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1 Conceito de crimes tributários
São infrações de natureza tributária sancionadas pelo Direito Penal. São
objetos de estudos pelo Direito Penal Tributário. As infrações tributárias que
ensejam sanções de natureza administrativa são objetos de estudo pelo Direito
Tributário Penal.
2 Evolução legislativa
5

No começo os chamados crimes tributários eram apenas aqueles previstos
no Código Penal como, por exemplo, a falsificação de papéis públicos (art. 293),
o contrabando ou descaminho (art. 334), o excesso de exação (art. 316, § 1o) etc.
Ao depois, algumas condutas tipificadas no Código Penal foram transpostas para
o campo do Direito Tributário.
2.1 Lei nº 4.729, de 14-7-1965
O primeiro diploma legal específico surgiu com o advento da Lei nº 4.729/65
que ficou conhecida como lei de sonegação fiscal que assim dispunha:
“Art. 1o Constitui crime de sonegação fiscal:
I – prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida a agentes das pessoas
jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximirse, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
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II – inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou
operações de qualquer natureza em documentos ou livros
exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; ETC.
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas
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a cinco vezes o valor do tributo.
§ 1o Quando se tratar de criminoso primário, a pena será
reduzida à multa de 10 (dez) vezes o valor do tributo.
Os crimes eram de natureza formal ou de mera conduta sendo dispensável o
resultado material. Bastava a ação dolosa do agente visando, mediante as
condutas especificadas na lei eximir-se total ou parcialmente do tributo devido.
A obrigatoriedade da conversão da pena de detenção para a pena de multa
em se tratando de criminoso primário fez com que durante a sua vigência não
resultasse na prisão do sonegador fiscal.
O segundo estatuto penal específico veio com o advento da Lei nº 8.137, de
27-12-1990 que instituiu os chamados crimes tributários.
Pelo art. 1º dessa Lei “ Constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de
venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável;
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IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento
que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada,
ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
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Pena – reclusão de dois a cinco anos, e multa.
As condutas mencionadas nos cinco incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90
configuram crimes de resultado. Não basta a intenção de suprimir ou reduzir
tributos; omitir informações; prestar declarações falsas; utilizar documentos falsos
ou inexatos; deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente quando
obrigatório. Se dessas condutas não resultar supressão total ou parcial do tributo
devido, o crime deixa de existir. O núcleo do crime é suprimir tributos mediante
condutas aí tipificadas, ao contrário da Lei 4.729/64 em que o núcleo do crime
consistia em praticar condutas aí tipificadas com o fito de reduzir em todo ou em
5
parte do tributo devido.
3 Extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo
As condições para extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo tem
variado bastante ao longo do tempo, como veremos a seguir.
3.1 Lei 4.729/65
Na vigência da

Lei nº 4.729, de 14-7-1965 a extinção da punibilidade

acontecia quando o agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de
ter início, na esfera administrativa, a ação fiscal própria”.
3.2 Lei nº 8.137
Com o advento da Lei nº

Lei nº 8.137, de 27-12-1990, o seu art. 14

prescrevia a extinção a punibilidade dos crimes tributários quando o agente
promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios,
antes do recebimento da denúncia”.
Porém, esse art. 14 foi revogado pela Lei nº 8.383, de 30-12-1991 e
posteriormente reinstituído pelo art. 34 da Lei nº 9.249 de 26-12-1995.
3.3 O art. 15 da Lei nº 9.964 de 10-4-2000
7
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O art. 15 da Lei nº 9.964, de 10-4-200 que instituiu o Programa de
parcelamento de débitos tributários, conhecida como Refis,
dispôs sobre a
suspensão da pretensão punitiva do Estado referente aos crimes tributários
durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos
crimes estiver incluída no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha
ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.
Ao final do pagamento da última parcela do acordo celebrado, antes do
recebimento da denúncia, extinguia-se a pretensão punitiva do Estado.
3.4 O art 9º e § 2º da Lei nº 10.684, de 30-5-2003
Por derradeiro, no bojo da nova lei de parcelamento instituído pelo art. 9º da
Lei nº 10.684, de 30-5-2003 veio a suspensão da pretensão punitiva do Estado
referentes aos crimes de natureza tributária enquanto a pessoa jurídica estiver
incluída no regime de parcelamento.
O seu § 1º suspendeu igualmente a fluência do prazo prescricional no período de
suspensão da pretensão punitiva.
O § 2º, por sua vez, prescreveu a extinção da punibilidade dos crimes
referidos de natureza tributária com o pagamento integral dos débitos
tributários, inclusive acessórios, independentemente a existência ou não do
parcelamento.
Essa extinção de punibilidade não está limitada ao pagamento de débitos
parcelados como no regime anterior. O legislador partiu para a completa
despenalização na hipótese de pagamento integral do crédito tributário porque,
nessa hipótese, o interesse público tutelado pela norma penal teria sido
inteiramente satisfeito. Consoante escrevemos o caput e o seu § 1º têm natureza
temporária, aplicáveis em relação aos créditos tributários sob o regime de
parcelamento, mas “em relação ao § 2º não se pode sustentar sua natureza
temporária, porque a extinção da punibilidade aí proclamada não está vinculada
ao pagamento integral dos débitos tributários incluídos no Refis II. O texto referese, com lapidar clareza, ao pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e
contribuições, inclusive acessórios” [1].
Realmente, não atina com o princípio da razoabilidade extinguir a
punibilidade de quem paga a última prestação do parcelamento e deixar de
8
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extinguir a punibilidade de quem promove o pagamento à vista do tributo
inadimplido.
Se a extinção da punibilidade está fundamentada no pagamento integral do
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tributo exigido, não há como deixar de considerar a incidência do princípio da
retroatividade da lei penal benigna para reconhecer a extinção da punibilidade em
todas as hipóteses em que houver pagamento integral do crédito tributário,
independentemente do momento e das condições desse pagamento. Nesse
sentido evoluiu a jurisprudência do STF. [2]
Certamente esse posicionamento não encontra unanimidade na doutrina. Há
quem sustente que o sonegador representa um perigo para a sociedade à medida
que subtrai os recursos financeiros necessários ao Estado para implementação
de suas política públicas voltadas para o atendimentos da população em geral, de
conformidade com os comandos constitucionais que asseguram os direitos
individuais e coletivos nas áreas da saúde, da segurança pública, da educação
etc. Não há dúvida de que o pagamento do tributo sonegado sob ameaça de
sanção penal serve para repor aos cofres
públicos o dinheiro sonegado, mas, não
5
rapara aqueles que ficaram sem atendimento no momento oportuno, dentro da
teoria da Reserva do Possível, pois o governante não pode inventar recursos
financeiros se as fontes estiverem esgotadas. Pode-se sustentar, também, que
essa interpretação afasta-se da visão kantiana para apegar-se à corrente do
utilitarismo, fato que conspira contra o princípio da moralidade à medida que pode
ensejar o encorajamento dos sonegadores contumazes. Mas, isso é uma exceção
para os que conhecem a fundo a realidade tributária de nosso país em que
legislações ordinárias desprovidas de sentido ético-moral, voltadas apenas para a
eficiência da arrecadação a qualquer custo e por qualquer meio (protesto da CDA,
inscrição no Cadin, indisponibilidade universal de bens do devedor, proibição de
emitir notas fiscais, proibição de obter certidões negativas indispensáveis para a
prática de diversos atos relacionadas com o exercício da atividade econômica do
contribuinte etc.) têm levado à insolvência quantidade considerável de unidades
produtoras de riquezas com graves reflexos nos campos econômico e social.
De qualquer forma, em termos de direito positivo não há como negar que o
pagamento, a qualquer tempo, do tributo impago (sonegado ou em mora) acarreta
a extinção da punibilidade.
4 Conclusões
9
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A legislação sobre a extinção da punibilidade dos crimes tributários evoluiu
no tempo de acordo com a finalidade do Direito Penal Tributário que não tem o
mesmo objetivo do Direito Penal. Na seara do Direito Penal os preceitos estão
voltados para assegurar o exato cumprimento das normas de vivência comum, a
fim de prevenir distorções sociais graves que não seriam elididas pelo simples
ressarcimento do dano causado. No Direito Penal Tributário o bem jurídico
tutelado é o Erário. Por isso, pago o tributo devido não há razão para a
continuidade da prisão do inadimplente. As normas de Direito Penal Tributário, ao
contrário das normas de Direito Penal, não tem por objetivo retirar de circulação
alguém que represente um perigo para a sociedade, por quebra das regras de
vivência comum.
[1] Crimes contra ordem tributária, 2ª ed. Kiyoshi Harada, Leonardo
Musumecci Filho e Gustavo Moreno Polido. São Paulo: Atlas, 2015, p. 178.
[2] HC nº 81.929/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 27-2-2004; HC nº
83.414/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23-4-2004.

10
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

CONTRATO ESTIMATÓRIO:
INCIDÊNCIA DO ICMS

NATUREZA

DA

OBRIGAÇÃO

E

(NÃO)

ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES:
Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE. Pós Graduando em Direito Processual
Civil pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as principais
características do contrato estimatório, previsto nos artigos 534 a 537 do Código
Civil. Diante de tais aspectos, estuda-se a natureza da obrigação assumida pelo
consignatário e a incidência ou não do ICMS nas operações realizados através
dos referidos contratos.
PALAVRAS-CHAVE: Contrato estimatório. Obrigação. ICMS.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Contrato estimatório: definição e características; 2.
Natureza da obrigação do consignatário; 3. Incidência do ICMS; Conclusão;
Referências.
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Introdução
O contrato estimatório, também conhecido por contrato de venda por
consignação, é regulado pelo Código Civil de 2002, em seus artigos 534 a 537.
Esse tipo de contrato é bastante utilizado para a venda de livros em livrarias,
quadros, obras de arte, eletrodomésticos usados e carros.
Por meio do contrato estimatório, que não se aplica a bem imóveis, certa
pessoa (consignante) entrega um bem móvel a outra (consignatário), com o
objetivo de que esta última venda o bem. O primeiro é o proprietário da coisa
consignada, que abre mão de dispor da coisa durante determinado período e
passa tal atribuição ao consignatário. Este, por sua vez, detendo a coisa, é quem
pode dela dispor no prazo determinado e estipulado na cláusula estimatória do
contrato.
Nesse contexto, surgem dúvidas acerca da natureza da obrigação
assumida pelo consignatário, se alternativa ou facultativa, e acerca da incidência,
ou não, do ICMS quando da realização de vendas por consignação.
1. Contrato estimatório: definição e características
11
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Conforme expõem Gagliano e Pamplona Filho[1], a base do contrato
estimatório está no direito italiano. Neste, os termos “consignatário” e
“consignante” não são utilizados, preferindo a doutrina termos mais genéricos,
como tradens(aquele que promove a tradição, que em comparação simples, seria
o consignante) e accipiens (aquele que recebe a coisa, o consignatário).
Tome-se como exemplo um pintor. Concluída sua obra, ele dirige-se a uma
galeria de arte para que seu trabalho seja exposto e vendido. O pintor, no caso, é
o consignante, dono da coisa, que, deixando a obra na galeria, estimará um preço
para venda. Se o consignatário (dono da galeria da arte) conseguir vender o
quadro por um valor acima do estimado pelo pintor, terá para si o valor excedido.
Pode ainda o consignatário ficar com o bem. Basta, para isso, que pague ao pintor
o preço que este estabeleceu.
Resta claro, portanto, o porquê da utilização do nome “Contrato Estimatório”
pelo Código Civil. O consignante ao deixar o bem com o consignatário, conforme
foi dito, estima um valor para a venda do objeto.
No caso apresentado, se o dono da galeria não conseguir vender o quadro
no prazo fixado entre as partes, é possível que ele devolva ao consignante o bem.
Essa possibilidade está expressa no artigo 534 do Código Civil, que dispõe:
Art. 543, CC: Pelo contrato estimatório, o
consignante entrega bens móveis ao consignatário,
que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o
preço ajustado, salvo se preferir, no prazo
estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.
Conforme se depreende da leitura do artigo transcrito, o contrato de venda
por consignação é um contrato de natureza real, uma vez que não se forma antes
da entrega da coisa. Tal situação é contrária a dos contratos consensuais, os quais
se tornam perfeitos quando as partes convencionam sobre a coisa a ser vendida
e o preço desta, sendo desnecessária a entrega do bem.
Além de real, é possível afirmar que o contrato estimatório é também
comutativo, oneroso e bilateral. É comutativo porque as prestações dadas pelas
partes são certas, conhecidas por elas. A onerosidade, por sua vez, diz respeito
àexperimentação de ganho/benefício para ambos os contratantes, enquanto que
12
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a bilateralidade corresponde ao fato de que existem obrigações recíprocas,
existindo conjugação de vontades contrapostas para formação do contrato.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Gagliano e Pamplona Filho explicam, ainda, que o contrato estimatório é
não solene, já que não há a imprescindibilidade de forma específica para a
validade da estipulação contratual e “fiduciário, ou seja, é um contrato pactuado
em confiança, pois o consignante sujeita-se a transferir coisas suas ao
consignatário, sem a consequente translação do domínio, e em caráter
potencialmente temporário”[2].
O interesse das partes contratantes na celebração de um contrato
estimatório está relacionado ao fato de que o consignante não tem o costume de
comercializar seus produtos diretamente. No caso do pintor, são as galerias de
arte que possuem melhor acesso ao público comprador, de forma que é
interessante para o artista consignar suas obras, para que sejam mais facilmente
vendidas.
Em relação ao consignatário, no caso as galeria de arte, forçoso convir que
5
elas não possuem, em boa parte das vezes, capital de giro suficiente para adquirir
todo o acervo de um pintor para exposição e venda. O contrato de venda em
consignação permite, assim, lucro por parte do vendedor (consignatário) sem que
tenha que desembolsar grande quantidade de dinheiro para formação do estoque.
Estabelece o artigo 536, do Código Civil:
Art. 536, CC: A coisa consignada não pode ser
objeto de penhora ou sequestro pelos credores do
consignatário, enquanto não pago integralmente o
preço.
Essa norma está diretamente ligada ao fato de o consignante permanecer
como dono da coisa até a compra por um terceiro (ou pelo próprio consignatário).
A tradição (entrega) para exposição e venda não transfere a propriedade do
consignante para o consignatário.
Conforme anteriormente dito, apesar de ainda continuar como proprietário,
o consignante não pode dispor da coisa consignada (art. 537, CC: “O consignante
não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a
13
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restituição”). Tal faculdade de disposição é do consignatário, que pode vender a
quem ele quiser ou mesmo comprá-la. É possível, inclusive, que ele ajuíze ação
de manutenção de posse se o proprietário consignante quiser recuperar a coisa
antes do prazo combinado no contrato estimatório.
Não obstante o exposto, um contrato estimatório pode ser feito por prazo
indeterminado. Nessa situação, poderá o consignante interpelar o consignatário
para a restituição do bem ou o pagamento do preço. Tal interpelação poderá ser
feita judicial ou extrajudicialmente, como prevista no art. 397, parágrafo único, do
CC, para a constituição em mora do consignatário. Essa constituição em mora faz
com que a posse do consignatário seja considerada uma posse precária, ilícita,
sendo possível o manejo de interditos pelo consignante, como a ação de
reintegração de posse.
Importante atentar para a hipótese de destruição do bem consignado. No
exemplo exposto, seria o caso de acontecer um incêndio na galeria de arte, de
forma a destruir a obra do pintor consignante. Surgiria a dúvida acerca de quem
arcará com o prejuízo. Assim, é claro o artigo 535 ao estabelecer que, se tornando
impossível restituir a coisa ao consignante, ainda que por fato não imputável ao
consignatário, este “não se exonera da obrigação de pagar o preço”. Conclui-se,
pois, que se tem, nesse particular, uma exceção ao princípio da res perit domino (a
coisa perece para o dono), já que, conforme visto, o dono é consignante e o
prejuízo é do consignatário.
2. Natureza da obrigação do consignatário
Questão que suscita grande discussão diz respeito à natureza jurídica da
obrigação assumida pelo consignatário. Conforme lista Tartuce[3], alguns
doutrinadores entendem que a obrigação assumida é alternativa, como Caio Mario
e Paulo Lôbo, enquanto que outros a trata como uma obrigação facultativa, como
Maria Helena Diniz e Venosa. Válido trazer à baila, pois, o conceito de cada uma
das obrigações assumidas.
Consoante Tartuce[4], a obrigação alternativa é espécie do
gênero obrigação composta, sendo esta última a que se apresenta com mais de
um sujeito ativo, ou mais de sujeito passivo, ou mais de uma prestação. A
obrigação alternativa (oudisjuntiva) é uma obrigação composta objetiva, tendo
14
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A obrigação facultativa, por sua vez, não está delineada pelo nosso Código
Civil, ganhando contornos e definições pela doutrina civilista brasileira. Maria
Helena Diniz exemplifica: “se alguém, por contrato, se obrigar a entregar 50 sacas
de café, dispondo que, se lhe convier, poderá substituí-las por R$ 20.000,00,
ficando assim com o direito de pagar ao credor coisa diversa do objeto do
débito”.[5]
Destaca-se que na obrigação facultativa, o credor não pode exigir que o
devedor escolha uma ou outra prestação, sendo a escolha uma faculdade
exclusiva do devedor. Portanto, havendo impossibilidade de cumprimento da
prestação, sem culpa do devedor, a obrigação se resolve, sem perdas e danos.
Mas se houver fato imputável ao devedor, o credor poderá exigir o equivalente da
obrigação, mais a indenização cabível.
Nos termos do Enunciado nº 32, da I Jornada de Direito Civil do Conselho
5
da Justiça Federal, “no contrato estimatório (art. 534), o consignante transfere ao
consignatário, temporariamente, o poder de alienação da coisa consignada com
opção de pagamento do preço de estima ou sua restituição ao final do prazo
ajustado”. A partir desse enunciado, dos artigos 536 e 537 do novo Código Civil e
do exposto, conclui-se que o consignante mantém a condição de proprietário da
coisa, uma propriedade resolúvel e limitada, já que não pode dispor da coisa.
Assim, diante da transferência temporária do domínio, tem-se que a obrigação é
alternativa, já que, terminado o prazo do contrato, o consignante poderá cobrar o
preço de estima ouingressar com ação de reintegração de posse para reaver os
bens cedidos. A possibilidade de propositura da ação possessória decorre da
própria natureza da obrigação assumida e diante do fato de o consignante, ainda
não pago a ele o preço, ser o proprietário do bem.
Se nos filiarmos à corrente de que a obrigação é facultativa, haveria apenas
o dever de pagar o preço de estima e uma faculdade quanto à devolução da coisa,
não podendo o consignante fazer uso da ação de reintegração de posse. Todavia,
conforme expõe Tartuce[6], a reintegração de posse é reiteradamente aplicada
nos casos envolvendo contrato estimatório.
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Para além dessa motivação, pode-se concluir, ainda, que a obrigação
assumida pelo consignatário é alternativa quando são analisados em conjunto os
artigos 253 e 535 do Código Civil. De acordo com o art. 253 do CC, na obrigação
alternativa, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se
uma delas se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Esse
dispositivo prevê a redução do objeto obrigacional, ou seja, a conversão
da obrigação composta objetiva alternativa em obrigação simples (aquela com
apenas uma prestação). Desse modo, se uma das prestações não puder ser
cumprida, a obrigação se concentra na restante. Quanto ao contrato estimatório,
há regra semelhante, no art. 535 do CC, pelo qual, como visto, “o consignatário
não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua
integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável”.

3. Incidência do ICMS?
Conforme apresentado, a consignação não é compra e venda, mas sim um
contrato onde uma pessoa se propõe a revender algo e lucrar com essa venda.
Uma prática usual no comércio brasileiro é a venda de veículos automotivos
usados através da modalidade do contrato de compra e venda por consignação.
Na situação em comento, o proprietário do carro contrata uma intermediadora,
normalmente uma concessionária de veículos, para vender o referido carro. A
concessionária, por sua vez, cobra um percentual sobre o valor da venda pela
prestação de seu serviço.
Ocorre que os Fiscos Estaduais, no intuito de incorporarem maiores
receitas aos seus patrimônios, costumavam cobrar Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre essa
operação de transferência para posterior venda. A alegação da Fazenda Estadual
era de que a concessionária colocava em circulação mercadoria, estando
constituindo assim o fato gerador do ICMS.
O referido imposto, nos termos do artigo 155, II, da Constituição Federal
incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
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Ocorre que não há, nos contratos estimatórios, circulação jurídica da
mercadoria, não se existindo transferência da propriedade apta a ensejar fato
gerador de ICMS. Nesse sentido decidiu o STJ. Veja-se a ementa do julgado:
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TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS.
OPERAÇÃO DE VENDA PELA AGÊNCIA DE
AUTOMÓVEIS DEVEÍCULO USADO CONSIGNADO
PELO PROPRIETÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso
especial pelo qual se discute se a operação de venda
promovida por agência de automóveis de veículo usado
consignado pelo proprietário está sujeita, ou não, à
incidência de ICMS a ser pago pelo estabelecimento
comercial. 2. (...) 3. A Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/9/2010,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), decidiu que "a circulação de mercadorias versada
no dispositivo constitucional [art. 155, II] refere-se à
5
circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de
mercancia, para o qual concorrem a finalidade de
obtenção de lucro e a transferência de titularidade", que
"pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da
posse ou da propriedade da mercadoria [...] (Roque
Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.
36/37)". 4. Ponderado esse entendimento jurisprudencial,
constata-se que a mera consignação do veículo cuja
venda deverá ser promovida por agência de automóveis
não representa circulação jurídica da mercadoria,
porquanto não induz à transferência da propriedade ou da
posse da coisa, inexistindo, dessa forma, troca de
titularidade a ensejar o fato gerador do ICMS. Nesse
negócio, não há transferência de propriedade (domínio) à
agência de automóveis, pois, conforme assentado pelo
acórdão recorrido, ela não adquire o veículo de seu
proprietário, mas, apenas, intermedeia a venda da coisa a
ser adquirida diretamente pelo comprador. De igual
maneira, não há transferência de posse, haja vista que a
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agência de automóveis não exerce nenhum dos poderes
inerentes à propriedade (art. 1.228 do Código Civil). Isso
porque a consignação do veículo não pressupõe
autorização do proprietário para a agência usar ou gozar
da coisa, nem tampouco a agência pode dispor sobre o
destino da mercadoria (doação, locação, destruição,
desmontagem, v.g.), mas, apenas, promover a sua venda
em conformidade com as condições prévias estabelecidas
pelo proprietário. Em verdade, a consignação do veículo
significa mera detenção precária da mercadoria para fins
de exibição, facilitando, dessa forma, a consecução do
serviço de intermediação contratado. 5. Recurso especial
não provido. (STJ, Relator: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2013, T1 PRIMEIRA TURMA).
Nesse contexto, registra-se que agência apenas recebe o veículo e o vende
pelo preço estabelecido por seu verdadeiro dono. É uma prestação de serviço,
mediante o pagamento de um percentual sobre o valor da comercialização, de
modo que a loja não compra o veículo, recebendo apenas para expor o bem a
possíveis compradores.
Assim, é de se reconhecer a incidência apenas do ISS sobre a operação
de compra e venda por consignação. A operação se encaixa na definição contida
no item da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003, que prevê,
em seu item 10.05, a incidência de ISS sobre “agenciamento, corretagem ou
intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou
subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e
Futuros, por quaisquer meios”.
É importante, porém, atentar para práticas fraudulentas que podem ser
praticadas por algumas empresas, através das quais revendendores adquirem
bens, como veículos usados de particulares, não providenciando o registro da
transferência e solicitando procuração dos proprietários para repassá-los
“diretamente” a compradores. Tais condutas são irregulares, de modo que, nesses
casos, a autoridade administrativa, conforme possibilita o artigo 116 do CTN,
18
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poderá desconsiderar atos ou negócios praticados, os quais têm a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do ICMS.
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Nos termos de Alexandre[7], impõe-se, havendo a situação descrita, uma
interpretação econômica do fato gerador, privilegiando a essência econômica dos
fatos em detrimento das características formais. Isso se dá em nome do princípio
da isonomia e da capacidade contributiva, já que seria contrário ao direito deixar
de cobrar um tributo diante de uma situação equivalente àquela em que outras
pessoas, por adorem as formas típicas, sofreram a incidência tributária.
Conclusão
Muito frequente na prática mercantil, o contrato estimatório é bastante útil
para a venda de bens, de modo que se consegue distribuição sem que os
varejistas tenham que imobilizar capital. Nesse contrato, exige-se especial
lealdade recíproca entre as partes, já que uma das partes, confiando na outra,
transfere coisa móvel sua, com o objetivo de receber o preço estipulado. Há a
possibilidade, também, de devolução da coisa, de modo que se trata de obrigação
5
alternativa aquela decorrente do contrato esimatório.
Pelo fato de o consignatário não adquirir a propriedade da coisa ao se
realizar um contrato estimatório, não há circulação jurídica de mercadoria, de
modo que não ocorre o fato gerador do ICMS. A consignação significa, em
verdade, conforme entendimento do STJ, mera detenção da mercadoria para fins
de exibição, facilitando, dessa forma, a consecução do serviço de intermediação.
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Resumo: Impulsionado pela modernização das relações de trabalho, a
modalidade de prestação por teletrabalho encontra avanços em sua específica
regulamentação pela reforma operada na Consolidação das Leis do Trabalho. A
implementação da modalidade também tem sido observada no serviço público,
com adição de requisitos inexistentes na lei que agravam a prestação do trabalho
e são objeto de análise.
Palavras-chave: CLT, teletrabalho, serviço público, produtividade, modo de
prestação.
5
SUMÁRIO: Introdução; 2. O teletrabalho;
3. Teletrabalho no serviço público; 4.
Conclusão; 5. Referências.

