente o regime das preclusões, deixa
claro no artigo 1.009, §1º:

“Art. 1.009, §1º
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem
ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões”.
Além desse aspecto, cabe ressaltar que o prazo para a sua interposição e
resposta passou de 10 para 15 dias – que será a regra geral para todos os recursos,
à exceção dos embargos de declaração, que continuarão com prazo de 05 dias.
Além disso, um ponto ainda pendente de análise mais aprofundada pela
doutrina é quanto ao que preceitua o inciso II do já mencionado artigo 1015, que
se refere ao “mérito do processo”, suscitando dúvidas quanto a sua abrangência.
Em vários casos, como ,por exemplo, exclusão de litisconsorte e apreciação da
reconvenção, o novo CPC abarcou a possibilidade de , no curso do processo,
existirem decisões de caráter definitivo. Isso também é percebido no disposto no
inciso II do artigo 1015 , que estabelece dentro do rol de decisões agraváveis aquela
que se refere ao mérito do processo. Neste caso específico por pode-se ter como
exemplo a antecipação de tutela, decisão de cognição exauriente com caráter
definitivo parcial.
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Outra importante inovação se refere à juntada de cópia do agravo de
instrumento interposto aos autos do processo de primeiro grau, requisito que, caso
não seja atendido, acarreta a inadmissibilidade do recurso. A referida previsão
encontra-se disposta no art. 526, do atual CPC.
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Conforme o novo regime processual, a juntada será facultativa, de forma
que, se não houver a juntada das cópias da peça interposta, apenas será
inviabilizada a retratação da decisão pelo juiz, sendo o agravo de instrumento
normalmente recebido. Assim dispõe o art. 1.018 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos
autos do processo, de cópia da petição do agravo de
instrumento, do comprovante de sua interposição e da
relação dos documentos que instruíram o recurso.”
Contudo, cumpre destacar que, em se tratando de processo físico, será
obrigatório o cumprimento do disposto no caput do acima transcrito art. 1.018, ou
seja, a cópia do agravo de instrumento interposto deverá ser levada ao juízo de
primeiro grau, no prazo de 03 dias, a contar da interposição. Nesse sentido dispõe
o §2º do art. 1018:

“§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante
tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3
(três) dias a contar da interposição do agravo de
instrumento.
Caso não seja cumprido tal requisito, em se tratando de autos físicos ou não
eletrônicos, poderá haver a inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que
arguido e provado pelo agravado.
Além de todas as alterações já analisadas, é importante observar, por
derradeiro, que o NCPC ampliou o rol das peças consideradas obrigatórias,
incluindo as cópias da petição inicial, da contestação e da petição que ensejou a
decisão agravada, bem como, outras peças que o recorrente reputar úteis. A
referida modificação encontra-se positivada no art. 1017 do Novo Código de
Processo Civil, abaixo transcrito:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será
instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da
contestação, da petição que ensejou a decisão agravada,
da própria decisão agravada, da certidão da respectiva
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intimação ou outro documento oficial que comprove a
tempestividade e das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos
documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado
do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
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III - facultativamente, com outras peças que o agravante
reputar úteis.”
Outra novidade importante se refere ao que dispõe o art. 1.019, inciso II do
Novo CPC, que preceitua que deve ser realizada a intimação do agravado
pessoalmente, quando este não tiver procurador constituído:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no
tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso
de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no
prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por
carta com aviso de recebimento, quando não tiver
procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por
carta com aviso de recebimento dirigida ao seu
advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze)
dias, facultando-lhe juntar a documentação que
entender necessária ao julgamento do recurso;”
Além disso, destaque-se que em regra o agravo de instrumento tem apenas
o efeito devolutivo. Isso não é propriamente uma novidade, pois conforme o artigo
527, III, CPC, já se tem a previsão de que poderá o agravo de instrumento receber
o efeito suspensivo, desde que o agravante requeira tal efeito. O artigo 558 do atual
Código de Processo Civil arrola as hipóteses em que o agravo de instrumento pode
receber o efeito suspensivo. Senão vejamos:
Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante,
nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens,
levantamento de dinheiro sem caução idônea e em
outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de
difícil reparação, sendo relevante a fundamentação,
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suspender o cumprimento da decisão até
pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

o
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Ressalte-se que no NCPC tal possibilidade é mantida, conforme se pode
perceber por meio da análise comparativa entre o artigo 527, III, e o artigo 1.019, I:
CPC/1973

CPC/2015

Art. 527. Recebido o agravo de
instrumento no tribunal, e distribuído
incontinenti, o relator:

Art. 1.019. Recebido o agravo de
instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

III – poderá atribuir efeito suspensivo
ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão;

I – poderá atribuir efeito suspensivo
ao recurso ou deferir, em antecipação
de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao
juiz sua decisão;

Dessa forma, vislumbra-se que a previsão permaneceu, basicamente
repetindo-se na Lei 13.105 a mesma redação presente no código processual
vigente.
Por derradeiro, cumpre atentar para a questão da recorribilidade da decisão
que atribui, ou não, efeito suspensivo . Entende a doutrina majoritária que esta é
irrecorrível, admitindo-se apenas pedido de reconsideração dirigido ao próprio
relator. Contudo, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, pode haver o
recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno. Senão vejamos:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Ante o notório caráter infringente, é possível o
recebimento de pedido de reconsideração como
agravo interno.
2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do
qüinqüídio legal, na forma que dispõem os
artigos 258 doRISTJ e 545 do CPC.
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3. Pedido de reconsideração recebido como agravo
interno de que não se conhece.
(RCDESP no Ag 1264825 MG 2010/0005650-5 Relator:
Ministro PAULO FURTADO Julgamento: 18/05/2010)
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Resumo: O estudo proposto, restringe-se o estudo aos contratos preliminares,
abordando-se a legítima expectativa criada pela promessa de contratar, os seus
principais requisitos, a responsabilidade contratual decorrente do possível
descumprimento do pacto e os pontos pertinentes que envolvem o direito de
arrependimento. Para tanto será feita a análise consciente dos dispositivos legais
constantes do Código Civil pátrio e sem olvidar os importantes ensinamentos
consolidados pela doutrina jurídica brasileira. O contrato preliminar constitui,
verdadeira modalidade contratual, e sujeitam as partes contratantes ao
adimplemento do seu objeto, que é sempre uma obrigação de fazer, a de
concretizar o pacto definitivo. Assim, conclui-se no presente artigo que a força
vinculante dos contratos que faz com que os contraentes se obriguem a cumprir
aquilo que foi efetivamente acordado, guardando a boa-fé, confiança e
solidariedade recíproca ao longo de todo o iter contratual, se estende prontamente
sobre todos os contratos preliminares, dotando as promessas de valor jurídico
incontestável e blindando as legítimas expectativas criadas dos dissabores da
liberdade contratual sem responsabilidades.
Palavras-chave: Contrato
descumprimento.