1. Introdução
A alta velocidade nas mudanças trazidas pelos avanços da tecnologia vem
modificando com a mesma rapidez o conjunto das relações humanas. A
modernidade trouxe diversas comodidades e o aspecto mais marcante de nossa
sociedade é a ampliação das comunicações instantâneas, ampliando
sobremaneira o leque de possibilidades em termos de comunicação.
Tais avanços não passaram despercebidos pelas relações de trabalho, uma
vez que o mercado econômico aproveitou-se de nichos criados pelas revoluções
tecnológicas que exigem agilidade e instantaneidade. A figura do trabalhador em
um ambiente físico de trabalho, sob direta supervisão do empregador, deu lugar à
necessidade de cumprimento de metas e satisfação dos interesses da empresa.
Impulsionado pelas modificações trazidas principalmente pelas empresas de
tecnologia do Vale do Silício, o mercado de trabalho passou a quantificar e
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valorizar o potencial criativo do empregado em detrimento da vigilância e
cumprimento de cargas horárias. Difundiu-se a prática do teletrabalho, por meio
do qual a prestação de serviços se revolucionou por excluir a necessidade de
presença física do empregado, o que barateou também os custos de manutenção
de sedes.
O advento e a difusão desta forma de prestação do trabalho traz inúmeros
desafios no campo jurídico, com marcos regulatórios recentes e, por vezes,
contraditórios, como se passa a analisar.
2. O teletrabalho
Caracteriza-se o teletrabalho quando há a prestação de serviços pelo
empregado sem sua presença física na sede do empregador, utilizando-se de
meios digitais e telemáticos.
A legislação trabalhista já previa anteriormente a prestação de trabalho
externo, afastando a incidência do cômputo de horas extraordinárias para aqueles
trabalhadores que realizavam atividades incompatíveis com o controle de
horário[1]:
Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste
capítulo:
I - os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo
tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social e no registro de empregados;
(...)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), entretanto, fixou-se
no sentido de que o afastamento da incidência do cômputo de horas
extraordinárias só seria possível havendo impossibilidade de controle efetivo pela
própria natureza da atividade:
HORAS
EXTRAS.
TRABALHO
EXTERNO.
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE JORNADA. O fato de o
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empregado prestar serviços de forma externa, por si só, não
enseja o seu enquadramento na exceção contida no artigo
62, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Relevante, para tanto, é que haja incompatibilidade entre a
natureza da atividade exercida pelo empregado e a fixação
do seu horário de trabalho, o que não ocorre no caso dos
autos, uma vez que ficou registrada, pela Corte de origem, a
existência de controle da jornada do motorista mediante uso
de equipamento eletrônico GPS - rastreador por satélite -,
além de outros meios de prova que afastam a incidência do
regime a que alude o artigo 62, I, da Consolidação das Leis
do Trabalho. Recurso de revista de que não se conhece.
(TST - RR: 3325920105050031, Data de Julgamento:
05/08/2015, Data de Publicação: DEJT 07/08/2015)
Por outro lado, a recente reforma operada na esfera do direito do trabalho
trouxe uma importante modificação para a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), com a regulação direta do teletrabalho.
5
De acordo com a nova redação da CLT[2]:
Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em
regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.
Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de
serviços preponderantemente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de informação
e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam
como trabalho externo.
Parágrafo único. O comparecimento às dependências
do empregador para a realização de atividades específicas
que exijam a presença do empregado no estabelecimento
não descaracteriza o regime de teletrabalho
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de
teletrabalho deverá constar expressamente do contrato
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Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

§ 1o Poderá ser realizada a alteração entre regime
presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo
entre as partes, registrado em aditivo contratual.
§ 2o Poderá ser realizada a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial por determinação do
empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze
dias, com correspondente registro em aditivo contratual.
Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade
pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e
adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao
reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão
previstas em contrato escrito.
Parágrafo único.
As utilidades mencionadas
no caput deste artigo não integram a remuneração do
empregado.
Art. 75-E.
O empregador deverá instruir os
empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às
precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de
trabalho.
Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de
responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções
fornecidas pelo empregador.
Além disso, novo inciso foi adicionado ao artigo 62 da CLT com expressa
previsão de que o empregado em regime de teletrabalho não faz jus ao cômputo
de horas extraordinárias.
A adição da previsão ao mesmo artigo indica desde já que o teletrabalho
não se confunde com trabalho externo, o que fica explicitado na redação do artigo
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75-B. Trata-se de modalidade de prestação de trabalho à distância sem que a
presença física eventual do empregado descaracterize o regime.
Vê-se que as alterações legislativas vieram privilegiar realidades alteradas
pelos avanços da tecnologia, reconhecendo as vantagens evidentes a
empregados e empregadores na possibilidade formal de se estabelecer o
teletrabalho.
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Em relação à responsabilização pelos insumos necessários à prestação de
serviços vem prevista no artigo 75-D, com evidente tendência a estabelecer
obrigação ao empregador, que afinal é o responsável pelos custos e riscos da
atividade econômica. Eventuais gastos despendidos pelo empregador devem ser
objeto da avença e ressarcidos.
Interessante disposição, ainda, no que tange à responsabilidade pela saúde
e segurança no trabalho incidente no regime. É dever do empregador instruir
quanto a precauções necessárias a fim de evitar acidentes e doenças do trabalho,
devendo o empregado se comprometer a segui-las.
5

Referida regulação não se diferencia substancialmente daquela já prevista
no regime tradicional de prestação de trabalho. O fornecimento de instruções e
equipamentos de segurança não têm o condão de afastar a objetiva
responsabilização do empregador por todos os aspectos de saúde e segurança
relacionados a sua atividade. Mesmo nos casos em que é livre a forma de
prestação do serviço, necessário que se mantenha pelo empregador a constante
conscientização e exigência de adoção de todas as medidas para neutralização
dos riscos inerentes à atividade.
3. Teletrabalho no Serviço Público
De maneira bastante inovadora no serviço público, diversos órgãos vêm
adotando a concessão de regime de teletrabalho a servidores públicos com a
finalidade de incrementar a produtividade e diminuir os custos de manutenção de
sedes.
Conforme o artigo 37, caput, da Constituição, a Administração Pública deve
se reger, entre outros princípios, pelo da eficiência. Assim, só seria possível
vislumbrar a possibilidade de teletrabalho no serviço público para aqueles casos
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em que se pode aferir a produtividade dos servidores. Além disso, deve ser
faticamente possível a prestação do trabalho pelo servidor à distância, com a
implantação de meios telemáticos suficientes.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

É notável, entretanto, que muitas regulamentações em âmbito público tratam
o teletrabalho não como um regime de prestação de serviço, mas como verdadeira
benesse ou vantagem a ser concedida.
A Resolução 227 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)[3] dispõe
sobre o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, e o faz com diversas
peculiaridades em relação à lei:
Art. 6º A estipulação de metas de desempenho (diárias,
semanais e/ou mensais) no âmbito da unidade, alinhadas ao
Plano Estratégico da instituição, e a elaboração de plano de
trabalho individualizado para cada servidor são requisitos
para início do teletrabalho.
(...)
§ 2º A meta de desempenho estipulada aos servidores
em regime de teletrabalho será superior à dos servidores que
executam mesma atividade nas dependências do órgão.

Art. 13. O servidor é responsável por providenciar e
manter estruturas física e tecnológica necessárias e
adequadas à realização do teletrabalho.
Vê-se, portanto, que nos termos da regulamentação transcrita, o teletrabalho
ultrapassa a caracterização de uma modalidade de trabalho e passa ao campo de
prestação com contraprestação exigida.
Utilizando-se a resolução do CNJ como parâmetro, a conclusão que se
chega é que o regime de teletrabalho no serviço público possui exigências não
previstas na lei e que destoam completamente da regulamentação trazida pela
CLT sobre o tema.
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Como mera forma de prestação de um mesmo trabalho em que os custos de
manutenção são abatidos pela comodidade concedida ao empregado de trabalhar
à distância, não há como se compatibilizar uma exigência de incremento de
produção como se penalização fosse.
Sobre a regulamentação do teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas da
União, cita-se SILVA (2015):
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O estudo do SOBRATT averiguou que o teletrabalho no
TCU recebeu o consentimento do Ministério Público Federal
(MPF) no Distrito Federal em 2012. O MPF avaliou que as
Portarias do TCU 139/2009 e 99/2010, que autorizam
determinados servidores a desempenhar suas atividades
fora do órgão, não violam os princípios de isonomia e
moralidade ao criar direitos a uma classe restrita de
servidores do tribunal e que estas estabelecem critérios
eficazes para controle de segurança, qualidade e eficiência
do serviço externo.
5 Um requisito sui generis do programa é
a existência de exigência mínima de produtividade superior
em 15% em relação às metas determinadas para atividades
presenciais. Este aspecto sim traz certa polêmica em relação
ao princípio da isonomia já que o trabalho realizado em casa
seria o mesmo daquele feito presencialmente no local de
trabalho. Não haveria razão de existir exigência de maior
produtividade ao teletrabalho só porque é realizado em casa,
permanecendo inconscientemente a mentalidade de que o
trabalhador em sua residência trabalha menos, ainda que
produza o mesmo em relação à produção em seu local do
trabalho. Tal exigência tem o intuito de incentivo à produção,
pelo conforto que a casa proporcionaria ao trabalhador, o
que ocasionaria estímulo maior ao trabalho, mas afronta a
igualdade e acarreta certa discriminação.
Há de se argumentar, por outro lado, que os servidores públicos se
encontram em uma relação especial de sujeição, o que lhes importa gravames
impostos pela Administração de forma mais intensa do que o particular.
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No entanto, tal argumentação perde força frente à completa potestatividade
no estabelecimento de incremento de metas em relação ao trabalho presencial.
Não há em lei qualquer regulação que determine o aumento da carga de trabalho
do servidor em razão de prestações à distância.
Que se fale então da exigência prevista na resolução do CNJ de
manutenção e aquisição dos meios de trabalho pelo próprio empregado, previsão
esta repetidamente reproduzida em regulamentações de teletrabalho. Não há
circunstância em que se possa visualizar o ônus sobre o fornecimento de meios
de trabalho a ser suportado pelo próprio servidor. Previsão desse tipo rebaixa a
prestação de serviços em teletrabalho a um patamar de privilégio a ser
compensado pelo servidor, com a incidência de gravames pela simples opção de
utilização de regime diferenciado.
O que se verifica, portanto, é uma excessiva oneração da atividade do
servidor sem nenhuma justificativa legal por parte da Administração. A exigência
potestativa de que o empregado ou servidor público arque com os custos da
máquina administrativa sem nenhum tipo de compensação viola o direito à
igualdade entre os integrantes de uma mesma carreira.
Observa-se, entretanto, que os mesmos tipos de disposição são
encontrados em outros regulamentos. De acordo com a Portaria n. 39 de 2017 da
Procuradoria Geral da República (grifo nosso)[4]:
Art. 6º A estipulação de metas de desempenho (diárias,
semanais e/ou mensais) no âmbito da unidade, alinhadas ao
Plano Estratégico da instituição, e a elaboração de plano de
trabalho individualizado para cada servidor são requisitos
para início do teletrabalho.
§1º As chefias imediatas estabelecerão as metas a
serem alcançadas, sempre que possível em consenso com
os servidores, comunicando previamente à chefia
institucional do órgão ou a outra autoridade por esta definida.
§2º A meta de desempenho do servidor em regime
de teletrabalho será, no mínimo, equivalente à
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estipulada para os servidores que executarem as
mesmas atividades nas dependências do MPU, podendo
aquela ser majorada em até 20% (vinte por cento) em
relação a esta.
Já a Portaria n. 304 de 2016 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços[5] (grifo nosso):
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Art. 5º - As atividades do Teletrabalho terão metas de
desempenho para cada servidor, que serão fixadas pela
chefia imediata ou pelo dirigente da Subunidade, com
ciência do titular da Unidade do servidor, mediante
apresentação do Plano de Trabalho da Unidade.
§ 1º - A fixação das metas de desempenho dos
servidores incluídos nas atividades do Teletrabalho
deverá ser baseada em métricas obtidas objetivamente
e serão, no mínimo, 15% (quinze por cento) superiores
5
àquelas previstas para os servidores não participantes
da experiência-piloto e que executem as mesmas
atividades.
Observa-se que sequer há uniformidade na exigência de incremento de
produção para manutenção do teletrabalho. Cria-se, dessa forma, um regime
penalizador que só se torna atrativo em razão das potenciais comodidades
usufruíveis pelo empregado ou servidor público ocasionadas peal prestação de
trabalho à distância.
Deve-se reconhecer, entretanto, que as legislações de vigência de carreiras
no serviço público são taxativas em estabelecer cargas horárias a serem aferidas,
disposição de observância obrigatória ou regulamentação diferenciada.
Considerando que ao Administrador Público é dado apenas agir em estrita
conformidade com a lei, a concessão de regime diferenciado de prestação de
trabalho não pode acarretar um aumento desmedido da força de trabalho
despendida ou a omissão de trabalho exigido pela lei.
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O ponto de equilíbrio entre estas duas realidades está em justamente aferir,
com exatidão, e a depender do labor efetivado por cada servidor, a proporção de
metas que equivalha à carga horária que lhe é legalmente exigida.
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4. Conclusão
Exigir produtividade para além daquela comumente atribuível ao serviço
presencial não só carece de previsão legal para sua implementação, mas se
traduz em verdadeiro enriquecimento sem causa da administração. O servidor que
se ativa por intermédio de teletrabalho normalmente possui exigência de
incremento em produção que não encontra correspondência em vantagens senão
a própria possibilidade de labor à distância.
É necessário que os órgãos públicos adaptem suas interpretações quanto
à aplicação do teletrabalho às premissas da lei. Não se trata de vantagem a ser
concedida ao empregado ou servidor público, mas mero modo de prestação de
trabalho que por si só traz vantagens à administração – como o encolhimento de
gastos com manutenção de sedes.
A tendência de avanços ainda mais profundos em tecnologia traz a
consequência de progressiva modernização do serviço público que, na mesma
toada, precisará se adaptar às novas realidades.
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RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA E A TEORIA DO BOLSO PROFUNDO NO
DIREITO AMBIENTAL
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RESUMO: O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia
qualidade de vida e, portanto, consagrado como direito fundamental. Nessa
conjuntura, destaca-se a responsabilidade civil por dano ambiental e o seu sistema
próprio de incidência, ante a importância da preservação do meio ambiente para
a existência de vida. Cenário esse que exige uma atuação do Direito no sentido
de proteger e dar máxima eficácia a esse direito fundamental, ainda mais quando
se tem uma vitimização de perfil pulverizado e intergeracional. A partir de então,
analisa-se a teoria do bolso profundo, baseada na responsabilização solidária,
considerando a soma de atividades de agentes poluidores para a ocorrência do
dano.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Responsabilidade ambiental; 3. Teoria do bolso
profundo; 4. Conclusão; 5. Referência Bibliográficas.

1.

Introdução

O meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, é a interação de elementos naturais, artificiais e culturais que
proporcionam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas
(caráter unitário).
A partir do incremento de atividades industriais e da percepção de que os
recursos naturais são finitos, o meio ambiente passa a ter relevância para o Direito.
Nessa perspectiva, faz-se necessária a compatibilização entre o direito ao
desenvolvimento econômico e o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, o que se soluciona a partir da sustentabilidade. Assim, o
desenvolvimento sustentável, consagrado no artigo 225, caput, da Constituição
Federal de 1988, abrange o crescimento econômico, a preservação ambiental e a
equidade social.
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É imperioso perceber que, mesmo com forte conteúdo
econômico, não se pode entender claramente o Direito
Ambiental como um tipo de relação jurídica que privilegie a
atividade produtiva em detrimento dos valores propriamente
humanos. A conservação e sustentabilidade dos recursos
ambientais (recursos econômicos) é um instrumento para
garantir um bom padrão de qualidade de vida para os
indivíduos.[1]
Assim sendo, quando se fala em desenvolvimento sustentável, muito mais
do que uma estrita questão econômica, está em jogo a dignidade da pessoa
humana e a necessidade em se assegurar a capacidade de crescimento pleno
com condições dignas de existência.
Nessa conjuntura, a possibilidade de desfrutar de um meio ambiente
saudável foi assentada como direito fundamental, tendo o próprio Supremo
Tribunal Federal reconhecido o art. 225, que trata do meio ambiente, como uma
extensão do art. 5º da Constituição. 5
E sendo baseada na solidariedade, a proteção ao meio ambiente
caracteriza-se como direito humano de terceira dimensão, de titularidade coletiva.
Precisamente em função desse caráter difuso inerente à titularidade de tal
direito fundamental é que avulta em importância identificar-se prontamente qual a
forma de responsabilização do agente causador de dano ambiental, tendo em
vista que se a tutela dos prejuízos sofridos nessa seara recaísse exclusivamente
sobre as vítimas individualmente identificadas, dar-se-ia ensejo, com grande
probabilidade, a um cenário de impunidade, ante a inerente pulverização da lesão
– que prejudica pouquíssimo o sujeito individualmente considerado, mas de forma
substancial a comunidade na qual ele se insere.
2.

Responsabilidade ambiental

Consoante o §3º do art. 225 da CRFB/88, “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados”.
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O dispositivo consagrou o princípio da responsabilidade, permitindo a
imputação de pena inclusive em relação às pessoas jurídicas, até mesmo no
âmbito penal. Nesse sentido, já decidiu o STF que a pessoa jurídica pode ser
responsabilizada na seara penal mesmo nos casos de não identificação da pessoa
física que praticou ou ordenou a prática do ato lesivo, rechaçando assim a teoria
da dupla imputação, pela qual a responsabilização penal do ente jurídico com
personalidade autônoma somente seria admitida acaso restasse igualmente
condenada a pessoa física autora da conduta criminosa.
Tal posicionamento foi capitaneado pelo RE nº 548181, de relatoria da Min.
Rosa Weber, cuja ementa abaixo se reproduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL.
CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA
PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO
PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO
CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO
ENCONTRA
AMPARO
NA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal
não condiciona a responsabilização penal da pessoa
jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução
penal da pessoa física em tese responsável no âmbito
da empresa. A norma constitucional não impõe a
necessária dupla imputação. 2. As organizações
corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela
descentralização e distribuição de atribuições e
responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as
dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa
concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da
Carta Política a uma concreta imputação também a
pessoa física implica indevida restrição da norma
constitucional, expressa a intenção do constituinte
originário não apenas de ampliar o alcance das sanções
penais, mas também de evitar a impunidade pelos
crimes ambientais frente às imensas dificuldades de
individualização dos responsáveis internamente às
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corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico
ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes internos
da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem
relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma
de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou
deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas
à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no
interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal
esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado
delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com
subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à
responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas
envolvidas.
Em
não
raras
oportunidades,
as
responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou
parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de
responsabilidade penal individual. 5. Recurso Extraordinário
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
5

(RE 548181, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
(grifos nossos)
Além da responsabilidade penal e administrativa, o dispositivo não olvidou
o dever de reparação pelos prejuízos ocasionados, de modo que a
responsabilidade civil ambiental é objetiva e integral, bastando a comprovação do
prejuízo e o nexo de causalidade, sem a necessidade de que a culpa seja
demonstrada (fortalecimento do nexo causal). O art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981
(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), elucida:
Art. 14 (...) § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de
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responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente.
Com fundamento no princípio do poluidor-pagador, a obrigação de reparar
o meio ambiente surge com a ocorrência do dano, não havendo o que se discutir
sobre o ato e se a atividade desenvolvida apresentava risco ou não, pois a
proteção ambiental é baseada no princípio da precaução, de modo que, em muitas
situações não é possível a verificação atual do dano, ante a incerteza científica,
mas, ainda assim, essencial a preservação em caráter preventivo, cabendo aos
degradadores potenciais a comprovação de que seu empreendimento é
inofensivo.
A responsabilidade objetiva é fundada no risco social, adotando-se a
modalidade extremada da teoria do risco, ante a relevância do bem jurídico
tutelado. Assim sendo, não são admitidas causas excludentes de
responsabilidade (princípio da reparabilidade integral do dano ambiental).
Aplica-se a teoria do risco integral tanto para os danos gerados ao meio
ambiente quanto para os prejuízos causados a direitos individuais, de modo que
a pessoa que cria o risco deve ser obrigada a reparar os danos advindos da sua
atividade, sendo irrelevante a demonstração de sua licitude. O Código Civil
consolida a teoria do risco:
Art. 927. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.
Esse sistema mais incisivo de responsabilização justifica-se pela
imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente, que deve estar ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
agora previsto na Constituição, tem aplicação imediata para
desconstituir situações de fato pretéritas, mas com efeitos
presentes, que tragam riscos para o ser humano e para o
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meio ambiente. Mais uma vez, cabe lembrar que a
dogmática moderna abomina a ideia de um direito adquirido
à poluição. [2]
É o que se pode verificar quando do reconhecimento da existência de
obrigações propter rem, em que o dever de reparação não se limita a quem
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cometeu o dano, mas passa para quem adquire a propriedade da coisa,
independentemente de ter ligação direta com o prejuízo ambiental anteriormente
ocorrido. Isso porque, ninguém pode se enriquecer e obter lucro a partir da
degradação ambiental em detrimento da coletividade, alegando a transferência da
propriedade. Por isso a preocupação em averiguar as condições da bem adquirido
e o respeito à legislação ambiental.
É que, mesmo que o causador do dano se desfaça da coisa objeto de
degradação, o seu próximo adquirente não estará isento do dever de reparar,
ainda mais quando o comportamento danoso não é passível de verificação
imediata, mas que perpassa anos ou décadas para a sua constatação.
5

Ademais, consoante entendimento da jurisprudência pátria, como medida
protetiva, o dever de composição do meio ambiente está amparado pela
imprescritibilidade da pretensão, tendo em vista a ética intergeracional que
permeia esse direito, o que também dá máxima eficácia à reparação do dano
ambiental. Nesse sentido, cita-se a título exemplificativo o Resp. 1644195/SC, de
relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado pela Segunda Turma do STJ, em
sessão do dia 27.04.2017.
Para complementar esse mecanismo peculiar de responsabilidade,
constata-se uma tendência em fixar uma responsabilização solidária, ante a
dificuldade em delimitar a real contribuição prejudicial de cada autor
individualmente, o que permite que a demanda seja proposta em face de qualquer
um ou de todos os agentes poluidores.
3.

Teoria do bolso profundo

Ao se estabelecer a responsabilidade solidária, aumenta-se a possibilidade
de reparação, tendo em vista a indivisibilidade dos danos. Dessa forma, não se
pode admitir que o réu alegue, como eximente, "o fato de não ser só ele o
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degradador, de serem vários, e não se poder identificar aquele que, com seu obrar,
desencadeou - como gota d'água - o prejuízo".[3]
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É que, o dano ambiental não tem agentes identificados e vítimas certas,
trata-se de um risco anônimo, “podemos, genericamente, conceituar dano
ambiental como a alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de
quaisquer dos recursos naturais, afetando adversamente o homem e/ou a
natureza”. [4]
Nem toda atividade humana que cause impacto ao meio ambiente irá
configurar um dano ambiental, mas apenas quando a capacidade natural de
absorção for ultrapassada.
No direito ambiental vem ganhando destaque a teoria norte-americana do
bolso profundo (Deep Pocket Doctrine).
Além dos mecanismos analisados na responsabilidade que foram
incorporados na jurisprudência para dar efetividade à reparação do dano
ambiental, essa teoria busca, com fundamento na responsabilização solidária,
atribuir àquele que tem mais condições econômicas os custos dos estragos
gerados.
Dessa forma, para que esse direito fundamental não fique sem amparo
protetivo, ante a alegação de impossibilidade indenizatória, a teoria do bolso
profundo pondera a multiplicidade de agentes poluidores, de modo que a
responsabilidade irá recair sobre aquele que possuir melhores condições
financeiras de arcar com os despesas ambientais, podendo acionar os demais
regressivamente, haja vista também a restrição jurisprudencial que se tem dado
para os casos de denunciação à lide, em virtude da celeridade processual.
Há uma tendência específica no Direito Ambiental em
buscar responsabilizar quem tem mais condições de arcar
com os prejuízos ambientais, com base na doutrina
americana do “bolso profundo”, uma vez que prevalece que
todos os poluidores são responsáveis solidariamente pelos
danos ambientais, conforme já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça. [5]
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Nessa perspectiva, é possível que o poluidor indireto seja responsabilizado
(art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981). Com base nessa doutrina, as instituições
financeiras, que conferem créditos para o desenvolvimento de projetos que geram
danos ambientais, também poderiam ser demandadas e efetivamente obrigadas
a compor os danos em virtude do seu maior poderio econômico.
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(...) as instituições financeiras, ao concederem os
créditos para investimentos em projetos industriais, agrícolas
ou outros, necessariamente, devem considerar a variável
ambiental como um potencial elemento de risco para os seus
negócios. Quanto maior o risco ambiental, maior o risco do
investimento. Inversamente, se os riscos ambientais forem
reduzidos, menores serão os riscos financeiros do negócio.
Há que se considerar que, da análise de risco ambiental,
pode resultar uma considerável variação da taxa de juros.
Além do risco do investimento, as instituições financeiras
devem considerar que é crescente a tendência a
responsabilizar os
5 agentes financeiros por danos causados
pelos mutuários. Há que se considerar que a Lei nº 6.938/81
(Política Nacional do Meio Ambiente) criou a figura
do poluidor indireto, que é todo aquele responsável
indiretamente pela degradação ambiental (art. 3º, IV). Na
esfera penal, a Lei nº 9.605, em seu artigo 2º, determina que
incorre nas penas cominadas aos crimes ambientais “quem
de qualquer forma” concorre para a sua prática. Por força de
lei, portanto, há uma solidariedade passiva do agente
financiador do empreendimento que degradou o meio
ambiente. [6]
O art. 2º, §4º, da Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), permite a
responsabilização dos financiadores de atividades que envolvem organismos
geneticamente modificados (OGMs) pelo descumprimento da referida lei, quando
não exigem dos executores o Certificado de Qualidade em Biossegurança.
“Também nessa trilha, o artigo 12, da Lei 6.938/1981, exige que as entidades e
órgãos oficiais de crédito condicionem a sua concessão ao prévio licenciamento
ambiental das suas atividades, mediante a aprovação dos respectivos projetos”.[7]
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Ao se falar da responsabilidade pós-consumo, tratada pela Lei nº
12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), verifica-se a aplicação
prática da doutrina do bolso profundo, tendo em vista a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto, de modo que os fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes passam a também ser responsáveis
pela gestão e destinação dos resíduos gerados (embalagens, produtos usados,
vencidos ou quebrados), assumindo os custos das externalidades ambientais que
não podem ficar a cargo exclusivamente do poder público e, por consequência, da
sociedade.
Esse entendimento de incidência de um regime peculiar de
responsabilização por dano ao meio ambiente permite a restauração ambiental ou
o ressarcimento das vítimas pelo degradador mais saudável financeiramente,
dentre os autores dos danos, já que difícil identificar a participação delimitada de
cada um. Tal conclusão, repisa-se, não impede que o poluidor que possui maiores
recursos promova ações regressivas em face dos demais envolvidos na lesão
ambiental, no entanto, a recomposição ambiental não está condicionada ao
desfecho das ações de regresso.
4.

Conclusão

Após um passado que visava apenas ao desenvolvimento econômico
desenfreado sem se preocupar com os danos ambientais que a atividade industrial
poderia ocasionar e que tal conjuntura era legitimada pela ordem jurídica, chegouse ao reconhecimento da gravidade do tema e da necessidade de o Direito ampliar
a sua atuação quando se trata da responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente.
Responsabilidade esta que não se limita à questão pecuniária. A reparação
pode ser natural, com a recomposição do meio ambiente degradado; por
compensação ambiental, quando os danos forem irreversíveis, mas são adotadas
medidas que tentam neutralizar o dano e se aproximar das condições originais; e,
por fim, por indenização pecuniária, quando a reconstituição for inviável.
Nessa perspectiva, ganha relevância o princípio do poluidor-pagador tanto
na sua pretensão reparadora quanto no seu dever preventivo, como medida de
evitar a atividade poluidora, pois o pagamento não pode justificar a degradação.
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O poluidor deve ser responsabilizado pelas externalidades negativas
provocadas, não podendo usufruir apenas do aspecto positivo de obter lucros
enquanto a coletividade arca com todos os prejuízos.
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Considerando a valorização que o constituinte deu ao meio ambiente, é
decorrência lógica o sistema da responsabilização objetiva, assim como a
possibilidade de sua verificação solidariamente, ante a atuação conjunta de
pessoas na provocação do dano.
Assim, para complementar o sistema de proteção, a teoria do bolso
profundo vem para garantir a composição do dano ambiental pelo agente com
melhores condições de garantir o retorno à situação anterior bem como de
ressarcir as perdas. Isso porque, não se pode esperar a identificação de uma única
ação causadora do dano, quando se tem múltiplos agentes atuando na soma
desse prejuízo, além do que, esperar a solvência de um quando o outro já tem
atual recurso reparatório, não iria efetivar o direito de um meio ambiente saudável.
Afinal, independentemente do quantitativo da participação na ocorrência do
5
dano, é dever do agente a indenização em sua totalidade.
Nesse sentido, pelo poder expansivo que tem os direitos fundamentais e
para que se conceda a sua máxima efetividade, constata-se uma jurisprudência
cada vez mais coadunada com a proteção do meio ambiente.
5.
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A RAZOABILIDADE NA ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar qual a postura que deve o
empregador adotar no recebimento de atestados médicos nos casos em que o
trabalhador queira justificar a sua ausência em razão de uma doença que o deixe,
temporariamente, impossibilitado de trabalhar. É apontado que a emissão de
atestados médicos e a sua aceitação pelo empregador deve obedecer, em regra,
ao rol hierárquico legal e a exigência de se submeter, quando existente, a
avaliação por médico da empresa, com vistas a obedecer aos comandos legais e
jurisprudências que tratam da questão. No entanto, isto não pode ser realizado de
maneira inflexível e irrazoável, sob pena
de ofender postulados constitucionais,
5
como a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho.
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Ausência. Doença. Atestado Médico.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A incapacidade do trabalhador para o exercício de suas atividades
laborativas, em razão de uma doença, pode vir a prejudicar o empregador por
deixar de contar com aquela força de trabalho. A sua falta, neste caso, é justificada
por meio de um atestado emitido por um médico, sendo, inclusive, encargo do
empregador o pagamento dos salários do obreiro durante os primeiros quinze dias
de sua licença-saúde. Após este período, cabe à autarquia previdenciária, INSS,
a obrigação de conceder o benefício de auxílio-doença ao segurado.
Uma das dúvidas que, muitas vezes, é suscitada em situações da
espécie é saber qual o atestado médico deve ser apresentado pelo obreiro para
não ter os dias que sofreu uma enfermidade incapacitante para o trabalho
descontados do seu salário, sob a justificativa, por exemplo, de que o atestado
não é válido, devendo, por conta disso, a falta ser classificada como injustificada.
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Nessa senda, o presente artigo tem por objetivo responder a seguinte
indagação: deve o empregador aceitar qualquer atestado médico apresentado
pelo empregado para justificar a sua ausência em razão de uma doença que o
deixe, temporariamente, impossibilitado de trabalhar?
2 A FALTA AO SERVIÇO POR DOENÇA
É, deveras, ruim para ambas as partes da relação de emprego a ausência
ao serviço do trabalhador, pois, de um lado, não se tem disponível a mão de obra
e, do outro, o desconto do salário pelo dia não trabalhado quando a falta é
injustificada.
A situação se agrava quando se está envolvido uma doença que
incapacite o obreiro, ainda que temporariamente. É justamente por isto, com
arrimo no princípio da solidariedade, que a falta ao trabalho por doença não gera
o desconto pelo dia não trabalhado. Assim, é uma falta justificável que não deve
gerar sanções ao obreiro.
Nos primeiros quinze dias, o empregador assume o ônus de manter o
salário mesmo sem a remuneração e, após este prazo, caso a doença não tenha
sido curada, o INSS arca com o benefício de auxílio-doença do segurado. No
primeiro caso, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho enquanto
que no segundo é um caso de suspensão do contrato de trabalho, nos termos do
art. 476 da CLT. Como esta questão, a ausência ao serviço por doença, é tratada
legalmente?
3 AS NORMAS QUE TRATAM DO ATESTADO MÉDICO
Estando adoentado e impossibilitado de trabalhar, cabe ao empregado
apresentar ao seu empregador o respectivo atestado médico que comprove que
ele necessita se ausentar do serviço por determinado período para tratar da
enfermidade.
Esta questão suscita dúvidas de qual atestado deve ser apresentado. Isto
se deve, principalmente, pela má índole de alguns que se valem de atestados
médicos fraudulentos para se ausentar com justificativa do serviço.
Reza o artigo 6º da Lei 605/49, em seu parágrafo segundo, que a doença
do empregado é comprovada por meio de atestado médico. Porém, a Lei em
comento cria uma ordem entre os atestados da seguinte forma: I - instituição da
previdência social; II – médico do SESC; III – médico da empresa ou de médico
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conveniada; IV – médico de hospital ou posto de saúde público; V – médico
particular de escolha do empregado.
Por outro lado, o art. 60 da Lei 8213/91, parágrafos terceiro e quarto,
disciplinam que:
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§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em
convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas
correspondentes ao período referido no § 3º, somente devendo
encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social
quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.
Cumpre também mencionar a Portaria do Ministério da Previdência nº
3.291/84 que diz que para o atestado ser eficaz deve conter as seguintes
características:
5

a) tempo de dispensa concedida ao segurado, por extenso e
numericamente;
b) diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional de
Doença – CID com a expressa concordância do paciente, de
acordo com a Resolução nº 1.190, de 14.09.1984 do Conselho
Federal de Medicina;
c) assinatura do médico ou odontólogo sobre carimbo do qual
conste nome completo e registro no respectivo Conselho
Profissional.
Com apoio nessas normas, alguns empregadores acabam por recusar o
atestado médico apresentado pelo obreiro doente. Será que esta conduta patronal
está correta?
4 A JURISPRUDÊNCIA DO TST SOBRE ATESTADOS MÉDICOS
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - TST[1] tende a negar
o abono de faltas atestadas por médico que não pertence à empresa[2], quando
esta possui ambulatório para cuidar de seus funcionários ou, ainda, quando não
observada a ordem preferencial definida em Lei:
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RECURSO DE REVISTA. SUMARÍSSIMO. ABONO DE FALTAS
– ATESTADO FORNECIDO POR MÉDICO SEM VINCULAÇÃO
COM A EMPRESA. A justificação da ausência do empregado
motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e
da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem
preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei
(Súmula/TST nº 15). Ao serviço médico da empresa ou ao mantido
por esta última mediante convênio compete abonar os primeiros
15 (quinze) dias de ausência ao trabalho (Súmula/TST nº 282).
Recurso de revista conhecido e provido.
RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO.
ATESTADO MÉDICO. ABONO DE FALTAS. SERVIÇO MÉDICO
DA EMPRESA. I. A Corte Regional negou provimento ao recurso
ordinário interposto pela Reclamada e manteve sua condenação
ao pagamento dos valores descontados do Autor a título de falta,
por reconhecer a validade do atestado médico apresentado pelo
Reclamante para fins de abono de falta, sob o fundamento de não
haver obrigatoriedade de o empregado consultar o médico da
empresa na hipótese. II. É pacífico, no âmbito desta Corte
Superior, o entendimento de que, havendo serviço médico nas
dependências da empresa, o empregado que pretende abonar os
primeiros quinze dias de falta deve submeter-se primeiramente ao
atendimento do médico da empresa. Uma vez preterida esta
ordem legal de preferência pelo Reclamante, que apresenta
atestado de profissional estranho ao serviço ou convênio médico
da empresa, fica caracterizada contrariedade às Súmulas nº 15 e
282 do TST. III. Nesse contexto, a decisão proferida pelo Tribunal
Regional no sentido de reconhecer a validade de atestado
passado por médico estranho aos quadros da empresa para fins
de abono dos primeiros quinze dias de falta do Reclamante,
embora reconhecida a existência de serviço médico no âmbito da
Reclamada, contraria o entendimento consolidado na Súmula nº
282 do C. TST. IV. Recurso de revista de que se conhece, por
contrariedade à Súmula nº 282/TST, e a que se dá provimento,
para afastar a validade do atestado apresentado pelo Autor para
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fins de abono dos primeiros quinze dias de falta e julgar
improcedente a presente reclamação trabalhista.
A Súmula 15 do TST expõe que: “a justificação da ausência do empregado
motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração
do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos
estabelecida em lei”.
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Ao passo que a Súmula 282 também do TST dispõe que: “ao serviço
médico da empresa ou ao mantido por esta última mediante convênio compete
abonar os primeiros 15 (quinze) dias de ausência ao trabalho”.
Na mesma senda, o Precedente Normativo nº 81 do TST preceitua que:
“assegura-se eficácia aos atestados médicos e odontológicos fornecidos por
profissionais do sindicato dos trabalhadores, para o fim de abono de faltas ao
serviço, desde que existente convênio do sindicato com a Previdência Social,
salvo se o empregador possuir serviço próprio ou conveniado”.
É observável, portanto, que o entendimento jurisprudencial predominante
do TST privilegia a ordem preferencial dos atestados médicos da Lei 605/49 e,
5
também, o médico da empresa ou indicado por ela.
Para Sérgio Pinto Martins, a ordem preferencial de apresentação de
atestado médico para comprovar a impossibilidade de, por doença, comparecer
ao trabalho nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho é: da empresa
ou do seu convênio e depois dos médicos da previdência social, do sindicato e da
entidade pública[3].
Após o período inicial a cargo do empregador, caberá ao empregador
encaminhar o empregado à Previdência Social para atestar a manutenção da
incapacidade do empregado e pagar, doravante, o auxílio-doença.
Desse modo, caso esteja adoentado, deve o empregado, em regra,
observar a ordem preferencial de atestados ou, ainda, submeter-se a médico
indicado pelo empregador, com o objetivo de evitar descontos em seu salário nos
primeiros quinze dias, cabendo, após este período, se dirigir ao INSS para buscar
o benefício previdenciário correspondente.
Isso porque, nessa linha de entendimento judicial, com base nas normas
que tratam da matéria, se o empregador apresentar um atestado emitido por
médico particular, ao arrepio da ordem preferencial, poderá o empregador recusar
o recebimento e não pagar o salário do período respectivo.
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Porém, tal cenário jurídico delineado não deve ser visto de maneira
absoluta, inflexível, posto que pode existir situações que requeiram soluções
diferenciadas, pautadas na proporcionalidade, razoabilidade e dignidade do
trabalhador.
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5 O RECEBIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE ATESTADOS
MÉDICOS
Ainda que exista a ordem preferencial de validade de atestados médicos
e a jurisprudência trabalhista aceite que o empregador recuse o atestado emitido
por médico particular, se houver médico no ambulatório da empresa, não parece
ser esta a melhor solução jurídica para todos os casos em que ocorra a ausência
do obreiro motivado por uma doença.
Isso porque não se pode olvidar que a razoabilidade e a proporcionalidade
permeiam todo o ordenamento jurídico e não se deve, com base apenas em uma
interpretação literal das normas, negar validade ao atestado médico, ainda que
particular, apresentado.
Se o obreiro, em uma situação hipotética, encontra-se em um hospital
particular em uma unidade de tratamento intensivo – UTI – e, após sua alta,
apresenta o atestado expedido por um médico deste corpo técnico, descabe a
exigência de um atestado emitido por médico da empresa ou, ainda, que se
obedeça a ordem preferencial de atestados.
Em situações de emergência médica, muitas vezes, o obreiro não possui
tempo suficiente para seguir os trâmites burocráticos de comparecer a um
ambulatório empresarial ou médico conveniado pelo empregador.
Além disso, o médico do trabalho, ainda que seja altamente competente,
pode não possui conhecimento médico de todas as áreas da medicina, tais como
traumatologia, cardiologia, oncologia, dentre outras ramificações da ciência
médica.
Por isso, em situações da espécie, é irrazoável exigir o atendimento de
um rol legal ou que o trabalhador seja submetido à médico da empresa.
Algumas empresas, inclusive, por meio de seus regulamentos internos ou
por meio de acordos ou convenções coletivas de trabalho, determinam que o
atestado médico, qualquer que seja, deve ser submetido ao crivo do médico da
empresa para a sua homologação ou não.
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Este procedimento parece mais irrazoável do que seguir o rol legal, posto
que o atestado médico já foi emitido, descabendo, até por questões éticas, um
outro médico reavaliar a licença concedida por, muitas vezes, um médico
especialista na área do tratamento.
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Assim, descabe conferir um poder discricionário exclusivo para o médico
da empresa aceitar ou não atestados, nem tampouco recusar um documento
médico tão somente porque não se obedeceu à ordem legal de apresentação de
atestados médicos.
Nessa esteira, a razoabilidade e proporcionalidade deve pautar a conduta
do empregador[4]:
NORMA COLETIVA QUE DETERMINA QUE SÓ SERÃO
ACEITOS OS ATESTADOS MÉDICOS EMITIDOS POR MÉDICO
DA EMPRESA, MÉDICO CONVENIADO EM DECORRÊNCIA DO
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL OU DOS MÉDICOS DO
CONVÊNIO MÉDICO DO SINDICATO, NA REGIÃO EM QUE SE
LOCALIZA A RESIDÊNCIA DO EMPREGADO. FUNCIONÁRIA
5
(RESIDENTE NA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO) ATENDIDA EM
CASA DE SAÚDE (LOCALIZADA EM SÃO JOÃO DE MERITI)
INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA E DISTANTE 8,53 KM
DA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. ATESTADO NÃO ACEITO
PELA EMPRESA. DESCONTOS A TÍTULO DE FALTAS.
OFENSA à RAZOABILIDADE. CONDUTA ARBITRÁRIA DA
EMPREGADORA. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. Apresentando
a autora atestado médico emitido por Casa de Saúde da rede
credenciada da ré, localizada a apenas 8,53 km da residência da
trabalhadora, ofende o princípio da razoabilidade o desconto dos
dias abonados, sob o fundamento de que a clínica não se localiza
na "região" da demandante, mormente quando a ré não provou
haver outro hospital mais próximo, dentro da região.
É claro que, se o empregado apresenta um atestado médico de origem
suspeita, cabe a sua averiguação pelo empregador e, se for o caso, confirmada a
sua falsidade, a aplicação de sanção ao obreiro por falta, inclusive, de natureza
grave, passível até mesmo de se cogitar uma dispensa por justa causa.
Não se pode esquecer que a boa-fé deve permear a relação trabalhista e
a apresentação de um documento por empregado deve se presumir, juris tantum,
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como verdadeiro e idôneo, em razão do princípio da confiança que deve existir em
todo contrato de trabalho. Porém, se esta relação for rompida, com a comprovação
de apresentação de um atestado falso para abonar falta, cabe sanção ao
trabalhador faltoso.
Não obstante a isso, por outro lado, a rigidez desnecessária no
recebimento de atestado médico, mesmo particular, de maneira injustificável e
irrazoável pelo empregador, não parece a melhor solução, pois isto pode ofender
princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana e a
valorização do trabalho, sendo cabível, inclusive, em caso de recusa injustificada,
enquadrar a negativa de conferir eficácia ao atestado médico apresentado como
uma ofensa à honra do trabalhador, o que, por consequência, atrai a possibilidade
do empregador ter que indenizar o funcionário por danos morais.
Assim sendo, o empregador deve buscar agir de maneira ponderada,
justificada e razoável com o trato com o seu funcionário, verificando se o atestado
médico apresentado, mesmo fora de uma ordem legal ou de médico particular
desvinculado da empresa, deve ser aceito, em respeito à boa-fé a à confiança
conferida ao seu empregado.
6 CONCLUSÕES
A emissão de atestados médicos e a sua aceitação pelo empregador deve
obedecer ao rol hierárquico legal e a exigência de se submeter a avaliação por
médico da empresa, em regra, com vistas a obedecer aos comandos legais e
jurisprudências que tratam da questão.
No entanto, isto não pode ser visto de maneira inflexível, sob pena de
ofender postulados constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a
valorização do trabalho. A recusa injustificada em receber um atestado médico,
mesmo que particular, pode dar ensejo a indenizações por danos morais por, à
guisa de exemplo, causar dor e sofrimento ao trabalhador em um momento de
fragilidade da sua saúde física e/ou psicológica.
A relação de trabalho deve se pautar na boa-fé e na confiança. Se o
empregado apresenta um atestado médico particular, ainda que não obedeça ao
rol preferencial legal de atestados e mesmo que a empresa possua médico
conveniado, o documento médico não pode ser recusado se não houver indícios
que maculem a sua idoneidade. Se comprovada a sua falsidade, no entanto,
50
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

caberá ao obreiro suportar a aplicação de sanções e, a depender da gravidade, o
próprio rompimento do contrato de trabalho, por justa causa.
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É certo que o empregador deve verificar o motivo da ausência do
empregado ao serviço, com vistas a verificar se a ausência é justificada ou não e
se, por consequência, deve pagar o salário ou descontar o dia não trabalhado.
Contudo, o bom senso deve sempre prevalecer, não existindo motivo crível para
o empregador não aceitar, por exemplo, um atestado médico emitido por um
médico de um hospital particular de renome, existindo outros mecanismos para,
se necessário, coibir práticas eivadas de má índole, tais como a apresentação de
atestados falsos.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir a falta de planejamento e de
gestão no sistema educacional brasileiro. Expandir e compartilhar experiências
positivas de gestão escolar que demonstraram bons resultados em vários estados
e municípios do país. Alguns bons exemplos de intervenções que poderiam ser
replicadas são: a nomeação dos diretores escolares com base em seu
desempenho e experiência (e não por indicações políticas); o pagamento de
bônus aos professores e funcionários com base no desempenho das escolas; a
adaptação das políticas estaduais a necessidades locais específicas; o
compartilhamento de experiências e melhores práticas; e o destaque às escolas
com desempenho melhor. O Brasil tem desafios gigantescos para acertar o seu
Ensino Superior. Há ilhas de excelência aqui e ali – mas são ilhas nas quais as
instituições, professores e pesquisadores pagam um preço alto para não sucumbir
à mediocridade generalizada. O progresso de uma nação depende em grande
parte da quantidade e da qualidade de suas elites, e isso está diretamente
relacionado à qualidade do Ensino Superior.
5

Palavras-chave: Sistema educacional brasileiro; Falta; Planejamento; Gestão;
Resultados vexatórios.
ABSTRACT: This article aims to discuss the lack of planning and management in
the Brazilian educational system. Expand and share positive experiences of school
management that have shown good results in several states and municipalities of
the country. Some good examples of interventions that could be replicated are: the
appointment of school principals based on their performance and experience
(rather than policy directions); the payment of bonuses to teachers and staff based
on the performance of schools; the adaptation of state policies to specific local
needs; sharing of experiences and best practices; and highlighting better
performing schools. Brazil has gigantic challenges to hit its Higher Education.
There are islands of excellence here and there - but they are islands in which
institutions, professors and researchers pay a heavy price not to succumb to
widespread mediocrity. The progress of a nation depends to a great extent on the
quantity and quality of its elites, and this is directly related to the quality of Higher
Education.
Keywords: Brazilian educational system, Lack, Planning, Management, Vexing
results.
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RESUMEN: El presente artículo tiene por objetivo discutir la falta de planificación
y de gestión en el sistema educativo brasileño. Ampliar y compartir experiencias
positivas de gestión escolar que demostraron buenos resultados en varios estados
y municipios del país. Algunos buenos ejemplos de intervenciones que podrían ser
replicadas son: el nombramiento de los directores escolares en base a su
desempeño y experiencia (y no por indicaciones políticas); el pago de bonos a los
profesores y empleados basados en el desempeño de las escuelas; la adaptación
de las políticas estatales a necesidades locales específicas; el intercambio de
experiencias y mejores prácticas; y el destaque a las escuelas con un mejor
desempeño. Brasil tiene desafíos gigantescos para acercar su enseñanza
superior. Hay islas de excelencia aquí y allá, pero son islas en las que las
instituciones, profesores e investigadores pagan un precio alto para no sucumbir
a la mediocridad generalizada. El progreso de una nación depende en gran parte
de la cantidad y de la calidad de sus élites, y eso está directamente relacionado a
la calidad de la Enseñanza Superior.
Palabras clave: Sistema educativo brasileño, la falta, planificación, gestión,
Resultados vejatorios.