Preliminar;

Pressupostos;

Consequências

do

Abstract: The proposed study is restricted to preliminary contracts, addressing the
legitimate expectation created by the promise to contract, its main requirements,
the contractual liability arising from the possible breach of the pact and the relevant
points involving the right to repent. For this purpose, a conscious analysis will be
made of the legal provisions contained in the Brazilian Civil Code and without
forgetting the important lessons consolidated by the Brazilian legal doctrine. The
preliminary contract is a true form of contract, and subject the contracting parties
to the performance of its object, which is always an obligation to do, to execute the
definitive agreement. Thus, it is concluded in this article that the binding force of
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contracts that obliges contractors to comply with what was actually agreed,
maintaining good faith, trust and mutual solidarity throughout the contractual iter,
extends promptly over all preliminary contracts, endowing promises of undisputed
legal value and shielding the legitimate expectations created from unfettered
contractual freedom.
Keywords: Preliminary Contract; Assumption; Consequences of non-compliance.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. O contrato Preliminar. 1.1 O valor jurídico da promessa.
1.2 Pressupostos do contrato preliminar. 1.3 Direito de arrependimento. 2.
Consequências do descumprimento. Conclusão. Referências.
Introdução
O advento do Código Civil brasileiro de 2002, de certo, conduziu o direito
contratual a um novo patamar no cenário jurídico brasileiro, suprindo omissões
evidentes no antigo diploma de 1916. Em se tratando do contrato preliminar
ou pactum de contrahendo (como era denominado no direito romano), ou ainda
contrato-promessa, andou bem o legislador pátrio ao positivar normas que até
então não estavam expressamente contidas no ordenamento civil, mas que já
vinham sendo implementadas costumeiramente nas relações civis cotidianas.
Ocorre que, ao dispor sobre o instituto, o legislador mostrou-se inibido e não
adentrou o tema com profundidade, mirando a promessa de compra e venda e
abstendo-se de mencionar a aplicação do contrato preliminar em relação a outros
institutos do direito civil, como por exemplo o caso da promessa de doação. Tal
quadro desencadeou uma série de dúvidas, o que se traduz no seguinte
questionamento: Quais são os entendimentos legais e doutrinários acerca do valor
jurídico do contrato preliminar, os pressupostos, da vinculação e da possibilidade
de arrependimento no direito brasileiro?
O objetivo do presente artigo consiste em analisar a instituição dos contratos
preliminares em geral, abordando-se a legítima expectativa criada pela promessa
de contratar, os seus principais pressupostos, a responsabilidade contratual
decorrente do possível descumprimento do pacto e, por fim, os pontos pertinentes
que envolvem o direito de arrependimento nos contratos preliminares.
Utiliza-se, para tanto, a linha de raciocínio metodológica de caráter dedutiva
e dialética, promovendo-se a exposição e o estudo de cada umas das correntes de
pensamento que divergem sobre a aplicabilidade do contrato preliminar, sempre
utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental em livros, artigos e revistas,
encontrados tanto em bibliotecas quanto no meio eletrônico.
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No Capítulo 1, O contrato preliminar, restringe-se o estudo aos contratos
preliminares, abordando-se a legítima expectativa criada pela promessa de
contratar, os seus principais requisitos, e o direito ao arrependimento. Já no capítulo
2, Consequências do descumprimento, será abordado sobre a responsabilidade
contratual decorrente do possível descumprimento do pacto e os demais pontos
pertinentes que envolvem o direito de arrependimento.
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1. O contrato Preliminar
Por meio da análise consciente dos dispositivos legais constantes do Código
Civil pátrio e sem olvidar os importantes ensinamentos consolidados pela doutrina
jurídica brasileira é que se propõe o estudo aprofundado dessa espécie de contrato
que se convencionou denominar contrato preliminar.
1.1 O valor jurídico da promessa
Os contratos algumas vezes se formam depois de um longo período de
negociações, a que se costuma definir como a fase de negociações preliminares ou
de pontuação. Ocorre, entretanto, de forma corriqueira, que, após prolongado
período de propostas e fixação de condições, “[...] não se mostra conveniente aos
contraentes contratar de forma definitiva [...]” (GONÇALVES, 2013, p. 163), e é aí que
se faz presente a figura do contrato preliminar.
Não é que o contrato preliminar esteja contido na fase pré-contratual de um
contrato, ou seja, nas negociações preliminares, pois que as “[...] tratativas
preliminares possuem como característica essencial a circunstância de não
vincularem as partes a uma relação jurídica” (SILVA, 2017). O pré-contrato
ou contrato preliminar constitui, diferentemente, verdadeira modalidade
contratual, e sujeitam as partes contratantes ao adimplemento do seu objeto, que
é sempre uma obrigação de fazer, a de concretizar o pacto definitivo. A professora
Karina Nunes Fritz (2016), analisando Messineo, aduz que “[...] como as negociações
constituem um estágio imaturo no qual as partes discutem um eventual e futuro
contrato, não seriam as mesmas movidas por uma vontade de contratar, mas por
uma vontade de discutir”; por ocasião do pré-contrato a vontade de contratar já é
inclusive declarada, faltando tão somente às partes a formalização do ato de
celebração do negócio.
As partes contraentes podem ter inúmeros motivos para abdicar da
celebração do contrato, transferindo-o para um momento futuro, seja em razão da
espera pela concessão de um financiamento seja porque o pagamento será feito
em muitas parcelas ou, até mesmo, por mera conveniência (PEREIRA, 2010), essa
motivação, porém, não interessa do ponto de vista jurídico. A opção pela pactuação
do contrato preliminar, alocando a celebração do contrato definitivo com todas as
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suas cláusulas e condições já acordadas para outro momento definido, ocorre,
conforme as pontuais palavras do professor Paulo Nader (2010, p. 130), “[...] quando
não se quer ou não é possível celebrar o contrato definitivo no momento”. É do
referido professor, inclusive, o conceito mais completo e perspicaz de contrato
preliminar:
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Contrato preliminar consiste na promessa não formal,
efetuada por uma ou mais partes, de celebrar determinada
modalidade contratual, no futuro e geralmente com definição
de prazo ou condição, com expressa indicação das regras a
serem observadas (NADER, 2010, p. 130. grifos do autor).
Observa-se, mais uma vez, que o objeto único dessa espécie de contrato é a
conclusão do pacto definitivo e, por isso mesmo, é que não se deve confundi-lo
com a fase de negociações preliminares, cujo objeto é, antes de mais nada, o
alcance de condições que agradem ambas as partes contraentes, a busca pelo
consenso e um passo à frente para a pactuação de um contrato que pode nem
mesmo acontecer naquele exato momento por inúmeros motivos, como já se
relatou anteriormente. Da mesma forma pela qual não se pode enlear as
concepções concernentes aos contratos preliminares e negociações preliminares,
não se pode confundir também a responsabilidade do pré-contrato com a
responsabilidade pré-contratual. Como ensina a professora Karina Nunes Fritz
(2016), “[...] a responsabilidade pré-contratual não surge a partir da violação de um
contrato preliminar ou pré-contrato, como uma semelhança terminológica poderia
sugerir”.
Ora, como fora explicitado anteriormente, o pré-contrato não está contido na
fase pré-contratual e constitui, de fato, um negócio jurídico apto a ser celebrado,
cujo inadimplemento implica a responsabilidade contratual propriamente dita, uma
vez que se trata de uma modalidade de contrato. Diante da simples recusa em
cumprir-se a obrigação de fazer estipulada no pré-contrato, torna-se possível,
dentre outras medidas que ainda serão analisadas, a execução coativa da obrigação
como se faria normalmente em razão do descumprimento de qualquer outro
contrato, devendo assim denominar-se o conjunto de atos que cuidem do
descumprimento do pacto preliminar como responsabilidade do pré-contrato ou,
simplesmente, responsabilidade contratual.
Por outro lado, “A responsabilidade pré-contratual decorre da violação de
dever oriundo da boa-fé objetiva (e não do negócio jurídico!) durante a fase
negocial, entendida como o período de preparação do negócio [...]” (FRITZ, 2016),
é o caso daquele que é convidado a negociar, viaja até o local das negociações e lá
chegando descobre que aquele que o convidou já celebrou o contrato com terceiro.
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Em situações como essa é possível à parte prejudicada exigir o ressarcimento
das despesas efetuadas e pleitear concomitantemente as perdas e danos (aquilo
que deixou de ganhar e o que efetivamente perdeu), não pode, contudo, exigir a
tutela específica da obrigação, como aconteceria em sede do descumprimento de
um contrato preliminar, pois que não há nesse caso qualquer formação contratual.
É assim que Thais Borges da Silva (2017) e Karina Nunes Fritz (2016) estabelecem a
distinção dessas responsabilizações civis e proclamam que a violação de negócios
jurídicos, tais como o contrato preliminar, caracteriza obrigatoriamente, para fins de
classificação, responsabilidade contratual e não responsabilidade pré-contratual.