1 INTRODUÇÃO
Os resultados de educação melhoraram no Brasil, mas permanecem baixo
ao se considerar o drástico aumento dos gastos. Apesar dos avanços significativos
em acesso, conclusão e aprendizagem no sistema educacional brasileiro nas duas
últimas décadas, a qualidade do ensino ainda é bem baixa. O Brasil obteve
melhoras significativas na prova de matemática do PISA (Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes). A nota média brasileira passou de 68% para 79%
da média da OCDE entre 2002 e 2012. Contudo, desde então, os resultados
caíram para 77% em 2015 (o mesmo nível de 2009). Quando se controla pelo nível
de gasto por aluno, os resultados do PISA ainda são decepcionantes. O
desempenho brasileiro medido pela prova de matemática do PISA em 2012 foi
somente 83% do esperado para países com o mesmo nível de gasto por aluno.
Países como a Colômbia e a Indonésia, por exemplo, atingiram pontuações
semelhantes no PISA gastando bem menos por aluno. Já países como Chile,
México e Turquia gastam valores similares ao Brasil e obtêm melhores resultados.
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No Brasil, como as profissões são hiper-regulamentadas, os currículos ficam
“amarrados”, com uma infinidade de disciplinas e cursos obrigatórios. Ou seja,
privilegia-se a quantidade em detrimento da qualidade. Nesse item, estamos na
contramão dos países mais avançados.
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O segundo desafio é o da qualidade. Na maioria dos países desenvolvidos,
cerca de 30% dos concluintes do Ensino Médio ingressam em algum curso
superior, e isso tem aumentado nas últimas décadas. Em pouquíssimos países,
como os Estados Unidos, esse número é superior a 50%. Na maioria dos países
europeus, o acesso ao Ensino Superior ainda é bastante restrito e seletivo, e as
instituições – quase sempre só públicas – geralmente mantêm padrões bastante
similares entre si.
No Brasil, temos diferentes realidades – algumas universidades e cursos são
seletivos, mas a grande maioria não é. De acordo com os dados do Pisa, menos
de 10% dos alunos brasileiros teriam condições de acesso a um curso superior
em países europeus e muito menos de 1% teria condições de concorrer às
universidades norte-americanas de elite.
5 Os dados do ENEM também confirmam
essa situação. Ou seja, o desafio da qualidade do Ensino Superior só começará a
ser resolvido quando o País produzir egressos do Ensino Médio com um nível de
aprendizagem adequado.
O terceiro desafio é institucional. O marco legal do Ensino Superior no Brasil
é baseado na ideia de uma “Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão”,
modelo inicialmente implementado na Alemanha no Século XIX. Nem todas as
instituições de Ensino Superior realizam essas três atividades, o que cria um
extraordinário custo para que se cumpra o modelo – ou se burle a legislação. O
sistema de gestão das universidades públicas não oferece estímulos para que
sejam eficientes. A gestão das instituições privadas é sujeita a um emaranhado
regulatório de altíssimo custo e que em nada contribui para aumentar a
competição, reduzir custos ou melhorar a qualidade. Temos enormes barreira de
entrada para professores estrangeiros, reduzindo a pressão sobre os nossos. E
oferecemos pouquíssimos atrativos para bons alunos de graduação de outros
países.
2 DESENVOLVIMENTO
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A ineficiência do gasto em educação básica no Brasil é elevada e vêm
aumentando. Uma Análise Envoltória de Dados (DEA) com dados do PISA da
OCDE sobre educação no Brasil e em outros países latino-americanos demonstra
que as escolas brasileiras são relativamente ineficientes no uso de recursos (DEA
orientada a insumos). Ademais, a ineficiência média aumentou de cerca de 45%
em 2006 para 55% em 2012. Embora os gastos por aluno tenham aumentado, a
maioria das escolas não conseguiu melhorar o desempenho, o que resultou em
menor produtividade geral. A eficiência e o desempenho estão correlacionados:
as escolas com os melhores resultados são, também, as mais eficientes. Os 25%
de escolas com o melhor desempenho são, na média, 20% mais eficientes que as
escolas no segundo quartil. Embora os fatores que causam um melhor
desempenho escolar sejam, em grande parte, idiossincráticos e estejam
relacionados à gestão escolar, escolas maiores, escolas urbanas e escolas
privadas tendem a apresentar resultados melhores de desempenho e, também,
de eficiência (Perelman et al., 2016).
O baixo desempenho do sistema educacional brasileiro reflete-se nas altas
taxas de reprovação e evasão escolar, apesar das baixas e decrescentes razões
aluno-professor. Mais de 35% dos alunos repetiram pelo menos um ano no ensino
fundamental e médio, comparados a menos de 15% na OCDE e em países
estruturalmente comparáveis, como a Turquia e a Rússia. As taxas de evasão
escolar também são altíssimas (26%) em comparação com a OCDE (4%) e países
comparáveis da região (14%). Isso ocorre apesar de o Brasil ter uma razão alunoprofessor relativamente baixa. Na verdade, a razão média aluno-professor vem
diminuindo porque a população de alunos no ensino público está em queda. Em
2014, a razão aluno-professor era 23 no ensino fundamental I, e 19 no ensino
fundamental II. Esses valores estão acima da média da OCDE (15 e 13,
respectivamente), mas um pouco abaixo da média de países estruturalmente
comparáveis (25 e 22 para o ensino fundamental I e ensino fundamental II,
respectivamente) (OCDE, 2014).
O baixo índice de conclusão do ensino médio é outro indicador do baixo
desempenho do sistema educacional. Os estudantes concluem o ensino médio
aos 19 anos, em média, o que está um pouco acima da média de países
comparáveis regionais e estruturais. No entanto, os altos índices de reprovação e
evasão escolar observados no Brasil resultam em um percentual
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surpreendentemente alto de alunos que não concluem o ensino médio antes dos
25 anos de idade. Isso parece ser a principal causa dos altos custos por formando
do ensino médio no Brasil, que são bem mais elevados que em qualquer outro
país da américa latina.
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A alta defasagem escolar tem início no ensino fundamental e prossegue até
o ensino superior, o que resulta em um alto custo médio para formar um aluno. O
Brasil possui uma taxa bruta de matrículas no ensino superior de 42%, muito acima
da taxa líquida correspondente, que é 16%. Isso indica que mais da metade dos
estudantes brasileiros de ensino superior já deveriam ter concluído o curso. As
reprovações não somente são custosas, mas também refletem a falta de apoio
dirigido aos alunos com desempenho mais fraco – geralmente de famílias
desfavorecidas.
A baixa qualidade dos professores é o principal fator restringindo a qualidade
da educação. O magistério permanece uma profissão desprestigiada. Os
requisitos para ingresso em cursos de licenciatura são fracos e a formação é de
baixa qualidade. É além da pouca seletividade
na contratação de professores para
5
os sistemas educacionais estaduais e municipais, os salários não são vinculados
do desempenho. A mudança desse paradigma exigirá reformas coordenadas de
políticas públicas nas esferas federal, estadual e municipal. As tendências
demográficas, no entanto, oferecerão uma grande oportunidade para elevar o
nível dos professores e da qualidade da educação ao longo da próxima década,
pois estima-se que a população em idade escolar diminua em 25% entre 2010 e
2025. Isso, aliado a um grande número de professores que irão se aposentar nos
próximos anos, permitirá uma maior seleção na contratação de um número menor
de professores que serão necessários para substituir os que estarão se
aposentando.
O Brasil é um dos países que menos gastam com alunos do ensino
fundamental e médio, mas as despesas com estudantes universitários se
assemelham às de países europeus, segundo a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
No estudo "Um Olhar sobre a Educação" a entidade analisa os sistemas
educativos dos 35 países membros da organização, a grande maioria
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desenvolvidos, e de dez outras economias, como Brasil, Argentina, China e África
do Sul.
O Relatório expõe contradições da educação no Brasil, metade dos
brasileiros adultos não conclui o ensino médio e salários dos professores continua
baixo, um dos dados que chamaram mais atenção foi a informação de que, em
2015, mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos não concluíram o Ensino
Médio - outros 17% não concluíram o Ensino Fundamental. Tais índices estão
abaixo da média observada nos outros países analisados pela OCDE, na qual
22% dos adultos não chegaram ao Médio e 2% concluíram as etapas do Ensino
Fundamental.
Outro avanço observado, por outro lado, foi o aumento do percentual de
adultos (25 a 34 anos) que completou a última etapa da Educação Básica de 53%
em 2010 para 64% em 2015.
O Brasil gasta anualmente US$ 3,8 mil (R$ 11,7 mil) por aluno do primeiro
ciclo do ensino fundamental (até a 5ª série), informa o documento. O valor em
dólar é calculado com base na Paridade do Poder de Compra (PPC) para
comparação internacional.
A cifra representa menos da metade da quantia média desembolsada por
ano com cada estudante nessa fase escolar pelos países da OCDE, que é de US$
8,7 mil. Luxemburgo, primeiro da lista, gasta US$ 21,2 mil.
Entre os países analisados no estudo, apenas seis gastam menos com
alunos na faixa de dez anos de idade do que o Brasil, entre eles a Argentina (U$
3,4 mil), o México (US$ 2,9 mil) e a Colômbia (U$ 2,5 mil). A Indonésia é o país
lanterna, com gastos de apenas US$ 1,5 mil.
Nos anos finais do ensino fundamental e no médio a situação não é diferente.
O Brasil gasta anualmente a mesma soma de US$ 3,8 mil por aluno desses ciclos
e também está entre os últimos na lista dos 39 países que forneceram dados a
respeito.
A média nos países da OCDE nos últimos anos do ensino fundamental e no
médio é de US$ 10,5 mil por aluno, o que representa 176% a mais do que o Brasil.
58
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A vinculação constitucional dos gastos em educação a 25 por cento das
receitas dos municípios também contribui para a ineficiência dos gastos.
Municípios mais ricos, com alta taxas de receita corrente liquida por aluno, tendem
a ser bem menos eficientes que municípios mais pobres. Logo, é provável que
para cumprir as regras constitucionais, muitos municípios ricos sejam obrigados a
gastar em itens que não necessariamente ampliem o aprendizado. Isso é ainda
mais preocupante dada a drástica transição demográfica pela qual o país está
passando. Com a rápida queda da taxa de fertilidade para menos de 1.8, o número
de alunos vem caindo rapidamente em muitos municípios, principalmente no
Ensino Fundamental. Dado que essa queda do número de alunos não está
necessariamente associada a uma queda das receitas correntes liquidas, isso
implica que para cumprir a lei, muitos municípios são obrigados a gastar mais e
mais por aluno, mesmo quando a receita se mantem constante. Além disso, esse
gasto adicional muitas vezes não é necessário, e logo não resulta em maior
aprendizado. A consequência é um aumento ainda maior da ineficiência.
Apenas 15% dos estudantes brasileiros entre 25 e 34 anos estão no ensino
superior, face a 37% na OCDE, 21% na
5 Argentina e a 22% no Chile e na Colômbia.
No entanto, se comparado aos países dos Brics (bloco formado pelo Brasil, a
Rússia, Índia, China e África do Sul), o Brasil está melhor – a China tem 10%, a
Índia, 11%, e a África do Sul, 12%.
No Brasil, cerca de 37% das graduações em 2015 eram feitas nas áreas de
negócios, administração e direito, índice semelhante ao da maioria dos outros
países pesquisados.
Em seguida, a preferência dos brasileiros, na época, era por pedagogia, com
20% das matrículas – uma das taxas mais altas entre os todos os países. O
relatório mostra inclusive, que apenas a Costa Rica e Indonésia têm taxas mais
altas de opção por pedagogia (22% e 28%, respectivamente).
Somente 15% dos estudantes brasileiros optavam por cursos de ciência,
tecnologia, engenharia e matemática, uma das taxas mais baixas, mas
semelhante ás de países vizinhos como a Argentina (14%) e a Colômbia (13%).
Entre os países da OCDE, o percentual ficou em 23%.
Em relação à desigualdade no acesso ao ensino superior, no Brasil a
disparidade entre os estados é a maior observada na pesquisa. Enquanto 35%
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dos jovens de 25 a 34 anos no Distrito Federal frequentam a universidade, no
Maranhão a taxa é cinco vezes menor (7%).
O Brasil tem desafios gigantescos para acertar o seu Ensino Superior. Há
ilhas de excelência aqui e ali – mas são ilhas nas quais as instituições, professores
e pesquisadores pagam um preço alto para não sucumbir à mediocridade
generalizada. O progresso de uma nação depende em grande parte da quantidade
e da qualidade de suas elites, e isso está diretamente relacionado à qualidade do
Ensino Superior.
O Brasil é um dos países que menos gastam com alunos do ensino
fundamental e médio, mas as despesas com estudantes universitários se
assemelham às de países europeus, segundo a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Um dado que contrapõe isso, porém, é que quase 75% dos estudantes
brasileiros no ensino superior estão em instituições privadas, contra cerca de 33%
da média dos países da OCDE.
Com esse montante, o Brasil se aproxima de alguns países europeus, como
Portugal, Estônia e Espanha, com despesas, respectivamente, por aluno
universitário, de US$ 11,8 mil, US$ 12,3 mil e US$ 12,5 mil, e até ultrapassa países
como a Itália (US$ 11,5 mil), República Checa (US$ 10,5 mil) ou Polônia (U$ 9,7
mil).
O Brasil está entre os últimos no teste do PISA e apenas 17% dos jovens
entre 25 e 34 anos têm diploma universitário, um dos índices mais baixos entre os
países do estudo.
Em média, os membros da OCDE gastam quase a metade a mais por
estudante do ensino universitário do que com os do primário, diz o documento,
"enquanto Brasil e México gastam três vezes mais".
A OCDE vem destacando nos últimos estudos que houve aumento dos
investimentos públicos em educação no Brasil. Em porcentagem do PIB, o Brasil
está próximo da média dos países da organização.
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Os gastos com educação totalizaram 4,9% do PIB brasileiro (último dado
disponível no estudo). A média dos países da OCDE é de 5,2% do PIB.
Ao mesmo tempo, a OCDE vem afirmando que é preciso aumentar os gastos
por aluno do ensino fundamental e médio, considerados bem abaixo do montante
considerado adequado pela organização.
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Apesar da melhora no nível de investimentos em educação no Brasil, o Brasil
continua entre os últimos do ranking dos testes de avaliação do PISA.
Na avaliação da organização, isso ocorre porque houve maior acesso à
educação no país, com a inclusão no sistema de ensino de alunos desfavorecidos
e com atrasos de aprendizagem, o que acaba puxando o desempenho geral dos
estudantes brasileiros para baixo.
No Brasil não faltam experiências positivas e inovadoras de como melhorar
a qualidade da educação com recursos limitados. Inovações na gestão escolar no
estado do Ceará demonstraram como melhorar significativamente os resultados
5
de aprendizagem por meio de incentivos
ao desempenho. No Ceará, a distribuição
da receita tributária estadual (o ICMS) é baseada no índice de qualidade da
educação de cada município. O Ceará também realizou intervenções na
aprendizagem dos alunos, tais como o Programa de Alfabetização na Idade Certa
(PAIC) e introduziu o fornecimento aos professores de materiais de ensino e
alfabetização pré-elaborados. No Amazonas, os professores são avaliados pouco
tempo após a sua contratação, e somente os melhores são mantidos. Um curso
online obrigatório de duas horas e uma avaliação final é requisitos para todos os
professores durante seu estágio probatório. Os estados do Rio de Janeiro e
Pernambuco introduziram um bônus para os professores e funcionários com base
no desempenho das escolas. O Rio de Janeiro também eliminou a nomeação
política de coordenadores regionais e diretores de escolas, além de introduzir uma
avaliação de desempenho anual para diretores escolares e regionais, e reuniões
regulares para disseminar os resultados e dar destaque às escolas com
desempenho melhor. Todas essas experiências se mostraram custo efetivas, não
somente melhorando o desempenho dos alunos, mas também aumentando a
eficiência do gasto público em educação.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
61
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Expandir e compartilhar experiências positivas de gestão escolar que
demonstraram bons resultados em vários estados e municípios do país. Alguns
bons exemplos de intervenções que poderiam ser replicadas são: a nomeação dos
diretores escolares com base em seu desempenho e experiência (e não por
indicações políticas); o pagamento de bônus aos professores e funcionários com
base no desempenho das escolas; a adaptação das políticas estaduais a
necessidades locais específicas; o compartilhamento de experiências e melhores
práticas; e o destaque às escolas com desempenho melhor.
O Brasil tem desafios gigantescos para acertar o seu Ensino Superior. Há
ilhas de excelência aqui e ali – mas são ilhas nas quais as instituições, professores
e pesquisadores pagam um preço alto para não sucumbir à mediocridade
generalizada. O progresso de uma nação depende em grande parte da quantidade
e da qualidade de suas elites, e isso está diretamente relacionado à qualidade do
Ensino Superior.
Os adultos com educação universitária também são menos propensos a
sofrer de depressão do que aqueles que não chegaram ao ensino superior. Os
jovens adultos estão cada vez mais dispostos a obter uma educação no Brasil que
aumente suas habilidades, ao invés de entrar no mercado de trabalho diretamente
após a conclusão do ensino obrigatório. Entre 2000 e 2016, o percentual de jovens
de 20 a 24 anos que continuaram a estudar aumentou 10%, em comparação com
uma diminuição de 9% daqueles que trabalham.
REFERÊNCIAS
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I. PREMISSAS

5

Tratar do tema “golpes de estado” pode ser uma tarefa árdua, inglória e
pretensamente fadada a receber pouca atenção (e com ela, seriedade), em razão
da “guerrilha ideológica” e “predatória” do/no direito, que contemporaneamente
permeia o núcleo da discussão. Mais ainda se a temática estiver imbricada com
reflexões sobre sua incidência no poder judiciário. Com tais palavras, utilizadas
como farol iluminador dos passos deste artigo, prossigo consciente de que mesmo
assim, tal empreitada pode ser de alguma serventia, considerando as recentes
discussões sobre o tema[1].
“Técnica do Golpe de Estado”[2] é o título do famoso livro de Curzio
Malaparte - pseudônimo do italiano Kurt Erich Suckert (1898-1957) -, escrito em
1931, cuja ideia fundamental é a de que o Golpe de Estado seria um problema
técnico, e não político. No livro, são visitados os Golpes de Estado mais famosos,
alguns exitosos, outros fracassados, e o Golpe de Bonaparte (“o 18 Brumário”),
seria o golpe de estado moderno por excelência.
O livro termina com o fracassado Golpe de Estado de Adolf Hitler, em
1923, culminando com sua prisão, ironicamente desdenhado pelo autor como “um
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ditador fracassado”. No entanto, o livro foi escrito em 1931, e Hitler assumiria o
Poder, democraticamente, em 1933; o resto é história.
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Democracia, Constituição e Golpe de Estado são temas incomodamente
próximos. A este propósito, são relevantes as reflexões de Hubert Rottleuthner
sobre o positivismo jurídico na pré-história do ordenamento jurídico do Nacional
Socialismo, para uma contribuição à teoria do desenvolvimento jurídico,
mencionando que não era o positivismo jurídico o campo fértil para o golpe, e sim
a jurisprudência dos conceitos e a jurisprudência dos valores, como teorias
jurídicas dominantes em Weimar, na Alemanha[3].
Pois bem, Malaparte menciona: “ainda que me proponha a mostrar como
alguém se apodera de um Estado moderno, e como se lhe defende, e muito
embora seja, em certo sentido, o mesmo tema tratado por Maquiavel, este livro
está longe de ser uma imitação, por mais moderna que fosse, vale dizer, por pouco
Maquiavélico que tenha sido O Príncipe” [4].
O ponto de contato entre Maquiavel, Malaparte e o Supremo Tribunal
Federal, é o Habeas Corpus n. 126.292/SP, no julgamento que representou um
aparente “Golpe de Estado Judicial”, com aspectos maquiavélicos e de realismo
jurídico à brasileira, abordados neste texto a partir da CHD – Crítica Hermenêutica
do Direito, sendo certo que a temática pode ser analisada do ponto de vista
jurídico, político e/ou sociológico, com a especial advertência de Lenio Streck de
que “o Direito foi substituído por uma TPP (teoria política do poder).”[5]
Este é exatamente o viés central deste artigo, que aborda o ato de
suplantar a Constituição. Com isso, pensemos inicialmente, por exemplo, na
imagem traçada pelo segundo Presidente norte-americano assassinado, James
Garfield. Algum tempo antes de sua morte, eis as palavras por ele proferidas em
sustentação oral perante a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso ex parte
Milligan (1866) acerca do problema da jurisdição militar, após a guerra civil
ocorrida naquele país:
“Cavalheiros educados nos disseram que a
necessidade justifica a lei marcial. Mas qual é a natureza da
necessidade? Se, neste momento, o general Lee, com seu
exército rebelde, estivesse em uma das ruas na avenida
Pensilvânia, e o general Grant viesse com o exército da
União pelo outro lado, com banners hostis, portando armas,
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e se aproximassem deste Tribunal, o assento sagrado da
justiça e do Direito, eu tenho certeza de que expulsariam
Vossas Excelências da bancada, assim como o Senado e a
Câmara dos Deputados. A “jurisdição da batalha” suplantaria
a “jurisdição do Direito”. Esta Corte seria silenciada pelos
trovões da guerra.
Se um terremoto sacudisse a cidade de Washington,
deixando este local em ruinas, sob nossos pés, isso iria
retirar Vossas Excelências da bancada e, desta vez, o Direito
vulcânico iria suplantar a Constituição.
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Se a Suprema Corte de Pompéia ou Herculano
estivessem em sessão quando as cinzas vulcânicas
arruinaram aquelas cidades, repentinamente sua autoridade
seria usurpada e substituída, mas eu questiono a adequação
de chamar a isso de Direito, pois em sua essência,
representaria a destruição ou a suspensão do Direito”[6].
Essa é a dose cavalar mais didática sobre o sentido de “realismo jurídico”,
agravada se espelharmos “escolhas políticas” e “escolhas constitucionais”, pois
para o realismo, muitas vezes é necessário suspender (e substituir) o sentido de
Constituição, se os fins justificarem os
5 meios, como Adrian Vermule, ao justificar
algumas atuações da Suprema Corte desconectadas da sua fonte de poder e
legitimidade (Constituição), na sua abordagem sobre o “bootstraping”[7] (abordado
ao final do texto).
Recorde-se que os 3 principais “mantras” do realismo jurídico são: a) a
Constituição é aquilo que a Corte Suprema diz que ela é; b) Direito é Política;
e, c)decide-se primeiro, e somente depois deduz-se logicamente a
fundamentação.
Este é o “Triumviratum” perfeito para destruir (ou atacar) qualquer
Constituição, jamais para defendê-la, pois a “jurisdição da batalha” pode suplantar
a “jurisdição do Direito”, o “Direito vulcânico” pode suplantar a Constituição, e a
suspensão do direito pode se “naturalizar”, se essa for a resposta da Suprema
Corte, que apenas deduzirá uma fundamentação, já que também foi sua “escolha”
política, e a Constituição será aquilo que ela (Corte) disser que ela (Constituição)
é. Estes temas aparecem também no Habeas Corpus n. 126.292/SP.
O Primeiro ponto a ser esclarecido é sobre a autoridade (fonte) normativa
(legal e jurisprudencial) mais remota, usada pela maioria dos ministros do
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Supremo Tribunal Federal que integraram a maioria no Habeas Corpus n.
126.292/SP, ao fixar o entendimento de que após o julgamento em segundo grau
de jurisdição seria permitido o imediato cumprimento antecipado da sentença
penal condenatória.
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Para esse fim, realizo a abordagem sobre as “Redes” de citação dos
julgados mais antigos, para localizar a (fonte) autoridade deste julgamento, para
só então, em um segundo momento, abordar o tema dos golpes de estado
judiciais. Antes, no entanto, os pressupostos decisórios (realismo jurídico e
discricionariedade, como chaves para o entendimento) do entendimento do
tribunal.
II. REALISMO JURÍDICO E DISCRICIONARIEDADE: DUAS CHAVES PARA O
“GOLPE”
Se a Constituição for o que a Suprema Corte disser que ela é, como
apregoado pelo “mantra” mais conhecido do realismo jurídico[8] (do tipo norteamericano), haurido pelo mesmo pragmatismo (como aspecto filosófico) que
anima a Análise Econômica do Direito (na direita) e os Critical Legal Studies (na
esquerda), através da chamada “teoria da ferradura”[9], então tudo é possível,
inclusive ditaduras, arbitrariedades, como espécies de “ativismos” praticados pelo
Poder Executivo, já como “suspensão” ou “destruição” do direito (e da
Constituição).
Ou seja, se o judiciário pode violar a Constituição, por qual motivo (ou
critério) seria também inadequado que os poderes executivo e legislativo
praticassem violações? O que torna um “ativismo” judicial melhor que um “ativismo
executivo”, como aquele do Ato Institucional n. 5?, só para refletirmos sobre um,
dentre vários exemplos.
As metáforas e exemplos acima servem para visualizarmos também os
tribunais, representando atos de suspensividade da Constituição, quando
assumem posturas “vulcânicas” (que suplantam a Constituição) ou de “batalha”
política (que suplantam a jurisdição e o direito).
O que o falecido presidente James Garfield disse não foi o mesmo dito
pelo ministro Nelson Hungria, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do
Mandado de Segurança n. 3.557/DF, em novembro de 1956, no caso do
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impedimento presidencial de Café Filho, em período de decretação de Estado de
Sítio, insurreição armada e diatribe política com participação do Exército, sob o
comando do Ministro da Guerra, general Teixeira Lott.
No seu polêmico voto, temos uma dose ainda mais cavalar de “realismo
jurídico”, quando Nelson Hungria afirmou que tanques de guerra e baionetas
“estão acima das leis, da constituição e, portanto, do Supremo Tribunal Federal”
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e, respondendo a provocação feita antes do julgamento por Afonso Arinos, em
entrevista jornalística, sobre o histórico Mandado de Segurança representar o
momento ideal para verificar se os ministros do Supremo “eram leões de verdade
ou leões de pé de trono”, respondeu em seu voto que “a espada da justiça é
apenas um mero símbolo (...) como pintura decorativa no teto ou na parede das
salas de justiça”, mencionando-se, ainda, que esta espada não poderia ser
“oposta a uma rebelião armada” uma vez que conceder o mandado de segurança
contra a autoridade coatora “seria o mesmo que pretender afugentar leões
autênticos sacudindo-lhes o pano preto de nossas togas”.
Não há diferença ontológica entre
dizer que “a Constituição é aquilo que
5
a Suprema Corte diz que ela é” e uma afirmação que apenas mudasse o órgão ou
pessoa (ou grupo de pessoas) detentora (es) do poder de decisão (escolha), algo
que soaria como “a Constituição é aquilo que o Presidente da República, o Füher
ou o grupo “insurrecional” com baionetas, fuzis ou armas de assalto” disserem que
ela é.
Mas essa foi a ideia de Nelson Hungria, e tem sido o pensamento
enraizado nos corações e nas mentes de muitos juristas, que enxergam como
antídoto (ou segurança) apenas a garantia de indicação de Juízes que pensem de
determinado modo, ou no afastamento de quem pensa diferente, quando mudam
as relações de poder. Nos tornamos juristas em clima de torcida futebolística,
como denunciado há muitos anos por Lenio Streck[10], ou como mencionado no
recente texto do “El País”, comparando o STF a um time de futebol, e os
jurisdicionados à torcedores[11].
Por estes e outros motivos, para compreender o significado de “Defender
a Constituição”, é inadiável (re)definir a posição da Constituição no contexto das
4 necessidades jurídicas de nossa modernidade tardia, com uma
renovada: 1) Teoria das Fontes (que fonte é a Constituição?), 2) Teoria da
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Norma (que normas provém da (e estão contidas na) Constituição?), 3) Teoria da
Decisão (quais os limites e que tipo de decisão que defende – adequadamente
– a Constituição?), e, 4) Teoria da Interpretação (quais os parâmetros, limites e
condições de possibilidade de interpretar a fonte normativamente concretizada
através de uma decisão, constitucionalmente adequada?)[12]
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E isto a partir de um entrelaçamento, como condição de possibilidade
hermenêutica, que considere (e permita) compreender o Direito como um conceito
interpretativo[13], e cuja exploração mais fecunda, relevante e constitucionalmente
apropriada parece advir dos marcos da CHD – Crítica Hermenêutica do Direito[14],
ou seja, aquela matriz teórica do direito que envida esforços para que a
Constituição não seja “Não-Constituição”, ou subvertida por atos voluntaristas e,
portanto, transformada em álibi (ou pretexto) perfeito para as mais perigosas
atrocidades jurídicas, por mais bem intencionadas que sejam. A CHD, por questão
de princípio, não admite que os fins suplantem os meios, e nem admite a ausência
de limites, pois nem tudo pode ser inconstitucional.
A Crítica Hermenêutica do Direito, portanto, é uma verdadeira matriz
teórica, não como uma epistemologia tradicional ou filosofia das ciências, mas
como uma “epistemologia hermenêutica”, já produtora de muitas ideias
concebidas sob seu guarda-chuva teórico, como a teoria da Constituição
adequada aos países de modernidade tardia, a tese da resposta adequada a?
Constituição, a noção de autonomia do direito, a formulação de que por trás de
toda regra ha? um princípio, a crítica às teorias argumentativas e ao
neoconstitucionalismo, a resistência ao “pamprincipiologismo”, bem como a
postura crítica ao ativismo e ao solipsismo judicial, além do desenvolvimento de
uma robusta teoria da decisão jurídica[15].
Numa síntese necessária: a resposta correta para cada caso concreto de
violação à Constituição precisa estar revestida (e também será resultante) da
chamada “condição hermenêutica suprema”, qual seja, a suspensão dos
prejuízos que ocorrem quando somos interpelados por algo, ou no dizer de
Gadamer: será uma hermenêutica adequada aquela em que a própria
compreensão da realidade da história esteja relacionada a própria coisa em
questão, também vinculada a chamada “consciência dos efeitos da história”, que
cumpre o papel de verdadeira “moralidade institucional”[16].
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Agregue-se a isso a observação de que é importante não perder de vista
os chamados “12 Pontos de Streck”, demonstrativos de que é inviável e
inconsistente sustentar a dualidade entre (casos fáceis) “easy cases” e (casos
difíces) “hard cases”, do ponto de vista da dupla estrutura da linguagem, pois é
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preciso levar a Constituição (e sua interpretação aplicada) à sério, não permitindose que se fale “qualquer coisa sobre qualquer coisa”, compreendendo que
“interpretar é explicitar o compreendido”[17]. Neste sentido, não se pode falar no
HC 126.292/SP, julgado pelo STF em 2016, como sendo um “hard case”.
Também por isso, a inversão (ataque/defesa e interpretação da norma
superior à luz de norma inferior) arbitrária e solipsista só seria permitida em um
universo de sentido invertido, ou “non sense”, como na narrativa de Lewis Carrol
em “Alice no País das Maravilhas” e “Alice Através do Espelho”, pois o “dentro” e
o “fora” precisam ser diferenciados assim como “norma acima” e “norma abaixo”,
sob pena do texto Constitucional ser transformado, de maneira ilegítima e
inconstitucional, disso resultando a mutação que transmuda os alicerces de
sentido para elementos extratextuais presentes apenas na mente do “narrador de
estórias constitucionais”, transformado5 em “fonte” autorreferente de suas próprias
interpretações, a partir de narrativas “nonsensicais”.
Alias, só se admitiria a presença exclusiva e preponderante de tais
“fenômenos extralinguísticos”[18] (relembro ainda de “Alice”) se estivermos diante
de algo parecido com uma “Constituição Invisível”, tal qual descrita por Laurence
Tribe[19], criticado, neste particular, exatamente por isso, além de favorecer (ou
privilegiar acriticamente) a inadmissível discricionariedade: quando se refere ao
termo “invisível”, referindo-se, na verdade, a elementos extratextuais de
interpretação, e se a distinção entre uma “Constituição visível” e uma “Constituição
invisível” não parece ser muito útil, torna-se necessário focar na distinção que
realmente importa: doutrina e sentido[20].
Não se deve confundir a proposta de Tribe sobre a “constituição invisível”
com a proposta hermenêutica de Akil Reed Amar sobre o “Intratextualismo”[21],
mas a eventual mixagem de tais propostas hermenêuticas é demonstrativa de que
a Constituição pode servir como álibi retórico e pretexto discricionário enquanto
“fonte”, “norma” interpretada/aplicada, embora não se admita a possibilidade de
cisão entre “compreensão-interpretação-aplicação” (subtilitas intelligendi,
subtilitas explicandi, subtilitas applicandi)[22].
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Além do mais, é inquestionável a relação existente entre posturas
discricionárias (que subvertem a relação entre norma superior e norma inferior
e/ou lastreadas em argumentos que torcem o (con)texto da Constituição) e o
positivismo jurídico, mas isso decorre de uma má compreensão sobre este último.
Propositalmente ou não, costuma-se ignorar que um dos aspectos inerentes ao
positivismo é que, desde o início, ele possui como característica fundamental,
justamente, a discricionariedade[23].
Relembremos que discricionariedade significa “excesso”, e é preciso
recordar que há uma fronteira entre a decisão judicial (notadamente, a decisão de
“defesa da constituição”) e a escolha política, uma vez que podemos imaginar
direito e política como “dois grandes reinos”, como refletiu Clarissa Tassinari:
aquele elemento (discricionariedade) seria o muro de contenção que separa os
dois reinos a partir dos tijolos soerguidos desde o interior das cercanias da
política[24]. É justamente neste quadrante em que ataque (à Constituição) não
pode significar defesa (da Constituição), e norma superior não pode ser tida por
norma inferior, por ato decorrente da exclusiva escolha política do intérprete.
III. AS CHAVES MAQUIAVÉLICAS DO “GOLPE”
Fica aí, aliás, exposto o cerne maquiavélico da diatribe político-jurídica, na
exata medida da expressão (imagem) utilizada em “O Príncipe”, acerca da
necessidade de o governante saber ser, a um só tempo, Leão e Raposa
(respectivamente, para espantar os lobos com a força, e se defender das
armadilhas, através da esperteza)[25] e que, assimilado pela maioria formada dos
ministros do STF, acaba por representar duas situações que se complementam
na inadequação da interpretação constitucional levada a efeito no HC 126.292.
Para ilustrar, no caso ex parte Milligan (1866), as imagens que suplantam
a Constituição, ora são os trovões da guerra, ora o “Direito Vulcânico”, ora as
“cinzas na Suprema Corte de Pompéia”. No caso Café Filho, pelo STF, MS
3.557/DF (1956), o que suplantou a Constituição foram as “baionetas” e os
“tanques de guerra”, com expressa referencia a leões. Como será abordado neste
artigo, no caso do Habeas Corpus n. 126.292/SP, o que suplantou a Constituição
de 1988 foram a suposta “insatisfação social” com a impunidade, números
estatísticos percentuais de baixo provimento de recursos especiais e
extraordinários criminais, o suposto uso “protelatório” dos recursos, e sistema que
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supostamente funcionaria diferentemente para “ricos” e para “pobres”, como
elementos linguísticos extratextuais não inseridos na Constituição de 1988, a partir
de decisão que se fundamenta também no regime constitucional da ditadura
militar.
Portanto, primeiro, assume-se aqui a premissa de que “Golpes de Estado
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Judiciais” podem ser realizados por juristas que encarnam o cerne Maquiavélico
da imagem de Leões e Raposas, em todo o caso, para suplantar a Constituição,
pela força, ou pela astúcia argumentativa de elementos extratextuais e metajurídicos.
Segundo, ressalta-se o chamado “momento maquiavélico” percebido no
republicanismo norte-americano, sobre o qual J. G. A. Pocock[26] mencionou ser
algo compreendido de duas formas: 1) denotativo do momento e da maneira em
que o pensamento de Maquiavel surgiu (definidos temática e seletivamente),
e, 2)denotativo de aspectos ligados ao fato de que a república teria sido vista
confrontando a ideia de sua própria finitude temporal, na tentativa de se manter
política e moralmente estável num período
intenso de eventos concebidos como
5
essencialmente destrutivos a todos os sistemas de estabilidade secular, ligados
ao trio: “virtude”, “fortuna” e “corrupção”.
Portanto, estudar o pensamento florentino significa estudar como
Maquiavel e seus contemporâneos encararam tais expressões. Como síntese
possível, observo que é isso o que permite observarmos, desde a tradição jurídica
norte-americana, uma disputa “campal” pela indicação das vagas para os cargos
de Justice da Suprema Corte, encampada com brutalidade entre republicanos e
democratas, ao tempo em que, não apenas pela mera tradição jurídica (common
law; precedente e stare decisis), há a mais acentuada adoção do republicanismo
maquiavélico sobre o “ridurre ai principii”[27], transformado no “princípio curativo”
(“healing principle”) pelos constituintes norte-americanos de 1787.
Alguns deles acreditavam estar diante de algo que permitiria o
“aperfeiçoamento” da Constituição norte-americana (ligado ao poder de revisão e
também ao poder de realizar “aditamentos” constitucionais), significando não
apenas a expectativa de um poder constituinte permanente, mas especialmente
um poder constituinte permanente institucionalmente identificado: o fundamento
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do poder de revisão constitucional no federalismo norte-americano, mas não a
partir da Suprema Corte[28].
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Maquiavel discute o tema da perspectiva de prevenir as ameaças de
corrupção, argumentando que os chamados “corpos mistos” (como as repúblicas,
monarquias e as religiões) teriam uma existência mais longa se forem renovados
periodicamente com o regresso aos seus “princípios iniciais”, e tais princípios
seriam virtuosos por natureza; como esta virtude se corromperia com o tempo,
apenas a interrupção deste processo degenerativo teria o condão de evitar a morte
do corpo social, assim como na igreja, pois se a igreja católica não tivesse
retornado “às suas origens através de São Francisco ou São Domingos, estaria
totalmente extinta”[29].
Durante a fase prévia à Independência Americana, no momento
constituinte, a ideia de Constituição (em John Adams) sugere uma linha tradicional
(com um mecanismo combinado de poderes), mas há a introdução de um
elemento novo, qual seja, a stamina vitae, vale dizer, as regras e normas que não
podem ser infringidas, pois dão vida ao corpo que constitui a comunidade,
segundo Bernard Bailyn e Ricardo Leite Pinto, que representam um motivo
especial de proteção tanto às cláusulas pétreas quanto à separação de
poderes[30].
Portanto, o suposto discurso iluminista de que o STF deveria fazer com
que HC 126.292 empurrasse a história, com a intepretação que “emenda” o artigo
5º, inciso LVII, da Constituição, para “salvar a nação”, consegue ser a um só tempo
maquiavélico e anti-maquiavélico: 1) é maquiavélico porque encarna a percepção
de raposas e leões, para usar astúcia e força bruta em seu elã hermenêutico
“peculiar”; e 2) é anti-maquiavélico quando descarta a necessidade de
preservação dos princípios e normas fundamentais que mantém a Constituição,
como as cláusulas pétreas e a separação de poderes.
Embora haja certa tentativa de fazer com que a Suprema Corte Americana
seja vista como uma espécie de “atualizadora do projeto constitucional”, no sentido
maquiavélico, isso não se aplica ao Brasil, pelos motivos que são os mais óbvios,
mas as vezes o óbvio precisa ser dito: diferenças nos modelos e percepções
constituintes, aliado à diferença no desenvolvimento dos modelos de identidade
jurídica, com suas próprias complexidades, e a partir do momento em que não
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podemos falar no Brasil de qualquer indício de delegação (implícito ou explícita)
para que o STF pudesse exercer os poderes Constituintes de maneira
permanente. Antes, o contrário.
Quando a última Ditadura Civil-Militar Brasileira pretendeu pensar a
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abertura política, imaginou-se projeto de reforma que transferisse os poderes da
ditadura ao STF, que seria transformado em uma espécie de Conselho
Constitucional, com poderes de governo e jurisdicionais, conforme relembrou o
antigo ministro Themístocles Cavalcante:
“O Projeto de Reformas Políticas apresentado pelo
governo em junho de 1978 pro[punha] a criação de um
Conselho
Constitucional,
cujas
funções
políticas
preten[diam] substituir a ação discricionária do governo
revolucionário. Não se trata[va], na realidade, de uma Corte
Constitucional, cuja função precípua seria o controle da
constitucionalidade, geralmente a cargo de órgãos
jurisdicionais. Ao que parece, esse Conselho Constitucional
é [era] uma excrescência no sistema geral da Constituição
acumulando ação constitucional, com funções tipicamente
políticas em uma
5 tentativa de recolocar o país num Estado
de Direito”[31].
Mas esse órgão imaginado pela ditadura, visualizando no STF uma
espécie de Conselho Constituinte com poderes de gestão estatal e constituinte
permanente não foi aceito, e também não foi o que se desenhou institucionalmente
na Assembleia Nacional Constituinte, vale dizer, não adotamos aqui nenhum
grama do peso do argumento sobre o “ridurre ai principii” a partir do Supremo[32],
que segundo alguns teria se transformado no “princípio curativo” (“healing
principle”) pelos constituintes norte-americanos de 1787.
Sem negligenciar os vários problemas que uma simples cópia como essa
pode representar, juntamente com nossos próprios problemas, observo que
mistura-se força bruta irracional (Leão) com astuta racionalidade (Raposa) para
finalidades que subvertem (ou pouco se importam com) a dupla relação entre
meios e fins (de antecedência e consequência, e de não subversão – inferior por
superior), culminando com a Constituição sendo tornada irrelevante, suplantada
decorativamente, como adorno ou adereço simbólico, decorrente (principalmente)
de uma não compreensão sobre a dupla transformação entre a transição
necessária da Constituição moderna para a Constituição contemporânea.
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Por um lado, como aponta Giorgio Pino, a partir de Giovani Tarello, a
passagem da Constituição como “manifesto político” para a Constituição como
“norma jurídica”, e, por outro lado, a “passagem da concepção da Constituição
como <<limite>> para a concepção da Constituição como <<fundamento>>”[33].
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Manifestos podem ser “rasgados” e limites podem ser “empurrados”. O
posicionamento (vencedor) de Nelson Hungria no Mandado de Segurança de Café
Filho, contrasta com o voto (vencido) do ministro Ribeiro da Costa, neste mesmo
caso, para quem “a função do juiz [seria] aplicar a Constituição”, e embora o
mesmo ministro também tenha mencionado que, na condição de Juízes
Constitucionais (defensores da Constituição), e para que estes a
salvaguardassem, deveriam fazê-lo “não como páginas frias, que ali estão, mas
como letras de fogo, que queimam a quem se aproximar delas, para viola?-las.
Esta e? a constituição, regra e caminho de grandeza traçado pelo povo e para o
povo”, mas acabou concluindo que com o resultado do julgamento, “arrebataram
[seu] instrumento de trabalho, [seu] gla?dio e [seu] escudo: a Constituição”.
O mesmo problema será verificado no julgamento do Habeas Corpus n.
126.292/SP, em cuja postura dos votos vencedores é possível identificar certo
cheiro florentino, num artificial (e oculto) “revival” maquiavélico que, valendo-se de
uma aura de pretenso “Poder Constituinte Permanente”, se arrogou o poder de
revisar e declarar inconstitucional uma norma constitucional originária. Quais as
consequências, se acaso existirem, e quais os limites, se eles também forem
palpáveis e existentes?
IV. O HABEAS CORPUS N. 126.292/SP
São relativamente recentes as discussões conceituais e acadêmicas
sobre o tema “golpe de Estado Judicial”[34]. O presente artigo busca refletir sobre
isso, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Habeas
Corpus n. 126.292/SP, que foi “editada”[35] em fevereiro de 2016, para fixar (por
maioria de votos) a tese de que seria possível o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade antes do efetivo transito em julgado, após o julgamento em
segundo grau de jurisdição.
A tese presente neste artigo, alude ao fato de que a decisão de 2016 se
enquadra naquilo que juristas estrangeiros vêm denominando de “Golpe de
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Estado Judicial”, também decorrente de um “bootstraping” (descolamento da fonte
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constitucional), mais se assemelhando a uma espécie de “Medida Provisória
Judicial”, cujos pressupostos emprestados de “relevância” e “urgência”
(fundamentos ocultos da “decisão”) são similares à “pretextos” de índole realista
à brasileira, arraigados nos três maiores mantras do realismo jurídico: (1) a
Constituição é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é; (2) Direito é Política;
e, (3) decide-se antes, para só depois fundamentar, que foram as chaves para o
“Golpe de Estado Judicial” no Habeas Corpus n. 126.292/SP.
Na ocasião, o STF mudou radicalmente a orientação jurisprudencial até
então prevalecente, fixada no Habeas Corpus n. 84.078/MG, que por sua vez
havia fixado (em fevereiro de 2009) o entendimento jurisprudencial sobre a
inconstitucionalidade da execução antecipada da pena, para deixar registrado que
o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal não permitiria a prisão decorrente
de sentença, senão depois do transito em julgado da sentença penal condenatória.
Cabe o registro de que de 1988 até 2009, vigorou entre nós o mesmo
entendimento de antes da Constituição5 de 1988, o que pode ter se dado, conforme
esta pesquisa explorará, em razão da chamada “interpretação retrospectiva”, e de
que, quando da alteração interpretativa realizada no 2009, buscou-se privilegiar a
normatividade da Constituição, mas de 2016 em diante, a Corte voltou ao modelo
de interpretação retrospectiva, violando a Constituição Federal de 1988.
É que a Constituição ora vigente (novidade inaugurada em 1988) trouxe
expressa vinculação do trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena
(art. 5º, LVII), muito embora a Suprema Corte, em muitos casos, tenha adotado a
partir de 1988, inicialmente, modelo interpretativo no qual um dispositivo
constitucional novo é interpretado à luz – e sob a perspectiva – do ordenamento
constitucional anterior, ou “interpretação retrospectiva”, como prefere o professor
e ministro Luís Roberto Barroso[36] ou como apontado por Lenio Streck, “é
possível afirmar que diante da inovação representada pela Constituição [de 1988]
a dogmática jurídica continuou a operar com o velho modelo interpretativo que
sempre operou no Brasil”[37].
No âmbito do julgamento de 2016, no HC n. 126.292/SP, o parecer do
Ministério Público Federal (Procuradoria-Geral da República), fiscal do
ordenamento jurídico-constitucional (custos constitutionis), foi pela concessão da
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ordem, em razão de uma peculiaridade ocorrida no caso concreto: o paciente
havia sido condenado em primeiro grau, com direito à recorrer em liberdade, mas
somente a defesa apelou, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento à
apelação, e decretado a prisão do recorrente, fazendo com que a PGR dissesse
que o tribunal acabou: “afrontando assim a proibição da reformatio em pejus”.
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Em termos gerais, o STF interpretou o art. 5º, inciso LVII, da CF/88 no
sentido de que ele permitiria o imediato início do cumprimento da pena após o
julgamento em segundo grau de jurisdição, com a tese de que haveria intensa
“insatisfação social” com a impunidade, números percentuais de baixo provimento
de recursos especiais e extraordinários criminais, uso “protelatório” dos recursos,
e sistema que funcionaria diferentemente para “ricos” e para “pobres”.
Argumentos, evidentemente, de política pública e, como tais, meta-jurídicos.
Após o STF fixar a nova tese, o paciente opôs Embargos de Declaração,
arguindo que a decisão precisava ser modulada, por representar mudança radical
na jurisprudência do Tribunal, e que além disso deixava de considerar o art. 283
do CPP, tendo dito o ministro relator, nos Embargos de Declaração, que tal
argumento seria improcedente, pois “[a] dicção desse dispositivo, cujo fundamento
constitucional de validade e? o princípio da presunção de inocência, comunga, a
toda evidência, da mesma interpretação a esse atribuída. Assim, o controle da
legalidade das prisões decorrentes de condenação sem o trânsito em julgado
submete-se aos mesmos parâmetros de interpretação conferidos ao princípio
constitucional.”
Aqui, o falecido Ministro Teori Zavascki estava repristinando seu
entendimento dos tempos em que era Juiz do STJ, sobre a “miscigenação
normativa”, quando estabeleceu a premissa de que a repetição de norma da
Constituição em norma infraconstitucional seria “típica hipótese [de] miscigenação
jurídica imposta pela pluralidade de fontes (...) [e que] além de incorporar a
essência da norma superior (que, no fundo, não é uma norma propriamente de
processo, mas de afirmação do princípio da presunção de validade dos atos
normativos, presunção que somente pode ser desfeita nas condições ali
previstas), esses dispositivos estabelecem o procedimento próprio a ser
observado pelos tribunais para a concretização da norma constitucional”[38].
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Foi exatamente por isso que o Conselho Federal da OAB e um Partido
Político ingressaram com duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC
n. 43 e ADC n. 44), questionando - educadamente - ao STF se por acaso seria
inconstitucional o artigo 283 do CPP (que repete, como visto, a essência do
comando da norma constitucional), com a inicial do CFOAB sendo firmada pelos
juristas Lenio Streck, Andre Karam Trindade, Claudio Lamachia, Juliano Breda e
Oswaldo Ribeiro Jr, também com base na tese sobre o “espelhamento”, para dizer
que se o STF declarasse inconstitucional o art. 283 do CPP, estaria declarando
igualmente, por via reflexa, a inconstitucionalidade de norma constitucional
originária (tese de Otto Bachoff, inclusive rechaçada pelo STF).
É este o busílis da questão. Por mais que se tente dizer o contrário, o que
o STF fez (e está a fazer) foi declarar a inconstitucionalidade de uma norma
constitucional originária, que não se aproxima, em nenhuma hipótese, de mutação
constitucional, ao menos no que se refere ao mais denso escrito sobre os limites
da mutação constitucional, nas palavras de Konrad Hesse que, analisando o tema,
mencionou que em casos como esse, mais se recomenda uma nova constituição,
pela impossibilidade de mutação[39]. 5
Como será abordado, o julgamento do HC n. 126.292/SP, por parte do
Supremo Tribunal Federal, representa uma espécie de “bootstraping”, com
descolamento da Constituição enquanto fonte, e com aspectos daquilo que a
recente literatura jurídica vem denominando de “Golpe de Estado judicial”.
É importante analisar os aspectos explícitos e os aspectos implícitos
contidos no acórdão do STF, quando do julgamento do HC n. 126.292/SP, para
uma análise ampliada e “não apaixonada”.
O ministro relator, Teori Zavascki, utiliza como argumento inicial de sua
conclusão pela possibilidade de execução antecipada da pena de prisão, antes do
efetivo transito em julgado, o fato de que na vigência inicial da Constituição de
1988, do seu início e até 2009, a Corte admitia o entendimento: “a execução
provisória da pena privativa de liberdade era orientação que prevalecia na
jurisprudência do STF”.
Para tanto, o relator fez referencia a 10 outros casos anteriores, como
forma de “robustecimento” retórico de seu ponto de vista. Como forma de fazer
deste artigo uma pesquisa que se preocupa com a investigação da atribuição de
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sentido à Constituição, realiza-se sobre esses 10 casos citados uma espécie de
“mapeamento da rede de citações”, visando deixar esclarecidos alguns pontos,
quais seja: 1) localizar a origem mais remota do entendimento judicial, a partir a
observação atenta dos casos citados (que também citam outros casos); 2)
localizar a efetiva fonte que embasou o entendimento.
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V. REDE DE CITAÇÕES DO HC N. 126.292/SP
Conforme se pode observar, a partir de Marcos Moraes e Outros, usando
a mesma técnica para consolidação de dados, referindo-se a citações pela sua
conceituação na ABNT, temos a citação como a
“menção de uma informação extraída de outra fonte”.
Assim, a partir da citação, um documento remete a outro,
estabelecendo inter-relação entre eles. As citações em
trabalhos acadêmicos são utilizadas para estabelecer
ligações com outros trabalhos A Análise de Citações baseiase na premissa de que os pesquisadores concebem seus
trabalhos a partir de obras anteriores e demonstram isso
citando as obras precedentes em seus textos e em uma lista
ordenada e padronizada de referências.”[40]
Assim, buscaremos fazer uma busca pelos 10 casos citados pelo Ministro
Teori Zavascki no HC n. 126.292/SP, com vistas a chegar à fonte originária destas
10 citações, que por sua vez estabelecerão redes de citações próprias, para
sabermos se estes 10 casos referidos em 2016 para fundamentar o
posicionamento do STF, tem sua origem na Constituição de 1988, ou se a origem
é distinta. Eis os 10 casos citados:
- HC 68.726 (Rel. Min. Ne?ri da Silveira), de 28/6/1991;
- HC 74.983, (Rel. Min. Carlos Velloso), de 30/6/1997;
- HC 72.366/SP (Rel. Min. Ne?ri da Silveira), DJ
26/1/1999;
- HC 71.723, (Rel. Min. Ilmar Galva?o), DJ 16/6/1995;
- HC 79.814, (Rel. Min. Nelson Jobim), DJ 13/10/2000;
- HC 80.174, (Rel. Min. Mauricio Correa), DJ 12/4/2002;
- RHC 84.846, (Rel. Min. Carlos Velloso), DJ 5/11/2004;
- RHC 85.024, (Rel. Min. Ellen Gracie), DJ 10/12/2004;
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- HC 91.675, (Rel. Min. Cármen Lúcia), DJe de
7/12/2007;
- HC 70.662, (Rel. Min. Celso de Mello), DJ 4/11/1994;

como por exemplo, quantas e quais foram as decisões pretéritas mencionadas
(exclusivamente sobre o mesmo tema) como forma de robustecimento da
autoridade do julgado, e qual o contexto fático resumido, para em um segundo
momento realizarmos um segundo mapeamento das origens da autoridade
jurisprudencial (Rede n. 1):

Autos

Relator

Data

Fonte Leg.

Casos Citados

Cit. Jurisp.
mais antiga

Resumo da Decisão

HC 68.726

Néri da Silveira

06.1991

Arts. 5º,
LVII, CF;
27, § 2º,
Lei
8.308/90;
5 699 do
CPP.

N/C

N/C

Mantido entendimento
sobre a possibilidade da
prisão do paciente após a
confirmação da sentença
pelo TJ/RJ.

HC 70.662

Celso de Mello

06.1994

N/C

HC 70.798;

HC 70.798
(06.05.1994)

Entre outros motivos
estranhos ao tema da
pesquisa, mantido o
entendimento de que não
é cabível o arbitramento
de fiança execução
antecipada da sentença
penal condenatória,
impugnada por recurso
não dotado de efeito
suspensivo.

HC 71.723

Ilmar Galvão

03.1995

Art. 117,
da LEP.

HC 68.012; HC
68.123; RHC
65.589; HC
68.118;

RHC 65.589
(23.10.1987)

Mantido o entendimento
de que pode haver
execução provisória da
pena privativa de
liberdade em regime mais
rigoroso, se no local não
existir casa de albergado.

HC 72.366

Néri da Silveira

09.1995

Arts. 5º,
LVII, e LXI,
CF; Art.
393, I;
408, § 1º;
594, 595 e
669, I,
CPP;

HC. 68.841;
HC 68.726; HC
69.964; HC
69.535; HC
71.874; HC
69.696; HC
69.714; HC
69.710; HC

HC 45.232
(21.02.1968)

Mantido o entendimento,
por 6 votos contra 5, de
que a sentença penal
condenatória de primeiro
grau pode evitar que o
réu apele em liberdade ao

1.1

1.2

1.3

1.4
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Súmula
9/STJ;

45.232; RE
86.297;

2º grau, se não for réu
primário e for reincidente.

HC 74.983

Carlos Velloso

06.1997

Art. 393, I,
CPP;

RHC 66.720;

RHC 66.720
(02.09.1988)

Mantido o entendimento
de que “um dos efeitos da
sentença condenatória é
de ser o réu preso ou
conservado na prisão (art.
393, I, CPP)”, chancelado
também pelo TJ/RS.

HC 79.814

Nelson Jobim

05.2000

Art. 321, §
4º, RISTF;

HC 68.726;
RHC 38.254;
HC 72.518; HC
73.930; HC
74.852; HC
78.051;

RHC 38.254
(27.01.1961)

Mantido o entendimento
de que é possível a
execução antecipada da
sentença penal
condenatória, impugnada
por recurso não dotado
de efeito suspensivo.

HC 80.174

Maurício Correa

06.2000

Art. 393, I;
594; 597
do CPP;

HC 72.610;

HC 72.610
(06.09.1996)
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1.5

1.6

1.7

RHC 84.846

Carlos Velloso

10.2004

Art. 5º,
LV, LVII e
LXVIII da
CF; 27, §
2º, Lei
8.308/90

HC 77.978;
HC 74.852; HC
72.102;

HC 72.102
(20.04.1995)

RHC 85.024

Ellen Gracie

11.2004

N/C

HC 81.392; HC
81.003; HC
81.964; HC
81.340; HC
82.812; HC
83.152; HC
83.067; HC
83.982; HC
84.347
(declinou a

HC 81.003
(14.08.01)

1.8

1.9

Mantido o entendimento
de que a apelação não
tem efeito suspensivo, e
que para apelar ao 2º
grau , em regra, o réu
deveria se recolher à
prisão; mantido o
entendimento de que o
princípio da não
culpabilidade somente
impede que se lance o
nome do réu no rol dos
culpados antes do transito
em julgado.
Mantido o entendimento
de que a pendência de
recurso especial ou
extraordinário, por não
possuírem efeito
suspensivo, não impedem
a execução antecipada da
pena.

Mantido o entendimento
de que a pendência de
recurso especial ou
extraordinário, por não
possuírem efeito
suspensivo, não impedem
a execução antecipada da
pena.
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comp. sem
analisar o
mérito);

1.10

Cármen Lúcia

09.2007

RHC 85.024;
HC 85.616; HC
85.886; RHC
84.846

RHC 84.846
(19.10.04)

Mantido o entendimento
de que a pendência de
recurso especial ou
extraordinário, por não
possuírem efeito
suspensivo, não impedem
a execução antecipada da
pena.
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HC 91.675

Assim, com relação as citações mais antigas contidas na rede de citações
pesquisada (supra), podemos fazer um outro mapeamento nos mesmos moldes
acima mencionados, para vislumbrar a origem mais remota da fonte
jurisprudencial do entendimento fixado do Habeas Corpus n. 126.292/SP, mas
desde já podemos dizer que é possível identificar traços de “interpretação
retrospectiva”, tendo em vista que é possível constatar nesta primeira rede a
presença de casos que foram julgados
5 sob a égide do ordenamento jurídico de
uma Constituição anterior a 1988.
Além do mais, verifica-se que os temas tratados nos casos citados nem
sempre são convergentes, ou melhor dizendo, dos 10 casos citados pelo relator
para justificar seu ponto de vista, apenas em 4 deles foi possível encontrar
convergência e similaridade fático-jurídica, pois nos 6 outros casos citados a
situação era distinta, sendo um ponto de fragilidade na fundamentação, com o
poder de macular o argumento jurídico subjacente.
Na primeira “rede de citações” supramencionada, em análise e leitura dos
acórdãos, e considerando os casos mais antigos utilizados como forma de
robustecimento da decisão, identificamos os seguintes julgados (9) mais antigos
de cada uma das decisões, com vistas a buscar a origem da autoridade jurídica
que está na raiz do Habeas Corpus n. 126.292/SP:
- RHC 38.254 (27.01.1961);
- HC 45.232 (21.02.1968);
- RHC 65.589 (23.10.1987);
- RHC 66.720 (02.09.1988);
- HC 70.798 (06.05.1994);
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- HC 72.102 (20.04.1995);
- HC 72.610 (06.09.1996);
- HC 81.003 (14.08.2001);
- RHC 84.846 (19.10.2004);
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Sobre cada um destes 9 casos, também buscamos mapear alguns dados
específicos, quais sejam, quantas e quais foram as decisões pretéritas
mencionadas (exclusivamente sobre o mesmo tema) como forma de
robustecimento da autoridade do julgado, e qual o contexto fático resumido, para
em um outro momento realizarmos um terceiro mapeamento das origens da
autoridade jurisprudencial, até chegarmos na origem mais remota de autoridade
da rede de citações a partir do Habeas Corpus n. 126.292/SP (Rede n. 2):

Autos

2.1

RHC 38.254
(vinculado ao
n. 1.6 da Rede
n. 1)

HC 45.232
(vinculado ao
n. 1.4 da Rede
n. 1)

Relator

Data

Fonte Leg.

Casos Citados

Cit. Jurisp.
mais antiga

Resumo da Decisão

Ribeiro da
Costa

01.1961

Art. 808, §
1º, do
CPC/39; Art.
92 CPP;

N/C

N/C

Estabelecido o
entendimento de que
quando do julgamento
de crime falimentar,
não se pode esperar a
resolução cível antes da
penal, verbis: “o recurso
extraordinário é, por
sua natureza, de
julgamento demorado,
pois o Supremo Tribunal
Federal julga inúmeros
processos e a ação
penal ficaria
inteiramente sem
efeito, porque
sobreviria, fatalmente,
a prescrição”.

Temístocles
Cavalcanti

02.1968

Art. 48 do
Decreto-Lei
314/67; Art.
38 da Lei
1.200;

N/C

N/C

Fixou o entendimento
que declarou a
inconstitucionalidade
do art. 48 da Lei de
Segurança Nacional
(Decreto-Lei 314/67),
para que nem a prisão
em flagrante e nem o
recebimento da
denúncia pudessem

2.2
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2.3

2.4

RHC 65.589
(vinculado ao
n. 1.3 da Rede
n. 1)

Oscar Corrêa

10.1987

Art. 594,
CPP; Art. 35
da Lei
6368/76;

N/C

N/C

Mantém o
entendimento de que o
condenado por trafico
de drogas deve se
recolher a prisão para
apelar ao 2º grau.

RHC 66.720
(vinculado ao
n. 1.5 da Rede
n. 1)

Carlos
Madeira

09.1988

Art. 393, I,
CPP;

N/C

N/C

Mantém o
entendimento de
queque é efeito da
sentença penal
condenatória de 1º
grau conduzir o réu à
prisão, ou nela ser
mantido se já estiver
preso.

HC 70.798
(vinculado ao
n. 1.2 da Rede
n. 1)

Sepúlveda
Pertence

05.1994

Art. 324, IV,
CPP;

HC 69.984; HC
68.726; HC
69.605; HC
68.968

HC 68.726
(28.06.1991)

Manteve o
entendimento de que a
decisão condenatória
sujeita exclusivamente
a recurso especial ou
recurso extraordinário,
porque despidos de
efeito suspensivo,
autoriza, por si só, a
prisão imediata do
acusado.