Apesar do Código Civil brasileiro de 1916 não haver contemplado disposições
acerca dos contratos preliminares e responsabilidade do pré-contrato e a
introdução dessa espécie contratual no direito civil pátrio só haver ocorrido em
2003, com o início da vigência do novo Código Civil, essa não é uma figura
inovadora. É bem verdade que a doutrina já o admitia e os romanos já o conheciam,
generalizando os contratos preliminares sob a denominação de pactum de
contrahendo (PEREIRA, 2010). Atualmente, os juristas também se referem ao
contrato preliminar, denominação expressamente erigida em seção própria (artigos
462 usque 466) do atual Código Civil, como sendo promessa de contrato, précontrato, contrato-promessa, compromisso, antecontrato, promessa de contratar,
contrato preparatório, contrato provisório ou contrato inicial.
O pactum de contrahendo, ou qualquer outra forma que se queira denominálo, é peculiar em relação aos contratos em geral principalmente pelo que concerne
ao tempo da celebração, isto porque por mais acertada que esteja a convergência
de vontades, posterga-se a formalização, a concretização do acordo definitivo em
razão da vontade manifesta dos mesmos contratantes. Tendo em vista, porém, que
o consentimento bilateral alcançado constitui ato jurídico e se fixa em torno de uma
finalidade jurídica comum, ensina Caio Mário da Silva Pereira (2010, p. 70) que, “[...]
é de reconhecer-lhe autonomia e de precisar que não constitui meramente um
tempo na celebração do contrato principal, senão que traz o selo de um ato
negocial completo”.
Essa natureza de ato negocial completo a que faz menção o referido jurista é
exatamente o que torna exigível, também nos contratos preliminares, a observância
aos princípios da função social e da boa-fé contratual, bem como dos usos e
costumes (NADER, 2010). Certamente, a pactuação do pré-contrato gera uma
legítima expectativa de adimplemento do seu objeto único, principal e futuro, que
é o contrato definitivo. Por se equiparar a este como um ato jurídico-obrigacional
completo é que se aplica ao pré-contrato ou contrato preliminar as mesmas
disposições gerais que, mormente, são destinadas aos contratos, dentre as quais
merecem destaque o exercício da liberdade de contratar nos limites da função
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social do contrato, prevista no artigo 421 da Carta Civil, e a observância aos limites
da probidade e boa-fé, assim revelados pelo artigo 422 da mencionada carta: “Os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (BRASIL, 2013a).
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Nesse sentido, há grande discussão doutrinária acerca da obrigatoriedade de
observância da boa-fé objetiva nas fases pré e pós-contratual, haja vista que, na
redação do dispositivo legal supramencionado, o legislador foi econômico nas
palavras, dando margem à interpretação de que os contraentes só estariam
vinculados àquilo que foi disposto no contrato por ocasião da sua execução e
conclusão. A doutrina majoritária, entretanto, rechaça essa interpretação literal do
dispositivo e admite a obrigatoriedade de observância da probidade e boa-fé,
inclusive, na fase das tratativas preliminares. Segundo a professora Karina Nunes
Fritz (2016), “A fase pré-contratual é dotada de vinculabilidade, pois nela incide o
princípio da boa-fé objetiva criando uma gama de deveres específicos de conduta
a fim de conferir eticidade à relação e evitar lesões a bens, direitos e interesses dos
envolvidos”.
Sabe-se, porém, conforme análise já realizada, que o contrato preliminar não
está contido na fase pré-contratual e que pré-contrato não se confunde com
negociação preliminar, porquanto configura verdadeira modalidade contratual.
Assim, se a doutrina admite obrigar-se à observância de boa-fé no momento das
negociações preliminares, muito mais se obrigam os contraentes em razão da
pactuação de um pré-contrato. A legítima expectativa que é criada diante do
estabelecimento de um contrato preliminar é estupenda, e isso acontece porque,
por ocasião de sua pactuação, a vontade de contratar se encontra declarada e todos
os pontos atinentes ao negócio jurídico que se propõe já foram analisados e fixados
entre as partes. A força obrigatória e vinculante das disposições do pré-contrato,
sobre a qual incide o princípio da boa-fé objetiva, é o que impõe “[...] aos envolvidos
o dever de agir corretamente, com lealdade e honestidade para com o outro,
considerando não apenas seus interesses pessoais, mas ainda os interesses da
contraparte” (FRITZ, 2016).
Em que pese a importância exacerbada com que alguns juristas exaltam a
necessidade de que haja livre vontade de pactuar no momento da celebração do
contrato definitivo, principalmente quando se analisa o contrato preliminar de
doação ou pactum de donando, este é um argumento caro aos que defendem tal
posicionamento. Compõe, destarte, uma tese retrógrada, cujo maior mérito é o
aumento relativo da importância da liberdade contratual e a diminuição excessiva
da influência dos atuais princípios contratuais da boa-fé, da eticidade e da
confiança, em detrimento do valor jurídico da promessa. Como leciona sabiamente
a professora Maria Celina Bodin de Moraes (2016):
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[...] são tempos em que a autonomia da vontade e a
concepção liberalista cederam a posição de centralidade no
direito civil, dando lugar a princípios tais como a boa-fé, a
confiança e a solidariedade, quer em virtude da aplicação
direta da Constituição às relações intersubjetivas, quer pela
renovação da disciplina codicista.
Ademais, admitir alternativa ao dever de cumprir a palavra empenhada, isto é,
admitir a escusa ao cumprimento da promessa de contratar simplesmente por não
haver exercício liberal da vontade individual no momento da concretização do
contrato definitivo é retirar força e eficácia a todo e qualquer tipo de contrato
preliminar, inclusive a promessa de compra e venda, tão usualmente pactuada nas
relações civis cotidianas. A filosofia jurídica dos países europeus, permeada ao
longo do século XIX, e representada pelo lema “a vontade é a causa primeira do
direito” (RIEG, apud MORAES, 2016), é algo que não pode mais ser concebido em
pleno século XXI, não diante da atual Carta Magna e do ordenamento civil brasileiro
que limitam os parâmetros da autonomia privada e consagram a ordem
principiológica da boa-fé objetiva.
A propósito, durante o século XX é que houve, de fato, uma passagem gradual
“[...] da teoria da vontade para a teoria da declaração, e desta para a teoria da
confiança, numa evolução em direção ao plano da ética social e da solidariedade
contratual” (MORAES, 2016). Atualmente, todo o ordenamento jurídico pátrio
converge para a preservação da confiança e da boa-fé entre os contratantes e para
a proteção das legítimas expectativas que decorrem da pactuação dos contratos,
inclusive, os preliminares. Assim, pode-se efetivamente afirmar que o valor jurídico
da promessa encontra-se resguardado e a sua pactuação vincula, de um modo
geral, todos os seus contraentes ao adimplemento do contrato definitivo.
1.2 Pressupostos do contrato preliminar
O artigo 462 do Código Civil prevê que: “O contrato preliminar, exceto quanto
à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado”
(BRASIL, 2013a). Ora, trata-se tais requisitos daqueles previstos no artigo 104 do
código supracitado, os quais tendem a ser divididos pela doutrina jurídica em
requisito subjetivo, objetivo e formal. É a presença desses requisitos determinantes
para a validade do negócio jurídico que torna possível a obtenção do
adimplemento do contrato definitivo, sobretudo quando ocorre por via coativa
(judicial). O exercício da função jurisdicional supre, nos casos mais extremos, a
declaração de vontade, mas não se pode dizer o mesmo em relação às faltas
intrínsecas, pelas quais o próprio contrato definitivo deixa de se realizar (PEREIRA,
2010).
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Por requisito subjetivo, entende-se, de forma genérica, a capacidade para os
atos da vida civil, sobretudo o ato de alienar, necessitando, inclusive, “Se casado,
[...] da outorga uxória para celebrar o contrato preliminar” (GONÇALVES, 2013, p.
164). Quanto ao requisito objetivo, previsto no inciso II do artigo 104 da Carta Civil,
revela-se a necessidade de que o objeto seja lícito, possível, determinado ou
determinável, não se admitindo que o objeto determinante do contrato preliminar,
isto é, o contrato definitivo, atente contra lei imperativa ou contra a ordem pública
ou os bons costumes (RIZZARDO, 2006).
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Em relação ao requisito formal, disciplinado no inciso III do artigo já
mencionado, segundo o qual se exige forma prescrita ou não defesa em lei, faz
preciosa ressalva o artigo 462 da referida carta. O legislador pátrio abdicou de toda
a formalidade legal caracterizadora dos contratos para privilegiar o formato rápido,
célere e consensual dos contratos preliminares. “Para quem se preocupa em
assegurar o negócio jurídico, evitando gasto de tempo com as providências
administrativas, a opção é o contrato preliminar” (NADER, 2010, p. 131). Esse parece
ter sido o sincero pensamento do legislador ao dispensar a formalidade dos
contratos definitivos no momento da pactuação dos contratos preliminares,
permitindo sabiamente que, mesmo os negócios jurídicos que tenham de se
formalizar mediante instrumento público, conforme ditames do artigo 108 do
diploma civil, sejam preliminarmente acordados por instrumento particular.