5

2.5

HC 72.102
(vinculado ao
n. 1.8 da Rede
n. 1)

Celso de
Mello

04.1995

Arts. 5º,
LVII, CF; 27,
§ 2º, Lei
8.038/90;

HC 67.841; HC
69.026; HC
55.118; HC
59.757; HC
68.453; HC
70.792; HC
71.159; HC
71.993;

HC 55.118
(16.06.1977);

Manteve o
entendimento de que a
decisão condenatória
sujeita exclusivamente
a recurso especial ou
recurso extraordinário,
porque despidos de
efeito suspensivo,
autoriza, por si só, a
prisão imediata do
acusado

Celso de
Mello

09.1996

Arts. 5º,
LVII; LXI; 93,
IX, , CF; 617,
CPP; § 2º,
27 da Lei
8.038/90;

HC 55.118; HC
59.757; HC
70.338; HC
71.159; HC
68.453; HC
71.933; HC
71.739; HC
72.171; HC
72.621; HC

HC 55.118
(16.06.1977);

Manteve o
entendimento de que
prisão decretada em
segundo grau, ex oficio,
sem recurso do MP, em
caso de apelação
exclusiva da defesa, não
caracteriza reformatio
in pejus, e que o direito
de recorrer em

2.6

2.7

HC 72.610
(vinculado ao
n. 1.7 da Rede
n. 1)

Obs: Provoca
circularidade,
pois retorna
ao n. 1.1 da
Rede n. 1
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72.366; RHC
58.032;

liberdade abrange
apenas a apelação
criminal, não se
estendendo aos
recursos especial e
extraordinário, que não
têm efeito suspensivo.

Maurício
Corrêa

08.2001

2.8

HC 81.003
(vinculado ao
n. 1.9 da Rede
n. 1)

Art. 1º, II,
Decreto-lei
n. 201/67;
Art. 393, I;
594 CPP; 27
da Lei
8.038/90;
105 da LEP;

HC 69.605; HC
72.465; HC
78.051; HC
77.945;

HC 69.605
(04.12.1992)

Manteve o
entendimento de que
em ação penal
originária de Tribunal
de Justiça que condena
prefeito municipal em
única, não permite
recurso em liberdade.

Carlos Velloso

10.2004

2.9

RHC 84.846
(vinculado ao
n. 1.10 da
Rede n. 1)

Arts. 5º,
LVII; § 2º,
27 da Lei
8.038/90;

HC 77.978; HC
72.102; HC
74.852;

HC 72.102
(20.04.1995)

Manteve o
entendimento de que a
decisão condenatória
sujeita exclusivamente
a recurso especial ou
recurso extraordinário,
porque despidos de
efeito suspensivo,
autoriza, por si só, a
prisão imediata do
acusado.

Obs: Provoca
circularidade,
pois retorna
ao n. 1.8 da
Rede n. 1

Com efeito, observadas as raízes a partir da Rede n. 2, observamos que 4
dos 9 casos mais antigos previstos na Rede n. 1 não fazem referencia a julgados
anteriores (números 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4). Dos 5 casos restantes, dois deles
provocam circularidade, pois retornam a julgados referidos na Rede n. 1 (n. 2.5 e
2.9). Sobram, portanto, os casos n. 2.6 , 2.7 (que citam o mesmo caso julgado
mais antigo) e 2.8, quais sejam: HC n. 55.119, de 16.06.1977; HC n. 69.605, de
04.12.1992. Confira-se, portanto, idêntica análise na Rede n. 3:
Autos

3.1

HC 55.119

Relator

Data

Fonte Leg.

Casos Citados

Cit. Jurisp.
mais antiga

Resumo da Decisão

Cordeiro
Guerra

06.1977.

Arts. 408,
474, 594 e
596 CPP;

N/C

N/C

Fixa o entendimento de
que a alteração
ocorrida no CPP, por
meio da Lei 5.491/73
não infirma a regra de
recolhimento a prisão
para apelar, exceto se o
réu fosse primário e de
bons antecedentes, não
podendo ser estendida
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3.2

HC 69.605

Octavio
Gallotti

10.1992

Arts. 5º,
LVII; § 2º,
27 da Lei
8.038/90;

HC 68.726;

HC 68.726
(06.1991);
Obs: Provoca
circularidade,
pois retorna
ao n. 1.1 da
Rede n. 1

Concedeu a ordem para
determinar o
recolhimento do
Mandado de Prisão,
tendo em vista que o
acórdão condenatório
aquo padecia de vício
de fundamentação, mas
manteve o
entendimento de que a
decisão condenatória
sujeita exclusivamente
a recurso especial ou
recurso extraordinário,
porque despidos de
efeito suspensivo,
autoriza, por si só, a
prisão imediata do
acusado.

5
Uma resposta preliminar à investigação
sobre a autoridade do Habeas

Corpus n. 126.292/SP, após três redes de análise sobre as origens de sua
autoridade mais remota, no diz que são anteriores à Constituição Federal de 5 de
outubro de 1988. Uma segunda reflexão a respeito nos leva a concluir que se
relaciona à sistemática normativa da Constituição da Ditadura Civil-Militar, em
ralação à interpretação do Código de Processo Penal, e sua antiga feição que
previa a necessidade de recolhimento à prisão para poder apelar contra a
sentença penal condenatória, exceto se o réu fosse primário e possuísse de bons
antecedentes.
Se esta é a raiz mais remota do Habeas Corpus n. 126.292/SP, é
importante registrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos anteriores,
mas sob a égide da Constituição de 1988, entendeu que é inconstitucional a (não
recepção da) exigência de que o réu deva se recolher à prisão para poder apelar,
conforme decidido no RHC 83.810 e no HC 103.986, especialmente depois que
tal exigência, originalmente prevista no antigo art. 594 do CPP e no art. 31 da Lei
do Colarinho Branco (Lei 7.492/86) foi revogada pela Lei 11.719/08.
Assim sendo, a discussão empreendida no Habeas Corpus n.
126.292/SPacaba por realizar a mixagem entre temáticas diversas, como a
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necessidade de o recorrente se recolher à prisão para poder apelar, efeito
suspensivo do recurso extraordinário, mas nenhuma vinculação com a
interpretação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição.
O mesmo entendimento acabou por representar a base jurisprudencial
normativa para que se fixasse (em 2016) o posicionamento de que após o
julgamento pelo Tribunal de Justiça, deveria o condenado se recolher a prisão
para poder interpor os recursos especial e extraordinário, ou seja, antes do trânsito
em julgado da sentença penal condenatória, repristinando teses normativas da
Constituição anterior, e não da atual.
Se a Constituição de 1988 não foi a baliza normativa para se alterar o
entendimento fixado no Habeas Corpus n. 126.292/SP, e se esta constatação
pode ser feita empiricamente, para se dizer que a maioria que firmou a suposta
interpretação do art. 5º, inciso LVII, da CF/88, então é possível que estejamos
diante de um “golpe de estado judicial”, da maneira como abordado teoricamente
por alguns juristas contemporâneos.
VI. GOLPE DE ESTADO JUDICIAL OU BOOTSTRAPING (1): FONTE E
RIGIDEZ CONSTITUCIONAL.
Ao escrever provocante artigo “The Juridical Coup d’E?tat and the
Problem of Authority” para o “German Law Journal”, o jurista Alec Stone Sweet
mencionou que a expressão “golpe de estado judicial” significa “a transformação
fundamental nas fundações normativas de um sistema jurídico através da decisão
de uma Corte”, sendo uma decisão que modifica tanto as noções da Grundnorm de
Kelsen, quanto da regra de reconhecimento de Hart (embora sejam coisas
diferentes).
Em termos sucintos, o tribunal passa a ser, por evidente, a fonte
autorreferente se sua produção de normatividade. Algo conectado a um velho
“mantra”, comum em todo o discurso que permeia novas e velhas “vontades de
poder”, e relaciona-se à suposta inexistência de “direitos absolutos” e a defesa da
tese de que a interpretação “literal”, supostamente, viria a ser a mais pobre das
“interpretações”.
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Aqui, mais uma vez, a incorreta compreensão do sentido e o alcance de/da
“Constituição”, numa expressão que geralmente olvida a urgente necessidade das
4 posturas jurídicas básicas de unicidade (teoria das fontes, teoria da norma, teoria
da interpretação e teoria da decisão) mencionada no início do texto. Isso colaborou
para que fossem criados “cavalos de Tróia” jurídicos, permitindo que a decisão do
HC n. 126.292/SP “refundasse” e fosse (tomada como) condição de possibilidade
da “fonte”, cindindo texto e norma de maneira radical e inconciliável. Analisemos
a construção.
A fonte. Segundo o artigo 5º, inciso LVII, da CF, podemos ler que:
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”. Em poucas e concentradas palavras, a “Constituição como fonte”
significa retornar à dicotomia entre constituições rígidas e constituições flexíveis,
em Bryce[41] (e além dele). Antes, também, significa situar a Constituição para
longe do equívoco de Tribe[42], especialmente para deixar claro o esfacelamento
conceitual da metáfora, para fixar-lhe o sentido a partir do cotejo necessário entre
“fonte” no realismo de Brutau[43] e a exposição sistemática e pós-positivista de
Regla[44].
5
Aqui importam as distinções e peculiaridades entre Constituições
rígidas (e seu oposto) e Constituições analíticas (e seu oposto), cuja relevância
está muito mais em se saber os motivos de sua existência do que a descrição de
sua aparência, uma vez que é exatamente neste degrau que reside a condição de
possibilidade de uma Constituição ser tratada como norma superior, e poder ser
reduzida ou ampliada, respeitado o DNA de sua criação.
Embora já pudesse ser vista desde a lógica de Marshall, exposta
em Marbury v. Madson em 1803, e ressaltado pelo mesmo Marshall em 1819,
em McCulloch v. Maryland, a doutrina distintiva entre “Constituições Rígidas” e
“Constituições Flexíveis” foi elaborada em 1884 por James Bryce, primeiro na
famosa “The American Commonwealth”[45], depois melhor exposto em
“Constitutions”[46], quando Constituição “rígida” é tomada como sinônima de
Constituição “Suprema”[47].
É necessário recordar ainda, a partir de leitura de Bryce, que a construção
da classificação distintiva entre “Constituições Rígidas” e “Constituições
Flexíveis” advém de uma tentativa de “melhorar” a classificação então
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predominante entre “Constituições Escritas” (Written Constitutions) e
“Constituições Não Escritas” (Unwritten Constitutions), pois as constituições
não escritas denotam costumes, e quando estes passam a ser gravados em
documentos escritos, não podem continuar a ser denominados de “não escritos”
pois, conforme menciona Bryce, tais termos não são expressões felizes, embora
a distinção que elas intentem expressar seja real[48].
Bryce procurou alguns nomes, todos eles metafóricos, para denotar as
qualidades de sua classificação. Móveis e Estacionadas, porque as Constituições
não escritas pareciam jamais “descansar”, pois estavam sempre em mudança
(modificadas), enquanto as novas Constituições pareciam estáveis e fixas em seu
lugar. Bryce pensou ainda em chamar sua nova distinção classificatória de
“Constituições Fluidas” e “Constituições Sólidas” ou “Cristalizadas”, pois quando
um homem deseja mudar a composição do líquido (não necessariamente de forma
química), ele deveria misturar em outro líquido ou dissolver algo sólido, sacudindo
a mistura, mas preferiu utilizar outra metáfora, mais simples: Rígidas e Flexíveis,
embora partisse da insuficiência da distinção anterior (Escritas e Não Escritas).
A linha que a distinção tentou desenhar, entre estas duas classes de
Constituições (escritas e não escritas) não parecia clara, pois em todas as
Constituições escritas há (e deve haver) um elemento de uso “não escrito”,
enquanto nas Constituições não escritas há a forte tendência de tornar o costume
posteriormente escrito, ou de usar o precedente como “praticamente obrigatório”,
nas palavras de Bryce: “tornar estes costumes escritos quase equivalem a uma lei
formalmente aprovada”[49].
Ou seja, a possível confusão e insuficiência entre elementos da
“Constituição escrita” com elementos da “Constituição não escrita” está na base
do desenvolvimento da classificação distintiva entre “Constituições rígidas” e
“Constituições flexíveis”, e a distinção encontra sua raiz mais profunda entre o que
os ingleses e americanos chamam de “Constituições do Common Law” e
“Constituições “Estatutárias”, ou na distinção que os romanos faziam entre “ius” e
“lex”[50].
Para criar sua “nova” classificação entre Constituições rígidas e
Constituições flexíveis, Bryce volta ao Direito Romano para dizer que lá, como em
todo o mundo antigo, embora escassos os registros, pode-se acreditar que
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predominavam Constituições flexíveis, e que no século 2 d.C, havia apenas um
tipo de aprovação/promulgação (enactment), pois todas as “leges” aprovadas pela
assembleia geral (fossem comitia centuriata ou comitia tributa) possuíam a mesma
generalidade e a mesma força, e não havia mais que uma autoridade legislativa:
o povo votando na comitia[51]. Essa a Constituição flexível, no pensamento
originário do criador da classificação.
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Já as Constituições rígidas, a seu turno, estavam ligadas à modernidade,
em que se podia distinguir dois tipos de autoridade promulgadora, que influíam na
“força normativa” dos documentos promulgados: um Direito chamado
“Constituição”, que é “inteiramente superior ao Direito ordinário”, aprovado e
revogado no dia-a-dia[52].
Este Direito Superior dependeria das particularidades de cada sistema,
podendo ser oriundo de um órgão especial eleito exclusivamente para este
propósito, como uma assembleia nacional constituinte, ou um plebiscito submetido
aos cidadãos, ou um mesmo grupo, embora deva haver, neste último caso, um
tratamento diferenciado quando se tratar
da Constituição. Isso é chamado por
5
Bryce de “detalhe”. O essencial, para Bryce, no entanto, era que nos Estados
possuidores deste tipo de Constituição, ela estivesse acima das demais Leis, e
não pudesse ser modificada pela legislação com autoridade legislativa
ordinária. [53]
Além disso, Bryce menciona que de uma maneira estrita, não existia
Constituição em Roma e na Grã-Bretanha, ou seja, de um modo em que houvesse
um documento fundamental, definidor e distribuidor dos poderes do governo,
criando as autoridades públicas, prevendo os direitos e as imunidades dos
cidadãos. Entretanto, o que eles podiam chamar de Constituição em Roma e no
Reino Unido era uma composição formada por uma bagunça misturada de
precedentes e costumes gravados na memória dos homens ou escritos em
repositórios, juntamente com algumas poucas leis, tanto de direito público quanto
de direito privado[54].
Bryce atribuiu ainda bastante relevo ao papel da “possibilidade de
emenda”, mencionando inclusive a Constituição brasileira de 1891 em sua
abordagem sobre os 4 tipos de “modificabilidade” (emenda) dos documentos
constitucionais.
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Em primeiro plano, mencionou as Constituições que podem ser
modificadas por um órgão Legislativo, mas que este funcione diferentemente da
maneira de aprovação da legislação ordinária. Em segundo plano, as
Constituições que requerem a criação de um órgão especial de reforma (revisão
constitucional). Em terceiro plano, as Constituições que requerem que a mudança
seja atribuída a aprovação de autoridades locais. Em quarto plano, as
Constituições que requerem que a aprovação de sua mudança seja submetida ao
voto direto do povo, para ratificação[55].
Nas palavras de Bryce, dois dos mecanismos de emenda são mais usuais,
e portanto, mereceram comentários mais enfáticos de sua parte. O modelo que
atribui ao corpo legislativo, embora com quórum e procedimento diferenciados, e
o modelo que atribui ao voto popular como requisito de ratificação, mas apenas
este último abrigaria o reconhecimento da soberania popular, com a vantagem de
fazer com que a reforma aparentasse ser o trabalho da nação em funcionamento,
“fora da facção que será o legislativo a partir dos votos dos partidos”, além de
“possibilitar a base mais firme e ampla em que o governo pode se sustentar”[56].
A Constituição brasileira de 1988, a seu turno, foi elaborada por uma
assembleia nacional constituinte que não foi eleita especialmente para este fim,
possuindo mecanismos de revisão constitucional (já exauridos em 1994, com seis
emendas revisoras) e de reforma, que não possuem as bases que Bryce
mencionou como fortalecedoras da soberania popular e nem de sustentáculo do
governo, e cuja “elasticidade” parece não encontrar limites.
Mais do que isso, a Constituição brasileira de 1988 tem sido emendada
formalmente com bastante frequência (99 emendas Constitucionais, até dezembro
de 2017), e por decisões do Supremo Tribunal Federal, de maneira informal (e
inconstitucional), sem abrigo no texto Constitucional para este último “tipo de
emenda”, fazendo com que a realidade coloque em xeque a classificação de Bryce
sobre rigidez constitucional, pois não há estabilidade, e os elementos de um tipo
de “Constituição não escrita” soçobram na prática político-jurídica brasileira.
Registre-se que, entretanto, para Jorge Miranda o interesse nesta
distinção é “essencialmente histórico”, opondo sérias reservas às deduções que
dela podem emanar: “uma interpretação evolutiva pode quebrar a rigidez das
normas constitucionais (...) [pois] a melhor Constituição rígida é a que é
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suficientemente flexível para permitir uma interpretação evolutiva”[57], algo que,
de alguma forma, se acomoda ao realismo jurídico de Miguel Reale, para quem o
Direito deve ser estável sem ser estático, e dinâmico sem parecer frenético[58], e
a quem Inocêncio Mártires Coelho liga a Oliver Wendell Holmes Jr[59], o realista
jurídico norte-americano.
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Jorge Miranda estava antecipando, em 1967 (antes de Reale, inclusive),
algo que em 2013 um grupo de pesquisadores da FGV chamaria de “resiliência
constitucional” para dizer que a CF/88 teria configurado um regime democrático
bem distinto do chamado modelo ideal apregoado pela teoria constitucional, vale
dizer, que uma das caraterísticas mais relevantes da Constituição de 1988 seria a
audácia de abrigar inúmeros direitos, interesses e metas ambiciosas para todo um
segmento da sociedade (chamado de compromisso maximizador), realizando este
compromisso dentro de um contexto em que um sistema político consensual,
permeado por regras inovadoras de execução de promessas, seguiu um modelo
de “rigidez complacente” que teria permitido a constante atualização de seu
projeto sem a ocorrência de erosão estrutural[60].
5

No entanto, como dissemos em outra oportunidade, “enverga-se” a
Constituição, de fato, mas ela não “quebra” porque haveria um “jeitinho” de
acomodação complacente, que pode ter sido um dos pilares do sucesso de sua
durabilidade (é uma falsa ausência de quebra): emendas constitucionais de
duvidosa constitucionalidade ao lado de inúmeras decisões do STF, igualmente,
de duvidosa constitucionalidade, sob o pretexto de “atualização do projeto
constitucional”[61].
Em termos gerais, para Bryce, variabilidade e incerteza das fontes de
Direito são as características principais das Constituições flexíveis, e que as
Constituições são rígidas não porque seriam imodificáveis pelo Parlamento, mas
que não é muito modificável por ser rígida, fazendo com que Luigi
Rossi[62] retrabalhasse o conceito da dualidade “rigidez/flexibilidade” a partir de
“elasticidade”, pois há inequívoca relação entre forma e conteúdo, e que o conceito
original não parecia ser capaz de abarcar.
O juiz da Corte Constitucional italiana Giuliano Amato, abordando o tema
(de Bryce à Rossi), fala em “razão interna da elasticidade” e do “limite externo
da elasticidade”. A primeira (razão), atribui ao fato de o Direito Constitucional ser
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uma “zona cinzenta” que agruparia a conexão entre Direito e Política[63],
enquanto ao segundo (limite) se atribui um caminho que conduz a “critérios” de
mensuração desta elasticidade, que deve respeitar, a um só tempo, a rigidez
constitucional e a “discricionariedade do legislador”[64].
Se o critério busca barrar a “discricionariedade do legislador”,
evidentemente não pode ser “Discricionariedade judicial vs. Discricionariedade
legislativa”, pois redundará em arbitrariedade, e a observação de Giuliano Amato
sobre elasticidade acaba retornando a Marshall, na interpretação de Mortati, que
coloca a Constituição acima das demais fontes normativas, mas de uma maneira
que nem o poder judiciário substitua o poder legislativo, e nem a Constituição
substitua a legislação[65].
Por isso, para o velho Juiz da Corte Constitucional italiana, a expressão
“elasticidade da constituição rígida” representa um “oximoro aparente”, mas resta
saber se a elasticidade reforça a rigidez ou se a rigidez reforça a elasticidade.
Particularmente, a metáfora (elasticidade/não elasticidade) também é ambígua, da
mesma forma que as classificações predecessoras (“constituições escritas/não
escritas” e “Constituições rígidas/flexíveis”).
Observando a Constituição brasileira de 1988, não é possível chama-la de
“rígida”, se estivermos de olho da classificação original de Bryce. É uma
Constituição tão predominantemente vista com desapego a sua “letra escrita”, e
tão “(con)torcida” que dificilmente o próprio Bryce a elencasse hoje como um
documento “rígido”, algo que é essencialmente paradoxal. Chamá-la de
“semirígida” ou de “semiflexível” também é algo caricato. Denominá-la de “superrígida” ou de “superflexível” talvez seja ainda mais caricatural. Muitos são os que
buscam “flexibilizá-la”, e o julgamento do STF no HC 126.292 é sinal inequívoco.
Fora a questão da “flexibilização” do texto constitucional, também nos
resta distinguir a questão deste o ponto de vista das “escolhas” e das
decisões. Não é difícil compreender o argumento, se pensarmos no equívoco do
constitucionalista Laurence Tribe[66], em seu livro de 1985 sobre “escolhas
constitucionais”, se observarmos – a partir da crítica de Richard Posner[67], que
para o primeiro, a constituição seria aquilo que nós gostaríamos que ela fosse
(nossas “escolhas”) e, segundo sua percepção, ela (Constituição) deveria ser a
“carta” de uma sociedade radicalmente igualitária, e não o produto das
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preferencias políticas dos Juízes da Suprema Corte da época (fortemente ligada
aos republicanos), mas esqueceu que seu argumento faz da Constituição um
“espelho” de suas “preferências políticas”, embora rejeite a hipótese quando as
preferencias políticas (“escolhas constitucionais”) sejam diferentes das dele, algo
que se agrava porquê “criação interpretativa” e poder de emenda à Constituição,
para Tribe, são essencialmente a mesma coisa.
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Suplantar a Constituição e preservá-la (conservá-la), evidentemente, são
coisas distintas. Mas quando o argumento acadêmico, com ares de sofisticação,
busca confundir as coisas, sem se atentar para a tese do “espelhamento das
escolhas constitucionais por conveniência”, é preciso tomar maiores cuidados, e
entre nós isso parece ser feito através da tese de que “o juiz” deve poder fazer
“escolhas” porque estaria atado somente à Lei e à sua própria consciência,
fazendo com que nossa jurisprudência seja “viscosa” e “líquida”[68], algo contra o
qual a CHD – Crítica Hermenêutica do Direito luta há bastante tempo[69], pois a
“Constituição como espelho do interprete” representa a suspensão do direito com
“disfarces de naturalização”.
5