Além dos requisitos essenciais, alguns juristas como Monteiro, Maluf e Da Silva
(2010), Paulo Nader (2010) e Silvio Rodrigues (2004) apontam como fatores
indispensáveis à formação dos contratos preliminares a presença inequívoca dos
elementos essenciais ou das elementares do contrato definitivo a ser celebrado, tal
como acontece no caso da compra e venda, cujo objeto, preço e forma de
pagamento já devem constar definidos no pré-contrato. É facultada, porém, a
aposição de condição ou termo e, ainda, a inclusão de cláusulas especiais, tais como
a de preempção, venda com reserva de domínio, retrovenda, entre outras, as quais
se não constam do contrato preliminar, “[...] não se poderá exigi-las no contrato
definitivo” (NADER, 2010, p. 131).
Outrossim, é oportuno destacar que a promessa de contratar pode ter como
objeto contratos definitivos de qualquer espécie, embora a doutrina admita a
promessa de compra e venda como a mais frequente. Nesse sentido, a promessa
de contrato gera sempre uma obrigação de fazer, a qual sempre consiste em
declarar uma vontade, que pode variar segundo os interesses dos contraentes,
estabelecendo, por conseguinte, os mais diversos tipos de contratos. Isso só é
possível graças à exponencial evolução do instituto, inclusive com a sua codificação,
e a crescente afirmação dos seus efeitos, compatibilizando-se com as necessidades
comerciais das relações cotidianas (NADER, 2010; PEREIRA, 2010).
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Para efeito de classificação, divide-se ainda a promessa de contrato em
unilateral ou bilateral. Apesar de em ambos os casos haver a consensualidade que
denota o caráter contratual do negócio celebrado, a diferença encontra-se na forma
como as partes contraentes se obrigam uma perante a outra. Na promessa
unilateral, apenas uma das partes se obriga a celebrar o posterior contrato,
enquanto na promessa bilateral persiste a obrigação dúplice, uma via de mão dupla,
em que tanto um quanto o outro contraente encontram-se previamente obrigados
a contribuir, de uma forma ou de outra, para a consecução do contrato definitivo.
Belo exemplo é dado pelo professor Paulo Nader (2010), segundo o qual o
indivíduo que se compromete a vender determinado apartamento para outrem
realiza uma promessa unilateral de contrato, ao passo que, quando este se
compromete a vender e o outro contraente se compromete definitivamente a
comprar o apartamento, se está diante, então, de uma promessa bilateral.
Essa distinção se mostra extremamente pertinente para que se entenda o texto
legal do artigo 466 do atual Código Civil: “Se a promessa de contrato for unilateral,
o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela
previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor”
(BRASIL, 2013a). Ora, sendo o caso em que apenas um dos contraentes possa exigir
a concretização do pacto definitivo, não é justo que se deixe a seu bel-prazer a
escolha do tempo, da oportunidade para que assim o faça. Ademais, a segurança
jurídica da relação contratual ter-se-ia por comprometida caso a exigência da
promessa pudesse ser feita a qualquer momento. Enfim, “Visando disciplinar este
tipo de avença, e evitar que o credor se aproveite da situação [...]” (RIZZARDO, 2006,
p. 194) é que o promissário deve se manifestar dentro do prazo previsto no
instrumento do pré-contrato ou, então, dentro do interregno assinado pelo
devedor, ficando sujeito, caso assim não proceda, à perda de todos os efeitos da
promessa estipulada.
Por outro lado, a promessa bilateral torna exigível a celebração do contrato
definitivo por qualquer das partes. Assim estipula o artigo 463 do diploma civil:
Concluído o contrato preliminar, com observância do
disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste
cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito
de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra
para que o efetive (BRASIL, 2013a).
Em um compromisso firmado bilateralmente, em que ambas as partes
assumem obrigações perante a possibilidade de consecução do contrato definitivo,
é natural que, ausentes condições ou prazos pendentes, haja o direito concreto de
exigir o adimplemento do compromisso (RIZZARDO, 2006). Contudo, da mesma
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forma como ocorre na promessa unilateral, há de ser estabelecido por um
contraente ao outro a estipulação de um prazo razoável para que se implemente o
objeto do pré-contrato. A cláusula de arrependimento, citada no referido
dispositivo legal, é condição que pode ser previamente estipulada entre os
promitentes e cujo efetivo exercício afasta o adimplemento do contrato definitivo,
gerando alguns efeitos práticos que serão, ainda, detidamente analisados.
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Entrementes, o ponto que parece suscitar maior discussão em relação ao
dispositivo 463 do ordenamento é justamente seu parágrafo único, que, apesar da
redação simples e direta, não foi aceito de forma literal pela doutrina jurídica. A
maioria esmagadora dos juristas adentra a discussão e o entendimento atualmente
pacificado pode ser sintetizado através das sábias palavras do professor Caio Mário
da Silva Pereira (2010, p. 76), segundo o qual, o legislador “[...] parece à primeira
vista exigir o registro para a validade do contrato preliminar. Essa não é, no entanto,
a melhor interpretação desta norma”. A necessidade de registro do pré-contrato é
algo que vai de encontro à lei civil, pois que não há amparo legal algum que
sustente tal dever.
A execução coativa da promessa que pode ocorrer em caso de
inadimplemento, e que ainda será estudada, não está condicionada a tal
procedimento. Da mesma forma, não estão condicionados os outros atos que,
porventura, venham a ser praticados entre os promitentes. A boa interpretação
teleológica da doutrina segue o entendimento de que o registro só deve ser feito
para que o pré-contrato tenha eficácia contra terceiros (GONÇALVES, 2013). Nesse
sentido, inclusive, há a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça: “O direito à
adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra
e venda no cartório de imóveis” (BRASIL, 2013b). Evidentemente, caso seja acordado
entre os promitentes que se faça o registro da promessa, observar-se-á então a
natureza do objeto e, sendo bem móvel, o registro se dará no Cartório de Títulos e
Documentos, segundo a Lei de Registros Públicos, ou no caso de bens imóveis, no
Cartório de Registro de Imóveis, conforme a localização destes (MONTEIRO;
MALUF; DA SILVA, 2010; PEREIRA, 2010).
1.3 Direito de arrependimento
Ao tratar do valor jurídico da promessa viu-se que os contratos preliminares
possuem uma natureza de ato negocial completo que os faz receber o mesmo
tratamento dispensado aos demais pactos. É assim que a observância dos princípios
norteadores dos contratos, tais como o da boa-fé e da confiança, responsáveis por
ditar a força vinculante típica das convenções, são aplicados também aos contratos
preliminares. Dessa forma, a legítima expectativa criada pela promessa de contratar
é sempre resguardada e o adimplemento do pré-contrato, juntamente com todas
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as suas cláusulas e condições, torna-se exigível pelos contraentes, dos quais se
espera, reciprocamente, o cumprimento do pacto definitivo conforme as
obrigações que foram previamente acordadas.
Apesar de toda a vinculatoriedade que caracteriza o contrato-promessa e
parece trucidar qualquer possibilidade de escusa dos contraentes ao seu
adimplemento, há uma hipótese previamente acordada neste pacto provisório que
abre as portas da salvação para aquele contratante que resolve antes mesmo do
início do cumprimento das disposições pactuadas desistir do negócio formulado, é
a bendita cláusula de arrependimento ou direito de arrependimento. Conceituado
nas singelas palavras de Monteiro, Maluf e Da Silva (2010, p. 93. grifos dos autores)
como o “[...] direito assegurado às partes (jus poenitendi) de não celebrar o contrato
definitivo”.
Em que pese a discussão suscitada por Orlando Gomes (1999), o qual defende
a adoção do nome contrato preliminar apenas para os pactos que preveem a
cláusula de arrependimento, reservando aos demais casos as expressões que
evidenciem a irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio, este não é um ponto
que verdadeiramente interessa ao estudo dos pactos provisórios. O legislador ao
disciplinar a promessa de contrato no Código Civil não fez qualquer distinção,
tampouco os juristas brasileiros tem se preocupado em estabelecer diferenças entre
os pré-contratos com cláusula de arrependimento e aqueles sem a referida cláusula.
Importante, de fato, é entender que o direito de arrependimento, para que
excetue a força vinculante com que os pactos provisórios se dirigem rumo à
celebração dos contratos definitivos, deve constar expressamente do instrumento
pré-contratual, de modo a indicar a possibilidade de qualquer dos contraentes
arrepender-se posteriormente, exonerando-se do vínculo mediante o pagamento
de multa penitencial (DINIZ, 2012). Frise-se, outrossim, que “[...] o seu exercício é
facultado enquanto não cumpridas as prestações, ou, mais propriamente, enquanto
não desencadeado o início do cumprimento” (RIZZARDO, 2006, p. 193), isso porque
são evidentemente incompatíveis a ação que denote a vontade de implementar o
objeto do pré-contrato e a declaração manifesta de desistência, a adoção de
qualquer um dos comportamentos automaticamente inibe que o outro se realize.
Vale lembrar que a desistência, da mesma forma como ocorre à exigibilidade de
adimplemento do pacto definitivo, pode ocorrer também dentro de prazo
estipulado pelas partes, dependendo tão somente dos termos pactuados.
Na esteira dos ensinamentos valiosos da professora Maria Helena Diniz (2012),
a qual admite a possibilidade do direito de arrependimento decorrer de lei ( ex vi do
artigo 420 do Código Civil), Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2008)
ensinam que o supramencionado artigo traz à tona as disposições acerca das arras
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penitenciais, as quais tendem sempre a acompanhar e servir como correspondente
ao direito de arrependimento. Por certo, a presença da cláusula de arrependimento
no pré-contrato, possibilitando a escusa dos contraentes ao adimplemento do
objeto contratual, não afasta a responsabilidade daquele que se arrepende de arcar
com os prejuízos da sua desistência, afinal, há, de uma forma ou de outra, quebra
da legítima expectativa criada pela promessa.
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Ocorre, todavia, que, nestes casos em que há previsão pré-contratual do
direito de arrependimento, as arras penitenciais ou sinal, seguindo os ditames do
mencionado artigo 420, “[...] concedem uma espécie de auto-executoriedade para
que a parte não-adimplente possa resolver o contrato sem a necessidade de
propositura de ação” (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 478). É dizer, ao contrário dos
casos comuns de inadimplência contratual, em que se pode pleitear judicialmente
as perdas e danos, multa, juros e demais ressarcimentos, na hipótese em que seja
exercido o direito de arrependimento, o preço adiantado pelos contraentes a título
de arras ou sinal será simplesmente perdido por quem as deu e posteriormente se
arrependeu ou, então, será devolvido o preço mais o equivalente por aquele que as
recebeu e posteriormente desistiu de prosseguir na celebração do pacto definitivo.
Lembrando que não é cabível indenização suplementar, pois que as arras já são
estipuladas previamente pelas partes como valor máximo de indenização em caso
de futura desistência (FARIAS; ROSENVALD, 2008).