VII. GOLPE DE ESTADO JUDICIAL OU BOOTSTRAPING (2): NORMA E
INTERPRETAÇÃO.
Além disso, a Constituição também diferencia prisão de pena, sendo
absolutamente recomendável que se leia a Constituição de maneira integral e
sistemática, sob “pena” de se interpretar “pena” como sendo algo de dar “pena”.
A norma. É evidente, após o giro linguístico, e todas as consequências da
invasão do direito pela linguagem, que “esta? a viragem lingu?istico-ontolo?gica,
no interior da qual a linguagem deixa de ser uma terceira coisa que se interpõe
entre um sujeito e um objeto, para tornar-se condição de possibilidade”, para
deixar claro que não existe norma, a não ser norma interpretada, sendo imperioso
diferenciar texto de norma, especialmente porque “são diferentes, e não porque
ha? uma separação ou que ambos possam ter “existência” autônoma”[70].
A interpretação e A decisão. A maioria do STF, no caso do HC n.
126.292/SP, interpretou que tal disposição constitucional significa que a
culpabilidade a que se refere o inciso acima permite que possa haver o
cumprimento da pena (consequência da sentença penal condenatória) antes do
final da ação penal (transito em julgado). Também ela, a interpretação na decisão
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houve por bem privilegiar não o texto da CF/88, mas sim o regime da Constituição
anterior, como foi explicitado.
Tais elementos servem para comprovar a inadequação jurídica da decisão
do STF sobre a prisão.
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VIII. GOLPE DE ESTADO JUDICIAL OU BOOTSTRAPING (3): O “MOTOR
DA HISTÓRIA”.
O golpe de estado judicial. Segundo o autor, é preciso distinguir os temas
centrais conceituais de sua análise, razão pela qual se reproduz o fragmento a
seguir:
“Eu adoto conceito restritivo sobre “transformação
fundamental”. Primeiro, devemos inferir, razoavelmente, que
o direito constitucional produzido pela transformação teria
sido rejeitado pelos constituintes originários (fundadores) se
tivesse sido colocado na mesa de negociação. Em segundo
lugar, o resultado deve alterar - fundamentalmente - como
funciona o sistema jurídico, de novo, de maneiras que, de
forma demonstrável, não foram planejadas pelos
constituintes originários (fundadores). A transformação
tornará impossível para um observador deduzir o novo
sistema do designinstitucional no momento constitucional, ex
ante. Isso também implicará, pré-golpe, em uma violação da
separação dos poderes, em sua ortodoxia. Em outras
palavras, os esquemas tradicionais de separação de
poderes não conseguem modelar, pós-golpe, os papéis
constitucionais e as limitações conferidas aos órgãos do
estado.”[71]
É que o Tribunal passa a ser, naquele momento (do Golpe de Estado
Judicial) o “motor da história da Constituição”, residindo o ponto nuclear na
separação dicotômica entre: (1) processo de mudança, e (2) evento, no que se
refere aos que falam sobre (ou criticam) a tese acerca do “golpe de estado judicial.
Os que criticam a tese, insistem em unir estes dois elementos, enquanto os que
falam da possibilidade de se vislumbrar um “golpe de estado judicial” insistem em
separá-los[72].
Em termos de observação empírica da análise, também é relevante
registrar a complementação das premissas centrais:
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“A minha noção de golpe de estado judicial levanta uma
série de questões importantes. Primeiro, a questão sobre
como entender uma mudança endógena na Grundnorm de
um sistema jurídico, e também uma mudança realizada
através de adjudicação judicial, não é uma questão simples.
Na primeira versão de sua Teoria Pura do Direito, o próprio
Kelsen equiparou a ideia de “revolução bem-sucedida” com
uma mudança na Norma Básica e usou o exemplo de um
golpe de estado, no qual o Rei é substituído pelo governo
representativo, como uma ilustração. Após o golpe, Kelsen
escreve: “Alguém [agora] pressupõe uma nova Norma
Básica, não mais a Norma Básica que delega o direito que
faz autoridade ao monarca, mas [alguém] delegando
autoridade ao governo revolucionário”[73].
O autor propõe que se estipule que um golpe de estado revolucionário
prossegue através de atos que não estão autorizados pela Norma Básica,
enquanto que um “golpe de Estado judicial” prosseguiria através do exercício de
poderes delegados pela Norma Básica à autoridade judicial. Questiona, então, se
de fato, a autoridade judicial se comportou “de forma inconstitucional”. Por
definição, prossegue Alec, um golpe de
5 Estado jurídico produz efeitos jurídicos e,
para Kelsen, uma norma que produz efeitos jurídicos deve ser considerada uma
norma válida. No entanto, o conteúdo da decisão judicial pode não ter sido
autorizado, ou pode até ter sido proibido, pelo conteúdo da Norma Básica anterior.
Neste sentido, uma questão estrutural profunda diria respeito à questão de saber
se a delegação constitucional ao juiz incluiu restrições substanciais à tomada de
decisão do juiz. Pode ser que a constituição permita legislar judicialmente (de
forma processual), mas não forçosamente, tendo em mente também o fato de que
“o golpe de Estado judicial” pode ser institucionalizado como uma revisão bem
sucedida da Norma Básica, com efeitos transformadores no direito e na
política[74].
O denso texto de Alec Stone recebeu três réplicas, igualmente
provocantes, por parte dos juristas Neil Walker (“Comment, Juridical
Transformation as Process”), Wojciech Sadurski (“Juridical Coups d’e?tat—All
Over the Place”) e Gianluigi Palombella (“Constitutional Transformations vs.
“Juridical” Coups d’ E?tat”), que receberam a devida tréplica por parte do autor
originário (“Response to Gianluigi Palombella, Wojciech Sadurski, and Neil
Walker”), e posteriormente complementado por Luigi Corrias (“The Legal Theory
of the Juridical Coup: Constituent Power Now”), que acabou estabelecendo a
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questão de que o problema do “Golpe de Estado Judicial” está estritamente
conectado com a relação estabelecida entre poder constituinte e poder
constituído, para registrar que o Tribunal aplica um golpe de estado quando há na
decisão certo cheiro de “usurpação, falta de legitimidade e falta de
fundamento” [75].
Pois bem, considerando os argumentos de Alec Stone, ele insiste em
manter separados evento e processo de mudança, com os seguintes
fundamentos:
“Analiticamente, no entanto, há boas razões para
manter o evento e o processo separados. Estou obrigado a
fazê-lo, devido à minha afirmação de que o processo de
transformação exibe fortes qualidades dependentes do
caminho. Argumentava que o processo de transformação
provocado pelo golpe não poderia ser derivado das próprias
sentenças seminais, enquanto permanecem dependentes
de sua causa.
A formulação de Hart sobre a Regra de Reconhecimento
nos dá outro motivo para manter o evento e o processo
separados. Hart, ao contrário de Kelsen, não está muito
interessado em avaliar a legitimidade das mudanças na
regra. Em vez disso, ele vê a própria Regra como uma
espécie de norma social que se desenvolve através da
evolução dos entendimentos compartilhados entre
funcionários e outras elites.
No decorrer da redação do artigo, fiquei surpreso ao
descobrir que não existe nenhuma pesquisa empírica séria
sobre o processo de desenvolvimento de uma regra de
reconhecimento ou mudanças. Em cada um dos golpes que
aleguei, observei um conjunto de funcionários (juízes)
propondo uma mudança na regra, o que provocou um
processo social que envolveu outros funcionários. E, é claro,
seria teoricamente possível que a mudança proposta (o
evento) seja rejeitada pelos funcionários (o processo).”[76]
Essa, aliás, é uma visão que também se aproxima da noção de
“bootstrapping”, abordada por Adrian Vermule (“The Exceptional Role of Courts in
the Cnstitutional Order”), na metáfora sobre quando alguém consegue se alçar
acima do solo simplesmente soerguendo-se pelos cadarços dos próprios sapatos,
ou quando a Corte decide um caso desconectada da “fonte Constitucional”, algo
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visualizado por Adrian Vermule[77] em situações de estado de exceção, em três
grupos de casos identificados:
1) quando uma Corte é chamada a decidir sobre a validade da própria
Constituição, quando a validade dela e da ordem jurídica são postos em disputa;
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2) nos casos de transição de uma ordem constitucional para outra,
geralmente após uma revolução, ou quando há a transição de uma velha ordem
para uma renovada ordem constitucional, em situações nas quais a velha ordem
pode buscar regular a transição, envolvendo ainda a incapacidade da Constituição
cessante de obrigar seus sucessores; e
3) nos casos em que a saúde da ordem constitucional exigiria que o
julgador agisse de forma contrária à Constituição para, supostamente, preservar
a saúde da ordem jurídica.
Assim, os principais argumentos presentes no Habeas Corpus n.
126.292/SP, para declarar - por vias transversas - uma espécie de
5
“inconstitucionalidade” de norma constitucional
originária (art. 5º, inciso LVII, da
CF/88) são relacionados à “insatisfação social” com a impunidade, números
percentuais de baixo provimento de recursos especiais e extraordinários criminais,
uso “protelatório” dos recursos, e sistema que funcionaria diferentemente para
“ricos” e para “pobres”.
Assemelham-se, como parece evidente, a um verdadeiro rol
argumentativo para “exposição de motivos” de uma espécie de “medida provisória
judicial”, cujos fundamentos explícitos e ocultos (relevância e urgência), parecem
não esperar pela atuação do poder legislativo, para uma Emenda Constitucional,
mas não são capazes de infirmar o texto sem afastar a norma, e vice-versa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos são os que tem escrito sobre esse tema, favoráveis e contrários à
guinada jurisprudencial do Supremo, mas poucos são os que tem se preocupado,
de fato, com o significado deste “golpe de estado judicial” que, afinado com as
melhores intenções, faz de juristas torcedores, e de torcedores juristas. Como a
paixão se manifesta de variadas formas, geralmente mais intensa na horda ou nos
agrupamentos da turba, maiorias de ocasião pouco se importam com o “livrinho”
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das regras do jogo, desde de que vençam, nem que seja com gol de mão ou com
o atacante impedido (para homenagear o professor Lenio, quem primeiro usou a
metáfora).
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Contra o “golpe de estado judicial” e o “Bootstraping”, dentre as honrosas
exceções, cito Celso de Mello, Marco Aurélio, Rosa Weber, Gilmar Mendes,
Ricardo Lewandowski, Dias Toffolli, Lenio Streck, Sepúlveda Pertence, Andre
Karam Trindade, Claudio Lamachia, Juliano Breda, Oswaldo Ribeiro Jr, João
Francisco Neto, Antônio Carlos de Almeida Castro, Thiago Bottino, Djefferson
Amadeus, Ademar Borges, Leonardo Isaac Yarochewsky, Leonardo de Paula,
Tiago Felipe, Airto Chaves, Alexandre Bizzotto, Salo de Carvalho, Daniel Allan
Burg, Santiago Schunck, dentre outros.
Por isso, é preciso que, de duas uma: ou a Constituição seja emenda para
permitir que o STF seja fonte e representante do poder constituinte permanente,
na trilha do mencionado “revival” maquiavélico, ou os juízes e juízas da Corte
passem a deixar explicito que estão decidindo em “bootstraping”, descolados da
Constituição, com as justificações de Vermule, ainda que também não seja
autorizado pela Constituição.
Contudo, parece evidente que, não existindo possibilidade de o STF
emendar à Constituição, ou declarar inconstitucional uma norma da constituição
originária, decidiu no Habeas Corpus n. 126.292/SP, permitindo a execução
antecipada da pena de maneira contrária a Constituição, com fundamentos
extratextuais e meta-jurídicos, que equivalem a uma espécie de “Golpe de Estado
Judicial”, conforme abordado neste artigo, em descolamento da fonte
Constitucional, num autêntico “Bootstraping”.
Foi assim que o Supremo Tribunal Federal, de 1988 até 2009 negou
vigência ao inciso LVII do art. 5º, da Constituição Federal, por meio da chamada
“interpretação retrospectiva” e de 2016 em diante, no âmbito do Habeas Corpus
126.292, decidiu (“escolheu”) com base em autoridade normativa anterior a 1988,
aplicando um “golpe de estado judicial”, e acabou “executando” a Constituição
com a tese da execução antecipada da pena privativa de liberdade, antes do
efetivo transito em julgado da sentença penal condenatória.
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Notas:
[1] Este artigo utiliza as premissas e as reflexões oriundas do debate realizado no
“German Law Journal”, sobre o “golpe de Estado Judicial” (Juridical coups d’
E?tat), entre os autores Alec Stone Sweet (Yale Law School), Neil Walker
(European University Institute), Wojciech Sadurski (European University
Institute/Faculty of Law, University of Sydney), Gianluigi Palombella (University
of Parma) e Luigi Corrias (VU University Amsterdam).
[2] MALAPARTE, Curzio. Técnicas de Golpe de Estado. Barcelona: Ariel, 2017;
MALAPARTE, Curzio. Tecnica Del Golpe de Estado: Bonaparte, Lenin,
Trotsky, Mussolini, Hitler, Kapp, Pilsudski, Primo de Rivera. Buenos Aires: Plaza
5
& Janes Edirores, 1960. MALAPARTE,
Curzio. The Technique of Revolution;
s/d;
[3] ROTTLEUTHNER, Hubert. Positivismo Jurídico e o Nacional Socialismo: Uma
contribuição a teoria do desenvolvimento jurídico. Trad. Thiago Pádua. (No
Prelo, a ser publicado no livro sobre os 100 anos da Faculdade de Direito do
Maranhão, em 2018).
[4] Parte inicial do Prefácio da obra, mencionada acima;
[5] STRECK, Lenio. De 458 a.C. a 2018 d.C.: da derrota da vingança à vitória da
moral! Conjur de 25.01.2018.
[6] Em tradução livre do autor. Cfr. HINSDALE, Burke (Org). The Works of James
Abram Garfield, vol. I. Boston: James Osgood and Co, 1882, p. 172.
[7] VERMULE, Adrian; BARBER, N. W. The Exceptional Role of Courts in the
Constitutional Order. Notre Dame Law Review, vol. 92, n. 2, 2016.
[8] Os 3 principais mantras do realismo jurídico são: a) a Constituição é aquilo que
a Corte Suprema diz que ela é; b) Direito é Política; e c) decide-se primeiro, e
somente depois deduzem logicamente a fundamentação. É um “Triumviratum”
perfeito para destruir ou atacar qualquer Constituição, jamais para defendê-la.
[9] Como dito em outra oportunidade: “a herança e as influências do Realismo
Jurídico norte-americano ensejariam o que se denomina de “teoria da
ferradura”, para a qual este movimento teria oxigenado tendências que se
identificam tanto com a direita quanto com a esquerda do pensamento jurídico
americano. Nesse sentido, mais à direita, evidenciam-se os vínculos do
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Realismo com o movimento “Direito & Economia” (Law and Economics), na
versão inicial enunciada por Richard Posner. Por outro lado, mais à esquerda,
são também claras as relações do realismo norte-americano com o movimento
“Critical Legal Studies”, na sua percepção originária, a partir de Roberto
Mangabeira Unger, Mark Tushnet e Duncan Kennedy. Não por acaso, tornouse famoso discurso de Elmira (Speech before the Elmira Chamber) proferido
por Charles Evans Hughes em 1907, três anos antes de ser nomeado para a
Corte Suprema, da qual viria a ser presidente, ao dizer que “Estamos
submetidos a uma Constituição, mas a Constituição é o que os Juízes dizem
que ela é.” Cfr. PÁDUA, Thiago Aguiar; BRAGANÇA FERREIRA, Fabio;
OLIVEIRA, Ana Carolina Borges de. A Outra Realidade: o
panconstitucionalismo nos Istaites. Revista Brasileira de Políticas Públicas,
v. 5, n. Esp., 2015. Ver, ainda, Arnaldo Godoy e Louis Menand. Cfr. MENAND,
Louis. The metaphysical club. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001;
GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Introdução ao realismo jurídico norteamericano. Brasília: Do Autor, 2013.
[10] Confira-se o “Fator torcedor”. STRECK, Lenio. O paradoxo de Münchhausen
do caso Lula: se o MPF ganhar, Moro perde, Cunjur de 22 de janeiro de 2018;
e Palestra “Como ser um Jurista em um País de torcedores”, na Ulbra Canoas,
em 14.08.2017.
[11] BORGES, Rodolfo. Gilmar Mendes, o Neymar do Supremo. El País, Tribuna.
12 de março de 2018.
[12] STRECK, Lenio. Entrevista. Revista do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, v. 81, n. 4, ano XXIX, out.-dez. 2011, p. 16.
[13] STRECK, Lenio. O Direito como um conceito interpretativo. Revista Pensar,
v. 15, n. 2, p. 500-513, jul./dez, 2010.
[14] STRECK, Lenio. Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. 2ª Ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2016; STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica
e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 9ª Ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009; STRECK, Lenio. Verdade e
Consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
[15] TRINDADE, Andre Karam; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Crítica
Hermeneutica do Direito: do quadro referencial teórico à articulação de uma
posição filosófica sobre o Direito. RECHTD, v. 9, n. 3, 2017.
[16] É aqui que a applicatio parece evitar a arbitrariedade na atribuição de sentido,
pois é decorrente de uma antecipação de sentido que é inerente à hermenêutica
fisolósica, ou, em outras palavras “aquilo que é condição de possibilidade não
pode vir a transformar-se em simples resultado manipulável pelo intérprete”.
Cfr. STRECK, Lenio. Verdade e Consenso: Constituição, hermenêutica e
teorias discursivas. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 414-415.
[17] Da maneira como ressaltado por Lenio Streck, “a guinada hermenêutica
sofrida pelo direito em tempos de efetivo crescimento do papel da jurisdição –
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mormente a jurisdição constitucional - acentuou a preocupação em torno da
necessidade de discutir as condições de possibilidade que o intérprete tem para
a atribuição dos sentidos aos textos jurídicos, uma vez fracassadas as
experiências exegético-subsuntivas-positivistas e as tentativas de controlar os
sentidos através de operações lógico-analíticas. As diversas concepções sobre
como interpretar e como aplicar têm como objetivo discutir as condições para a
construção de respostas com um adequado grau de racionalidade, evitando
arbitrariedades. A construção de racionalidades discursivas implicou a
substituição da razão prática, questão bem presente nas diversas teorias da
argumentação (a teoria do discurso habermasiana, nesse sentido, é também
uma teoria da argumentação). Isso fez com que a questão da interpretação
fosse alçada ao patamar da argumentação, a partir da construção de
racionalidades comunicativas, estabelecendo previamente modos de operar
diante da indeterminabilidade do direito. Em outras palavras, ao deslocarem o
problema do direito para o discurso e a argumentação, determinadas teorias do
direito deixaram de lado o mundo prático, é dizer, o modo-de-ser-no-mundo.
Ocorre que, desse modo, se deixou de lado a dupla estrutura da linguagem,
confundindo-a com a cisão entre easy e hard cases (casos fáceis e casos
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RESUMO[1]: A partir dos requisitos essenciais para fins de caracterização da
imunidade tributária, enquanto dispensa constitucional do pagamento de tributos,
com normas gerais estabelecidas por Lei Complementar, realiza-se no presente
artigo o estudo da evasão fiscal com utilização indevida da imunidade por parte
de contribuintes, apresentando-se casos práticos decididos pelos tribunais.
Palavras-chave: Imunidade tributária. Elisão fiscal. Evasão fiscal.
ABSTRACT
From the essential requirements for characterization purposes of tax immunity asa
constitutional exemption from the payment
of taxes, with the general rules
5
established by the Brazilian Complementary Law, takes place in the
present
articlethe
study
of
tax
evasion
with
misuse
of
immunity by taxpayers, presenting practical cases decided by the Brazilian Courts.
Keywords: Tax immunity. Fiscal elision. Fiscal evasion.

1 INTRODUÇÃO
A proposta do presente artigo consiste em analisar primeiramente os
aspectos fundamentais da imunidade tributária, apresentando as linhas gerais,
para em seguida, delimitar seu conteúdo e alcance no ordenamento jurídico
tributário.
Busca-se contextualizar sua aplicação na dinâmica empresarial e
estabelecer os limites entre o que é permitido em técnicas de planejamento fiscal,
enquanto prática lícita de economia de tributos e a aplicação de métodos indiretos
de sonegação fiscal, mascarada em negócios jurídicos simulados, especialmente
na utilização indevida da imunidade tributária.
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A partir da delimitação conceitual e das principais características da
imunidade e dos seus elementos distintivos com outras figuras jurídicas como
isenção, não-incidência e alíquota zero, procura-se oferecer as diretrizes capazes
de diferenciar essas figuras, bem como o tratamento jurídico-tributário aplicado
em cada caso.
Nessa perspectiva busca-se analisar, à luz do ordenamento jurídico
brasileiro, especialmente a partir da introdução da norma antielisiva no Código
Tributário Nacional, o tratamento dado à evasão fiscal pela administração tributária
e pelos tribunais, dando-se ênfase à utilização indevida da imunidade tributária,
com o fito de redução ilegal da carga tributária.
2 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Para que se faça um estudo sobre imunidade, é necessário que se
formule breve estudo sobre os institutos da incidência, não-incidência, imunidade
e isenção de tributos, para bem delimitar os temas e, a partir dos quais delimitar o
tema a ser discutido neste artigo.
Nesse sentido, tem-se que há incidência quando ocorrer o fato
gerador do tributo. A não-incidência se dá quando ocorrer fatos não definidos na
hipótese de incidência do tributo (fatos tributariamente irrelevantes) ou quando não
ocorrerem fatos tipificados como geradores de tributos.
Enquanto que a imunidade é uma hipótese de não-incidência
tributária constitucionalmente qualificada, isto é, prevista na Constituição Federal.
Ou seja, estaria no campo de incidência do tributo, mas a Constituição a exclui.
Enquanto que isenção é uma hipótese de dispensa legal do
pagamento do tributo. No Código Tributário Nacional, a isenção é tratada como
uma exclusão do crédito tributário, pois embora tenha acontecido o fato gerador
do tributo (haja incidência), o ente tributante está impedido de constituir e cobrar
o crédito tributário, por expressa determinação legal.
Veja-se que para que desapareça uma imunidade, é preciso alterar
a Constituição, já para que desapareça uma isenção, basta que a lei ordinária seja
alterada ou revogada.
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O instituto da alíquota zero, bastante utilizada no Imposto sobre
Produtos Industrializados e sobre o Comércio Exterior (importação e exportação),
háincidência, mas o valor a recolher será nulo, em face do cálculo.
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O instituto da imunidade tributária deriva-se de comando
constitucional que proíbe a instituição de impostos a determinadas pessoas ou
situações, prevista no art. 150, inciso VI da Constituição Federal. Mas, outros
dispositivos constitucionais há hipóteses de imunidade relativas a contribuições e
até em relação a taxas.
A Constituição proíbe que o legislador ordinário inclua determinadas
pessoas ou situações na hipótese de incidência de um tributo, influenciando,
portanto, na competência tributária. Trata-se de exclusão da competência
tributária dos entes federados.
2.1 Conceito
Imunidade é uma proteção que a Constituição Federal confere aos
5
contribuintes. É uma hipótese de não
incidência tributária constitucionalmente
qualificada.
As imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal só
existem para impostos, mas existem imunidades espalhadas na Constituição em
relação às taxas e contribuições especiais.
A imunidade só atinge a obrigação principal, permanecendo assim
as obrigações acessórias.
2.2 Tipos de imunidades
Embora seja um instituto único que, a rigor, pressupõe a existência
de comando constitucional para fins de exclusão da competência tributária
atribuída pela própria Constituição Federal, a classificação das imunidades é
importante para fins de identificação de seu conteúdo e alcance.
2.2.1. Imunidades genéricas
As imunidades genéricas destinam-se a todos os impostos e
subdividem-se em:
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2.2.1.1 Imunidade recíproca às pessoas políticas (art. 150, VI, “a” da CF)
Nesta modalidade de imunidade, as pessoas políticas não podem
tributar-se reciprocamente por meio de impostos. “Sem prejuízo de outras
garantias ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir imposto sobre patrimônio renda e serviços uns dos outros”
(art. 150, VI, “a” da CF).
2.2.1.2 Imunidade sobre o patrimônio, renda e serviços das Autarquias e
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (art. 150, §2º da CF).
É vedado às pessoas políticas instituírem impostos sobre Autarquias
e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao
patrimônio, renda e serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes (art. 150, §2º da CF).
Observa-se que as Autarquias e Fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público que praticar atividade econômica regida pelo direito privado
não serão abrangidas pela imunidade (art. 150, VI, §3º da CF).
Diferentemente das pessoas políticas, basta que o patrimônio, a
renda e os serviços não estejam vinculados à finalidade para que não haja
imunidade. Nas pessoas políticas a imunidade abrange qualquer patrimônio,
renda e serviços.
Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público
que prestarem serviços públicos em que haja contraprestação ou pagamento de
tarifa pelo usuário, também não serão abrangidas pela imunidade (art. 150, VI, §3º
da CF).
2.2.1.3 Imunidade do patrimônio, da renda e dos serviços dos templos de
qualquer culto (art. 150, VI, “b” da CF).
É vedado às pessoas políticas instituírem impostos sobre templos de
qualquer culto no que se refere ao patrimônio, renda e serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais (art. 150, VI, “b” e §4º da CF).
Templos de qualquer culto é uma expressão ampla que abrange não
só as Igrejas, como também as Lojas maçônicas, Casa do Pastor, Convento,
Centro de Formação de Rabinos, Seminários, Casa Paroquial, Imóveis que
facilitam o culto, veículos utilizados para atividades pastorais, como o templo
móvel.
2.2.1.4 Imunidade dos Partidos Políticos, Sindicatos dos empregados,
Instituições assistências e educacionais sem fins lucrativos (art. 150, VI, “c” da CF)
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É vedado às pessoas jurídicas de direito público interno de instituir
imposto sobre patrimônio, renda e serviços dos Partidos políticos e suas
fundações, Sindicatos de empregados e Instituições assistenciais e educacionais
sem fins lucrativos, observados os requisitos apontados na lei (art. 150 III, “c” da
CF). Os Partidos Políticos precisam ter registro no Tribunal Superior Eleitoral,
ainda que provisório.
Quanto às Entidades Sindicais, o dispositivo é restrito aos sindicatos
dos empregados. As centrais sindicais também estão abrangidas pela imunidade,
como exemplo a Central Única dos Trabalhadores.
As Instituições assistenciais e educacionais não podem ter fins
lucrativos. Cabe à Lei Complementar apontar os requisitos que devem ser
observados, pois a ela compete regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar (art. 146, II “a” da CF e 14 do CTN). Os requisitos são os seguintes: a) não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título (art. 14, I do CTN); b) aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 14, II do CTN) e c) manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
5 14, III do CTN).
capazes de assegurar sua exatidão (art.
Na falta de cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional, a autoridade competente pode suspender a concessão do
beneficio.
Segundo a jurisprudência, a imunidade tributária constante no artigo
150 VI, "c" da Constituição Federal de 1988 admite interpretação extensiva, indo
além dos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços.
Nesse sentido, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (processo nº 2006.72.08.003905-1/TRF, Rel. Des. federal Otávio Roberto
Pamplona); negou recurso da União e manteve imunes de tributos (impostos e
contribuições federais), no caso equipamentos como camas hospitalares e mesas
cirúrgicas importadas pelo Hospital Santa Catarina, de Blumenau.
2.2.1.5 Imunidade dos jornais, livros, periódicos e o papel destinado a sua
impressão (art. 150, VI, “d” da CF).
Para fins desta imunidade, é vedado às pessoas políticas instituírem
impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (art.
150, VI “d” da CF).
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Esta imunidade visa proteger a liberdade de imprensa e difusão da
cultura. Assim, os livros que não se destinam à propagação do pensamento não
estão imunes.
Como esta modalidade de imunidade é objetiva e não subjetiva, é o
objeto que é imune e não a empresa. Isto é, a venda do jornal na banca não há
impostos, mas a empresa jornalística revendedora é tributada.
Os outros componentes dos livros (insumos como cola, tinta) não
são abrangidos pela imunidade, pois a Constituição Federal só mencionou o papel
destinado à impressão, excluindo os demais.
Entretanto, conforme inteligência do Supremo Tribunal Federal, a
imunidade tributária relativa a livros, jornais e periódicos, prevista no art. 150,
inciso VI, alínea “d” da CF, deve ter interpretação teleológica e integrativa, de
forma a estabelecer maior concretude possível, sendo ampla, total, apanhando
produto, maquinário e insumo e a referência, no preceito, a papel é exemplificativa
e não exaustiva (RE 202149 RS, Relator: Min. Menezes Direito, Data de
Julgamento: 26/04/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-195
publicação em 11/10/2011).
Nesse sentido decidiu a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo na Apelação SP 0021672-22.2011.8.26.0053 que
reconheceu a imunidade de ICMS na importação de "cards/figurinhas" produtos
que se enquadram dentro da imunidade dada aos livros (Apelação
216722220118260053/SP, Relator: Venicio Salles, Data de Julgamento:
11/07/2012, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2012).
2.2.2 Imunidades específicas
A imunidade específica refere-se a um único imposto. Tem-se na
legislação tributária vários exemplos desta modalidade de imunidade.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não incide sobre
exportações de produtos industrializados (art. 153, §3º, III da CF). O país não deve
exportar tributos, mas sim produtos e estes devem chegar ao mercado
internacional com condições de competitividade.
O Imposto Territorial Rural (ITR) não incidirá sobre pequenas glebas
rurais, definidas em lei, quando o proprietário que as explore não possua outro
imóvel (art. 153, §4º, II da CF). Embora o artigo mencione lei, cabe à lei
complementar definir o que são pequenas glebas rurais, pois a ela cabe regular
as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II da CF).
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Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital (art. 156, §2º, I da CF).
Sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica (art. 156, §2º, I da CF). Temse como exceção a hipótese de a atividade preponderante do adquirente seja a
compra e venda desses bens ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento
mercantil, haverá incidência do ITBI (art. 156, §2º, I, da CF) e art. 37 do CTN.
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2.2.3. Outras imunidades
As imunidades mais comuns são com relação aos impostos, mas no
ordenamento jurídico-tributário existem as imunidades com relação às
contribuições sociais e em relação às taxas.
Com relação à imunidade de contribuições sociais, a Constituição
Federal prevê as seguintes imunidades, entre outras:
a) a contribuição para a seguridade social não incidirá sobre
5
aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência de que trata
o art. 201 (art. 195, II);
b) de contribuições sociais para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei (art. 195, §7º da CF).
O direito de petição, certidão de nascimento; certidão de óbito (art.
5º, XXXIV, “a” e “b” da CF) são exemplos de imunidades de taxas.
Em ambos os casos: contribuições sociais e com relação às taxas,
embora mencione “isentas”, trata-se de imunidade.
2.3 Competência para Legislar sobre Imunidade
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no
sentido de que, por se tratar de limitação constitucional ao poder de tributar, a
demarcação do objeto material da imunidade é matéria que cabe à lei
complementar (ADIn 1.802 – MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.02.2004
e RE nº 354.988/DF – Ministra Relatora Ellen Gracie – DJ. 21.03.2006).
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Nesse mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para quem “as limitações constitucionais ao poder de tributar
podem ser reguladas apenas por meio de lei complementar, ex vi do art.146, inc.II,
da Lei Maior, que assim dispõe, de forma expressa” (Resp. 413728/RS – 2ª Turma
– STJ – Rel. Min. Paulo Medina – DJ. 02.12.2002 e REsp. 495975/RS – 1ª Turma
– STJ – Min. José Delgado – DJ. 20.10.2003).
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3 FORMAS DE REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA
Segundo Ricardo Alexandre, em sua obra[2], define o que seria a
“elusão fiscal”, diferenciando-a da “evasão” e da “elisão”, nos seguintes termos:
A elisão fiscal é a conduta consistente na prática
de ato ou celebração de negócio legalmente
enquadrado em hipótese visada pelo sujeito passivo,
importando isenção, não incidência, incidência menos
onerosa do tributo. A elisão é verificada, no mais das
vezes, em momento anterior àquele em que
normalmente se verificaria o fato gerador. Trata-se de
planejamento tributário, que encontra guarida no
ordenamento jurídico, visto que ninguém pode ser
obrigado a praticar negócio de maneira mais onerosa.
(...)
A evasão fiscal é uma conduta ilícita em que o
contribuinte, normalmente após a ocorrência do fato
gerador, pratica atos que visam a evitar o
conhecimento do nascimento da obrigação tributária
pela autoridade fiscal. Aqui o fato gerador ocorre, mas
o contribuinte o esconde do Fisco, na ânsia de fugir à
tributação.
(...)
Por fim, nos casos denominados pela doutrina de
elusão fiscal (ou elisão ineficaz), o contribuinte simula
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determinado negócio jurídico com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador. Trata-se de um
ardil caracterizado primordialmente pelo que a doutrina
denomina de abuso das formas, pois o sujeito passivo
adota uma forma jurídica atípica, a rigor lícita, com
escopo de escapar artificiosamente da tributação.
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O uso de meios legais para minimizar o peso da tributação sempre
foi permitido pelo sistema tributário brasileiro e é visto como planejamento
tributário em que os contribuintes utilizavam-se das lacunas ou omissões
legislativas para fugir da tributação, sem que o Estado pudesse proceder à
cobrança de tributos.
Com a vasta legislação tributária, emitida pelos entes tributantes:
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não é difícil encontrar-se lacunas,
omissões e mesmo contradições em leis e decretos, que permitam ao contribuinte
aplicar uma alíquota mais favorável, utilizar base de cálculo mais benéfica ou
dilatar o prazo de vencimento de um tributo.
5
Nenhuma dessas práticas era considerada ilícita. O que existiam
eram tentativas das administrações tributárias em identificar possíveis “brechas”
na legislação e alterá-las e de outro lado o contribuinte tentando encontrar outras
formas de planejamento tributário. Era considerada uma guerra até saudável no
aprimoramento da legislação tributária.
E durante algum tempo, a elisão fiscal foi a forma que algumas
empresas encontraram para se manterem no mercado competitivo, pois
possibilitava uma redução da carga tributária de forma lícita.
Mas, o Estado ante as suas necessidades cada vez mais crescentes
de receita, para fazer face às despesas, não gostaria de, somente após alguns
anos, perdendo receita via elisão fiscal corrigir a legislação, mas tendo certeza de
que os contribuintes encontrariam outras formas de elisão fiscal. Para acabar com
o planejamento fiscal, via elisão tributária, foi editada a Lei Complementar nº
104/2001, inserindo o parágrafo único ao art. 116 do CTN - Código Tributário
Nacional, com a clara intenção de criar uma regra de “antielisão”.
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Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário,
considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos:
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I - tratando-se de situação de fato, desde o
momento em que se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o
momento em que esteja definitivamente constituída,
nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Parágrafo incluído pela LC nº 104, de 10.1.2001)[3]
O Parágrafo único acima transcrito claramente confere poderes à
autoridade administrativa para atuar em casos de dissimulação da ocorrência do
fato gerador por parte do contribuinte, fazendo incidir a tributação.
Sobre a regra “antielisiva”, tal como consta no CTN, existem
discussões acerca de sua constitucionalidade nos tribunais, bem como a doutrina
tem se debruçado sobre o tema. Como a elisão decorre da interpretação da
legislação tributária, a regra “antielisão” também deve ser interpretada à luz da
legislação tributária dentro do ordenamento jurídico.
O atual estágio da elisão no Brasil é exatamente distinguir o que é
lícito, para evitar que ocorra o fato gerador de um determinado tributo, ou se trata
de uma dissimulação da ocorrência do fato gerador já ocorrido, o que seria
descaracterizado pela autoridade administrativa.
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE DISSIMULAÇÃO DO FATO GERADOR
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A partir da edição da Lei Complementar nº 104/2001, com acréscimo
do Parágrafo único ao art. 116 do CTN que possibilitou que a “... autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária”, que os doutrinadores
convencionaram chamar de regra “antielisão”, tornou-se necessário distinguir a
elisão fiscal da dissimulação da ocorrência do fato gerador.
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No contexto da política tributária que, de um lado está a
administração tributária nas suas atribuições de administrar e fiscalizar tributos e
do outro o cidadão/empresa que deverá ter seus direitos respeitados, é necessário
que se estabeleça os limites de lícito e do ilícito.
Especialmente em matéria tributária que exige estrita legalidade e
obediência aos princípios constitucionais, principalmente no tocante às limitações
ao poder de tributar. É fundamental que se estabeleça até onde os contribuintes
se utilizam de lacunas e omissões da legislação, sem que posteriormente venha
a ser constituído crédito tributário, 5mediante auto de infração, por ter sido
descaracterizado um ato ou fato que ele julgava justo.
Nesse compasso, a diferenciação entre elisão lícita e dissimulação
da ocorrência do fato gerador, é de suma importância.
As operações dissimuladas, de modo a ocultar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, são ilícitas e puníveis, nos termos do art. 142 do
CTN, podendo ser desconsideradas pela administração tributária.
Ao contrário da elisão que também sempre existiu e continua
existindo, não deixou de ser aplicada pelo contribuinte e os negócios jurídicos
praticados sob o manto da elisão não poderão ser tributados. Logo, nesse
entendimento a regra contida no art. 116 do CTN é antievasiva e não antielisiva.
4.1 A norma “antielisiva” do CTN
Para pagar menos tributos, muitos contribuintes buscam formas
legais, por meio de planejamento tributário. Desde o acréscimo do Parágrafo único
ao art. 116 do CTN, por meio da Lei Complementar nº 104/2001, o assunto tem
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gerado grandes discussões, pois, essa norma seria antielisiva que impediria o
planejamento fiscal, antes lícito e permitido.
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A referida norma estabelece que “a autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária”. Segundo Cesar A. Guimarães Pereira[4]:
A função do dispositivo também é meramente
explicativa em relação à atribuição de competência
para que a Administração pública reconheça a
simulação (e, portanto a elisão tributária ineficaz).
Como se apontou, o art. 149, VII, CTN, já atribuía
esta competência à Administração.
Para muitos, o dispositivo é um instrumento para que a autoridade
fazendária possa exigir o pagamento do tributo mesmo no caso em que ele foi
evitado via planejamento tributário. No entanto, não há consenso, sobre o conceito
e alcance da dissimulação. Sendo necessário, portanto, algumas considerações
sobre dissimulação do fato gerador.
4.2 Dissimulação
A simulação pode ser absoluta ou relativa e neste caso, chama-se
dissimulação. A professora Misabel Abreu Machado Dezi[5] oferece uma
classificação bastante didática para esses institutos:
A simulação absoluta exprime ato jurídico
inexistente, ilusório, fictício, ou que não corresponde à
realidade, total ou parcialmente, mas a uma declaração
de vontade falsa. É o caso de um contribuinte que
abate despesas inexistentes, relativas a dívidas
fictícias. Ela se diz relativa, se atrás do negócio
simulado existe outro dissimulado. (...). Para a doutrina
tradicional, ocorrem dois negócios: um real, encoberto,
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dissimulado, destinado a valer entre as partes; e um
outro, ostensivo, aparente, simulado, destinado a
operar perante terceiros.
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Nesses casos há a prática de ilícitos pelo contribuinte, no intuito de
lesar a Fazenda Pública, que são inadmitidas pela legislação tributária,
caracterizando-se como evasão fiscal, em que as autoridades administrativas têm
o dever de fiscalizar, proceder à lavratura de auto de infração, com representação
fiscal para fins penais ao Ministério Público, enfim, devem ser punidos nos termos
da legislação aplicável.
Por essa razão, a dissimulação não poderá ser confundida com a
elisão fiscal que não ofende ao ordenamento jurídico, fundamentada em omissões
ou lacunas na legislação tributária tão complexa no Brasil. É baseada em estudos
para amenizar a pesada carga tributária, de forma lícita, sem o uso de manobras
condenáveis pelo ordenamento jurídico.
Casos clássicos de evasão fiscal via dissimulação são aplicadas no
5
gozo de imunidades e isenções concedidas a entidades sem fins lucrativos, em
que são prestados serviços com finalidade de lucro e que são mascaradas para
não recolher tributos devidos.
Verdadeiras empresas tentam mascarar suas atividades lucrativas,
para fins de eximir-se do pagamento de tributos e a administração tributária tem o
poder-dever de descaracterizar essas operações e proceder à cobrança dos
tributos. Por diversas vezes o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O foco na
obtenção de lucro, a transferência do benefício a particular ilegítimo ou a lesão à
livre iniciativa e às regras de concorrência podem, em tese, justificar o afastamento
da imunidade” conforme voto proferido no RE 253.472.
4.2.1 Considerações sobre dissimulação da ocorrência do fato gerador
Inicialmente tem-se que a evasão fiscal é caracterizada pelas
seguintes práticas: a) Sonegação – ocultação da base de cálculo do tributo que
leva ao pagamento a menor que o devido; b) Fraude – nesta o contribuinte deixa
de pagar o tributo pela prática de atos como adulteração ou falsificação de
documentos e c) Simulação – que pode ser absoluta (finge o que não existe) ou
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relativa (dissimulação – oculta a ocorrência do fato gerador, com a prática de outro
ato ou negócio jurídico).
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Considerando-se que o parágrafo único do art. 116 do CTN trata de
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, verifica-se que essa figura tributária
“dissimulação” está no campo da evasão fiscal e não da elisão.
E, em se tratando de evasão fiscal não há como caracterizar esse
novo regramento do CTN como norma “antielisiva” e sim “antievasiva”, a qual não
seria necessária, pois o art. 142 do CTN já prevê a possibilidade de constituição
do crédito tributário nesses casos.
Ademais, a nova regra não é autoaplicável, carecendo de lei
ordinária para definir quais os atos ou negócios jurídicos a administração poderá
descaracterizar. Ao que tudo indica, a regra pretendia evitar a elisão, mas não o
fez ao equiparar a dissimulação com elisão fiscal que continua sendo permitida
por não ofender nenhum preceito legal.
5 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMUNIDADE
À lei complementar cabe regular a imunidade, pois este é o
instrumento legislativo apto a regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar, nos termos do artigo 146, II, da Carta de 1988.
Como a imunidade é uma dispensa constitucional do pagamento do
tributo, a simulação da ocorrência desta é muito comum, com o fito de reduzir a
carga tributária. Os casos clássicos registrados na doutrina e jurisprudência é a
simulação de verdadeiras empresas, com fins lucrativos, portanto, apresentaremse como instituições sem fins lucrativos e utilizarem-se, indevidamente, da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI da CF.
Feitas estas considerações conceituais acerca da imunidade,
evasão e elisão fiscal. Passa-se a apresentar as formas de desconsideração da
utilização de imunidades tributárias, através da desconsideração da personalidade
jurídica quando se tratar de imunidade do tipo subjetiva.
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5.1 Com Descaracterização da Personalidade Jurídica
Para que seja descaracterizada a imunidade será necessário aferir o
cumprimento das exigências contidas no art. 14 do CTN já examinado, ou seja,
será necessário descaracterizar a pessoa jurídica no caso de imunidade subjetiva.
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Como a pessoa jurídica não se confunde com seus membros
(pessoas físicas ou naturais) abre-se a possibilidade, por intermédio dela, de lesão
de terceiros, evasão de tributos e "blindagem" de bens particulares. Restam,
nestes casos, desvirtuados os princípios e fins que presidem a indispensável
construção jurídica e utilização da figura da pessoa jurídica.
Como a obrigação de recolher o tributo para os cofres públicos recai
sobre a figura do contribuinte. Esta definição está presente em vários dispositivos
da Constituição, em particular no art. 146, inciso III, alínea "a". A Constituição,
notadamente nos arts. 150, & 7º e 155, & 2º, inciso XII, alínea "b", trata também
do responsável tributário em situações específicas.
5
O Código Tributário Nacional,
no art. 121, sistematiza e especifica as
espécies de sujeito passivo da obrigação tributária principal (ou contribuinte lato
sensu). O contribuinte stricto sensu é aquele que possui "relação pessoal e direta