2. Consequências do descumprimento
A pactuação do contrato preliminar faz com que as partes contraentes
assumam como objeto único de convenção a futura celebração do contrato
definitivo, isto é, assumem sempre uma obrigação de fazer, que consiste em
declarar uma vontade e que pode variar segundo os proeminentes interesses de
cada parte. Como já se viu extenuantemente, a força vinculante com que estão
dotados os contratos preliminares torna plenamente exigível o cumprimento das
obrigações pactuadas e qualquer tentativa de furtar-se ao cumprimento do précontrato enseja, por sua vez, a responsabilidade contratual. Nesse sentido, a análise
do inadimplemento que decorre do exercício do direito de arrependimento revelou
a ocorrência de um mal menor, se é que assim se pode denominá-lo, implicando
efeitos práticos que se limitam à perda das arras ou a sua devolução, mais o
equivalente. A questão crucial, todavia, circunda aqueles casos em que a promessa
de contrato não contém cláusula de arrependimento e o promitente, por um motivo
ou outro, torna-se inadimplente de uma obrigação de fazer.
No passado, a doutrina jurídica difundia a concepção de que, em caso de
inadimplemento contratual, a responsabilização do devedor se resolveria através
do pagamento das perdas e danos (artigo 402 e seguintes do Código Civil), pois a

433

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 940 de 11/01/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

execução coativa da obrigação de fazer representaria uma enorme ofensa à
liberdade dos contratantes (RODRIGUES, 2004). Todavia, a passagem gradual da
teoria da vontade para a teoria da confiança - já tratada no presente capítulo -,
consignando maior importância ao cumprimento irrestrito das disposições
pactuadas, provocou uma verdadeira evolução no meio jurídico, de modo que “[...]
a doutrina passou a admitir a execução judicial do contrato preliminar, não se
reconhecendo, no fato, a violação do princípio da liberdade de contratar” (NADER,
2010, p. 130).
Seguindo essa linha de pensamento, é que o legislador pátrio consagrou o
princípio da execução da obrigação de fazer e, ao redigir o texto do artigo 464 do
diploma civil, confirmou as normas processuais que já previam “[...] a possibilidade
de o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente,
conferindo assim caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser
a natureza da obrigação” (PEREIRA, 2010, p. 76). Assim também o fez o legislador
ao dispor nos artigos 1.417 e 1.418 do ordenamento civil acerca do direito real de
aquisição, prevendo a possibilidade do promitente comprador exigir a outorga da
escritura definitiva de compra e venda e, em caso de recusa, requerer ao juiz, até
mesmo, a adjudicação do imóvel.
Ora, há de se destacar que, antes mesmo da Lei Civil, o Código de Processo
Civil, através dos seus revogados artigos 639 e 640, já previa a possibilidade de
suprimento do consentimento da parte inadimplente por meio da sentença judicial,
inclusive outorgando-a os mesmos efeitos do contrato a ser firmado (NADER, 2010).
O novo Código Civil, entretanto, disciplinando os casos de inadimplemento da
promessa e consagrando a execução do objeto pré-contratual, sepultou de uma
vez por todas a discussão dos juristas acerca da exequibilidade dos contratos
preliminares.
Ademais, cumpre ressaltar que a solução legal não está limitada à medida
coativa. Apesar do professor Caio Mário da Silva Pereira (2010) referir-se às perdas
e danos como solução substitutiva da obrigação de fazer, que só ocorreria em
segundo plano, os juristas em geral, bem como o próprio professor, apontam para
a alternativa disposta no artigo 465 da Lei Civil: “Se o estipulante não der execução
ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e
danos” (BRASIL, 2013a). O pleito indenizatório “[...] é uma alternativa aberta ao
contraente pontual [...]” (RODRIGUES, 2004, p. 131), de modo que o credor, perante
a inadimplência do pré-contrato em que não fora acordado o direito de
arrependimento, pode simplesmente tomá-lo por opção. Essa solução há de ser
exercida necessariamente, conforme a parte final do artigo 464 do diploma civil,
quando a obrigação pactuada for personalíssima e, assim, só puder ser exercida
pessoalmente pelo outro contratante (RIZZARDO, 2006).
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É sobremodo importante assinalar que as perdas e danos “[...] tem por
finalidade recompor a situação patrimonial da parte lesada pelo inadimplemento
contratual” (GONÇALVES, 2011, p. 373) e compõe, segundo os ditames do artigo
402 do Código Civil, aquilo que o credor efetivamente perdeu e também o que
razoavelmente deixou de lucrar. No caso específico do inadimplemento da
promessa de contrato, as perdas e danos estão diretamente relacionadas aos
prejuízos ocasionados ao promissário que, de boa-fé, espera seja adimplido o
objeto do pré-contrato, enquanto o devedor (promitente) se abstém, quebrando o
círculo harmonioso da relação jurídica e jogando por terra a confiança e
solidariedade que deve ser inerente entre os contratantes. A aplicação das perdas
e danos segue, por sua vez, os critérios estatuídos entre os artigos 402 e 405 da
Carta Civil.
Nesse sentido, cabe o destaque para a minuciosa disposição do artigo 404 da
referida carta que prevê, sem prejuízo da pena convencional possivelmente
acordada, a abrangência de juros, custas e honorários de advogado ao valor da
indenização pecuniária a ser fixada. Ora, a teoria da confiança anunciada no novo
Código Civil trouxe consigo verdadeiros instrumentos de defesa, conservação e
reparação das relações contratuais. A própria pena convencional estipulada
previamente pelas partes para os casos em que haja inadimplemento (artigo 416,
CC), bem como as arras penitenciais (artigo 420, CC) - anteriormente analisada -,
reforçam essa preocupação. A intenção do legislador de colocar fim às iniquidades
perpetradas pelo Código Civil de 1916, que valorizava demasiadamente a liberdade
de contratar, fez com que o novo diploma previsse a incidência das perdas e danos,
dos juros e da pena em caso de inadimplemento (FARIAS; ROSENVALD, 2008).
Na redação do parágrafo único do artigo 404, o legislador pátrio, inclusive, foi
além e ressaltou a possibilidade da concessão judicial de indenização suplementar
toda vez que restar provada a inexistência de pena convencional e os juros de mora
se revelarem insuficientes à cobertura dos prejuízos. O rigor da norma é celebrado
por Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 399), segundo o qual: “A regra é salutar, pois
evita o enriquecimento sem causa do devedor, em detrimento do credor [...]”. A
propósito, esta é a mesma reação de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
(2008) ao tratar das arras (artigos 417 usque 420, CC) como instrumento de controle
do inadimplemento das obrigações.
Ao contrário das arras penitenciais, analisadas quando da abordagem ao
direito de arrependimento, as arras confirmatórias, previstas entre os artigos 417 e
419 do ordenamento civil, são utilizadas justamente para aquelas situações em que
não há cláusula de arrependimento pactuada no instrumento do pré-contrato.
Nesse caso, havendo o adimplemento da obrigação de fazer – a celebração do
contrato definitivo –, as arras são restituídas a quem as adiantou (artigo 417, CC).
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Por outro lado, caso haja descumprimento da obrigação, o artigo 418 garante
àquele que recebeu as arras o exercício do direito de retenção sobre os valores ou,
então, se a parte inocente for quem deu as arras, lhe assegura o desfazimento do
contrato e a devolução do valor, em dobro e atualizado monetariamente,
abrangendo igualmente os juros e, se necessário, a quantia referente aos honorários
de advogado (FARIAS; ROSENVALD, 2008).
Em derradeiro, cumpre observar a possibilidade prevista no artigo 419 de que,
independentemente das arras estipuladas, haja o pleito de indenização suplementar
em decorrência de maiores prejuízos ocasionados pelo inadimplemento do
contrato. Por iguais razões, o legislador manteve nas disposições referentes às arras
a mesma linha de pensamento utilizada ao prever a possibilidade de indenização
suplementar no capítulo concernente às perdas e danos. Aliás, sabiamente fez
constar o novel legislador, na parte final do artigo 419 do diploma civil, a plena
aptidão que incumbe à parte inocente de exigir a execução do contrato e pleitear
perdas e danos, utilizando-se do valor das arras, não como limitador para o pleito
indenizatório, mas “[...] como mero início de indenização, pelo simples fato da
inexecução culposa” (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 477).
Por tudo isso, pode-se finalmente compreender a importância com que a Lei
Civil brasileira tem se dedicado no tratamento dispensado aos contratos. As
consequências previstas para os casos de inadimplemento dos pactos, sejam eles
definitivos ou provisórios, são custosas e intrincadas, representam, em verdade, a
nova linha de pensamento que propaga a teoria da confiança, tão difundida nos
meandros jurídicos após a instituição do atual Código Civil e assiduamente
esgotada no presente capítulo. Em síntese, a força vinculante dos contratos que faz
com que os contraentes se obriguem a cumprir aquilo que foi efetivamente
acordado, guardando a boa-fé, confiança e solidariedade recíproca ao longo de
todo o iter contratual, se estende prontamente sobre todos os contratos
preliminares, dotando as promessas de valor jurídico incontestável e blindando as
legítimas expectativas criadas dos dissabores da liberdade contratual sem
responsabilidades.
Conclusão
O contrato preliminar é perfeitamente admissível no direito brasileiro. O
contrato preliminar constitui, verdadeira modalidade contratual, e sujeitam as
partes contratantes ao adimplemento do seu objeto, que é sempre uma obrigação
de fazer, a de concretizar o pacto definitivo.
Decerto, o legislador dispôs no Código Civil acerca dos contratos preliminares
em geral e reservou especial atenção às promessas de compra e venda por se tratar
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de pacto preliminar mais corriqueiro, presumindo inteligentemente que os demais
contratos preliminares simplesmente seguiriam as regras gerais dispostas na lei
civil. Afastando o preciosismo formal, característico das correntes de pensamento
clássico, e visando privilegiar o formato rápido, célere e consensual dos pactos
preliminares é que o legislador pátrio dispensou no artigo 462 da carta civil o
requisito formal para a validade dos pré-contratos.
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Desta forma, conclui-se no presente artigo que a força vinculante dos
contratos que faz com que os contraentes se obriguem a cumprir aquilo que foi
efetivamente acordado, guardando a boa-fé, confiança e solidariedade recíproca
ao longo de todo o iter contratual, se estende prontamente sobre todos os
contratos preliminares, dotando as promessas de valor jurídico incontestável e
blindando as legítimas expectativas criadas dos dissabores da liberdade contratual
sem responsabilidades, de forma que qualquer tentativa de furtar-se ao
cumprimento do pré-contrato enseja, por sua vez, a responsabilidade contratual.
Desse modo, pode-se efetivamente afirmar que o valor jurídico da promessa
encontra-se resguardado e a sua pactuação vincula, de um modo geral, todos os
seus contraentes ao adimplemento do contrato definitivo.
Assim, o trabalho desenvolvido contribui como mais um sustentáculo sobre
os contratos preliminares e sua efetividade. A pesquisa realizada abre caminho para
que outras tantas sejam feitas, muitas delas confirmando a conclusão aqui
apresentada, de modo a reforçar o melhor entendimento doutrinário.
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