com a situação que constitua o respectivo fato gerador" (art. 121, Parágrafo único,
inciso I do CTN). Em outras palavras, o contribuinte em sentido estrito é aquele
que realiza direta, pessoal e efetivamente o fato gerador. Já o responsável é
aquele que "sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei" (art. 121, parágrafo único, inciso II do CTN).
No campo tributário são frequentes e variadas as engenharias ou
expedientes lícitos e ilícitos buscando a fuga do ônus financeiro representado pela
carga fiscal. Uma das possibilidades mais sedutoras consiste no uso (ou abuso)
da pessoa jurídica justamente pela separação patrimonial desta em relação às
pessoas físicas ou naturais vinculadas, notadamente sócios e administradores.
E o uso indevido de imunidades, com simulação de pessoas jurídicas
que estariam beneficiadas é usual. Nos limites temáticos deste trabalho,
vislumbra-se a possibilidade da pessoa jurídica com detenção teórica de
determinada imunidade tributária como as instituições sociais sem fins lucrativos,
mas que, na prática são empresas que dissimulam seus atos e negócios jurídicos
com o fito de sonegar tributos.
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Nesse caso, a autoridade fiscal, autorizada expressamente pelo art.
142 do Código Tributário Nacional, identificará o sujeito passivo, isto é, aquele que
realizou efetivamente o fato gerador, deverá desconsiderar a existência da
instituição dita de assistência social ou educacional e considerá-la como empresa
sujeita à tributação normal.
O Código Tributário Nacional permite (sempre permitiu) o
afastamento de anteparos, realidades meramente formais ou artificiais, inibidoras
da perfeita identificação do sujeito passivo. Com efeito, o art. 149, inciso VII do
Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento seja efetuado e revisto
de ofício quando se comprovar a presença, entre outros, de simulação.
A simulação fica plenamente caracterizada em função da
constatação da existência de uma pessoa jurídica aparente ou formal que esconde
o verdadeiro ou efetivo sujeito passivo da obrigação tributária. Assim, é da
essência da simulação centrada em pessoa jurídica meramente formal aparentar
o surgimento de obrigação tributária em pessoa diversa. A solução prevista no
Código Tributário Nacional é justamente afastar (ou desconsiderar) a mera
aparência da pessoa jurídica e identificar o efetivo contribuinte.
Destaca-se que o agente da desconsideração da imunidade ou faz
com a desconsideração da personalidade jurídica da instituição, atribuindo-lhe
característica de empresa com fins lucrativos, sujeita à incidência tributária,
retirando-lhe o privilégio constitucional, destinado apenas às instituições que
efetivamente exercem os fins altruísticos a que se destinam e não aquelas que se
utilizam de simulações para se eximir da carga tributária a todos em situação
equivalente à sua.
A descaracterização da imunidade é fundamental na manutenção da
livre concorrência, na eliminação de manobras fiscais ilícitas com o fito de
locupletamento indevido de direito público, cabendo, inclusive representação fiscal
para fins penais ao órgão do Ministério Público.
Conforme já abordado, compete à autoridade fiscal, nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional, constituir o crédito tributário, identificando
o sujeito passivo da obrigação. Neste momento, se for o caso, será aplicada a
desconsideração da personalidade jurídica. Evidentemente, o sujeito passivo
poderá impugnar o ato da autoridade fiscal, utilizando todos os meios de defesa
possíveis em sede administrativa e judicial.
5.2 Com Aplicação de Penalidade
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No exercício da fiscalização e controle da imunidade tributária, no
âmbito da fiscalização dos tributos federais, compete ao Delegado da Receita
Federal do Brasil baixar atos declaratórios com base em parecer ou relatório de
auditor-fiscal após diligências de inspeção em entidades em que são apuradas a
não comprovação dos requisitos prescritos no art. 14 do CTN.
Os atos declaratórios de suspensão da imunidade são lastreados por
peças administrativas (fiscalização, notificação, decisão/parecer administrativo e
ato declaratório) e devem revelar ampla motivação, relatando com detalhes o
ocorrido e esmiuçando não apenas a legislação aplicável, mas principalmente, o
contexto contábil que denota diversas práticas contrárias ao gozo do benefício
fiscal, tais como imobilização lançadas como despesas, recursos da entidade
distribuídos aos sócios; empréstimos efetuados a pessoas ligadas; despesas não
necessárias às atividades da empresa; falta de comprovação das despesas
contabilizadas e escrituração contábil inconsistente.
A suspensão da imunidade tem eficácia desde quando atestados
que não foram satisfeitos os pressupostos legais o que não caracteriza
retroatividade, que denota exame de fatos atuais estendidos ao passado, mas
5
demonstra que as atividades da empresa
jamais se encontraram sob o manto da
imunidade, determinando segundo estabelecido no § 5º do art. 32 da Lei
nº 9.430/96, a suspensão desde a prática da infração.
Cabendo ao contribuinte observar a ritualística do processo
administrativo fiscal, prevista do Decreto nº 70.235/1972, para realizar as
impugnações que pretende produzir contra ato declaratório de suspensão da
imunidade que, via de regra, tem efeito retroativo.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho verificou-se que a imunidade é uma limitação
ao poder de tributar, insculpido na Constituição Federal que proíbe os entes
tributantes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir tributos sobre
determinados bens ou situações jurídicas.
As imunidades podem ser condicionadas ao preenchimento de
alguns requisitos determinados pela lei, como é o caso da imunidade das
instituições de assistência social ou educacional que, uma vez descumpridas as
suas finalidades deverão sofrer a carga tributária com seus consectários legais.
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Verificou-se, ainda, que as imunidades, ao contrário do que se
poderia supor, exceto em casos de precondições estabelecidas pela lei, deverá
ter interpretação extensiva, ou seja, a imunidade destinada a livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão deverá ser aplicada a outros
folhetins de caráter educacional, pois, esta imunidade dirige-se a uma
determinada finalidade.
As imunidades ditas subjetivas, aquelas que são dirigidas às
pessoas físicas ou jurídicas e não aos bens, são mais suscetíveis de fraudes, em
que empreendimentos com fins lucrativos burlam a legislação tributária para se
eximir do pagamento de tributos devidos, sob o manto de suposta imunidade,
enquadrando-se como casos típicos de evasão fiscal.
Nestes casos, deve a administração tributária suspender a eficácia
da imunidade ex tunc, lançar os tributos devidos, com a aplicação de penalidade
e a consequente representação fiscal para fins penais ao órgão do Ministério
Público competente para promover a respectiva ação penal.
Ficou demonstrado que na evasão fiscal em caso de simulação de
imunidade são utilizados meios ilegais na busca da descaracterização do fato
gerador do tributo. Nesse contexto, a interpretação jurisprudencial tem
corroborado para que administração tributária coíba os efeitos nocivos da evasão
fiscal, através da suspensão da imunidade e cobrança dos tributos devidos.
Predomina no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da
transparência, o primado da ética, da boa-fé e da motivação lícita. Num Estado
Democrático de Direito (art. 1º, caput da CF) que pretende ser uma sociedade
livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I da CF), reduzindo desigualdades sociais e
erradicando a pobreza, para alcançar estes fins, depende do financiamento de
atividades estatais, tais como a educação e a seguridade social (notadamente nas
ações da saúde e de assistência social), a ação fiscal do Estado não pode ser
neutra.
Por esta razão, a repressão ao abuso de direito e da concorrência
desleal é fundamental. A imunidade que tem função de estimular a reciprocidade
entre as pessoas jurídicas de direito público interno e de fomentar as atividades
típicas de Estado como educação, saúde e assistência social, deverá ser
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adequadamente fiscalizada, pois, a utilização indevida de imunidades é
intolerável, sendo caracterizada como evasão fiscal, sujeita ao lançamento dos
tributos devidos, com seus consectários legais.
7 REFÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 4ª ed. rev. e
atual. São Paulo: Método, 2010.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

AMARAL, Gilberto Luiz do. (Coord.) Planejamento tributário & A Norma
Geral Antielisão. Curitiba: Juruá, 2002.
BALEEIRO, Aliomar, Direito tributário brasileiro, atualização Misabel Abreu
11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
BARTINE, Caio. Prática Tributária. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012.
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria
5 Geral do Direito Tributário. 3 ed. São
Paulo: Lejus, 2003.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível: .
_________. Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1965. Dispõe sobre o sistema
tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios. Disponível: .
________. Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a
legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo
administrativo de consulta e dá outras providências. Disponível: .
CASSONE, Vitório. Direito tributário. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15 ed. São Paulo:
Saraiva, 2003.
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria da Evasão e Elisão Fiscal em
Matéria Tributária. Planejamento Fiscal – Teoria e Prática. São Paulo: Dialética,
1998.
129
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

DALVI, Luciano. Direito Tributário Avançado, Teoria, Prática e Processo
Tributário, em aquisição.
DERZI, Misabel Abreu Machado. A Desconsideração dos Atos e Negócios

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Jurídicos Dissimulatórios segundo a Lei Complementar nº 104, de 10 de
Janeiro de 2001. O Planejamento Tributário e a Lei Complementar 104. São
Paulo: Dialética, 2001.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21 ed. rev. atual. e
amp. São Paulo: Malheiros, 2002.
MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas Atuais de Política do Direito. Porto
Alegre. Sergio Antonio Fabris Editor: 1998.
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática.
12. ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011.
PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função administrativa.
São Paulo: Dialética, 2001.
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – constituição e código tributário
à luz da doutrina e jurisprudência. 7ª ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado:
ESMAFE, 2005.
TORRES, Ricardo Lobo. A chamada “interpretação econômica do direito
tributário”, a Lei Complementar 104 e os limites atuais do planejamento tributário.
O Planejamento Tributário e a Lei Complementar 104. São Paulo: Dialética, 2001.
NOTAS:
[1] Artigo científico publicado como forma de colaboração aos estudantes do
tema da evasão fiscal no Brasil.
[2] ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 4ª ed. rev. e
atual. São Paulo: Método, 2010. p 287-290.
[3] Código Tributário Nacional.
[4] PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão
administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.238.

tributária

e

função

130
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[5] DERZI, Misabel Abreu Machado. A Desconsideração dos Atos e
Negócios Jurídicos Dissimulatórios segundo a Lei Complementar nº 104, de
10 de Janeiro de 2001. O Planejamento Tributário e a Lei Complementar 104. São
Paulo: Dialética, 2001. p 214.

5

131
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ADONIAS FERNANDES MONTEIRO: PósGraduado em Direito Público pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Auditor
Federal de Finanças e Controle do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União
(CGU).
RESUMO: Este artigo tem como objetivo demonstrar a jurisprudência do Tribunal
de Contas da União acerca da contratação de serviços advocatícios pela
Administração Pública. O trabalho demonstra que os serviços advocatícios na
Administração Pública devem ser executados, via de regra, por servidores ou
empregados públicos. Contudo, quando tais serviços são prestados por terceiros,
devem ser contratados, via de regra, mediante prévio procedimento licitatório. Há,
ainda, a possibilidade de a contratação de serviços advocatícios ocorrer mediante
inexigibilidade de licitação, observados os requisitos legais e a jurisprudência
sobre a matéria.
Palavras-Chave: serviços advocatícios, contratação, inexigibilidade de licitação,
Tribunal de Contas da União.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Serviços advocatícios na Administração Pública. 2.1
Serviços advocatícios na Administração Pública executados por servidores ou
empregados públicos. 2.2 Contratação de serviços advocatícios pela
Administração Pública mediante licitação. 2.3 Contratação de serviços
advocatícios pela Administração Pública mediante inexigibilidade de licitação. 3.
Conclusão. Referências.

1. INTRODUÇÃO
A contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública
merece destaque, para fins de pesquisa, em virtude das peculiaridades que
compreendem tal objeto.
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Notadamente as contratações mediante inexigibilidade de licitação, por
serem exceção à regra de licitar, sempre são objeto de atenção dos órgãos de
controle em suas ações de auditoria e fiscalização.
Os serviços advocatícios estão compreendidos dentre os serviços
técnicos profissionais especializados passíveis de contratação mediante
inexigibilidade de licitação.
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Além dos preceitos legais que regem inexigibilidade de licitação,
notadamente a Lei nº 8.666/93, tal matéria tem seus contornos delineados pela
jurisprudência dos Tribunais do Poder Judiciário, bem como dos Tribunais de
Contas.
O Tribunal de Contas da União – TCU é um órgão de controle de externo
da Administração Pública Federal, ao qual compete, dentre outras atribuições, nos
termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988 – CF/88, julgar as contas
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas
5
e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
Assim, o exame da jurisprudência do TCU em matéria de licitações e
contratos oferece importantes balizas para a compreensão do tema, bem como
para a aplicação dos entendimentos do referido Tribunal nos casos concretos com
os quais se deparam os gestores públicos e os demais órgãos de controle. Nesse
sentido, importante destacar o teor da Súmula nº 222 do TCU, que dispõe o
seguinte:
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas
à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais
cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas
pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 1994)
Portanto, este artigo tem como objetivo demonstrar a jurisprudência do
TCU acerca da contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública.
2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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2.1 Serviços advocatícios na Administração Pública executados por
servidores ou
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empregados públicos
Inicialmente, cumpre destacar que os serviços advocatícios na
Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios devem ser executados por servidores ou empregados públicos
recrutados mediante concurso público, em obediência ao disposto no art. 37, II,
da CF/88.
Nesse sentido, nos termos do caput do art. 131 da CF/88, a AdvocaciaGeral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado,
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
No âmbito do Poder Executivo Federal, interessante mencionar relatório
elaborado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União (BRASIL, 2016), o qual revelou que a contratação de serviços advocatícios
nas empresas estatais, que não são representadas pela Advocacia-Geral da
União, considerando-se contratos com encerramento de vigência a partir de 2016,
alcançou montante da ordem de R$ 2,2 bilhões. Tais contratações concentraramse em três sociedades de economia mista, quais sejam, Petróleo Brasil S/A (36%),
Banco do Brasil (25%) e Petrobras Distribuidora S.A. (14%).
Por sua vez, em consonância com o disposto no caput do art. 132 da
CF/88, os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em
carreira, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas
unidades federadas.
Diversamente da União, dos Estados e do Distrito Federal, que possuem
órgãos de representação judicial e de consultoria jurídica estruturados, é
particularmente nos pequenos municípios brasileiros que, por vezes, não há tal
estrutura. Assim, a representação judicial e a consultoria jurídica nestes pequenos
municípios, não raro, são efetuadas por profissional ocupante de cargo em
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comissão ou contratado mediante procedimento licitatório ou, ainda, por
inexigibilidade de licitação.
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Principalmente neste último caso, é que surgem muitas controvérsias
sobre a legalidade da adoção da inexigibilidade de licitação para contratação de
serviços advocatícios, o que leva muitos prefeitos, inclusive, a serem réus em
ações de improbidade administrativa ou até mesmo em ações penais intentadas
pelo Ministério Público.
Corroborando com a necessidade de que os serviços advocatícios na
Administração Pública sejam executados, em regra, por servidores ou
empregados públicos, Justen Filho assevera:
É necessário ressaltar que a opção preferencial da
Administração Pública deve ser a execução direta dos
serviços advocatícios. É relevante a manutenção de quadro
próprio de advogados, que desempenhe atuação
permanente e contínua, em favor da Administração Pública.
5

A atuação profissional da advocacia exige não apenas
o domínio do conhecimento técnico-jurídico e uma espécie
de sensibilidade acerca dos eventos futuros. Demanda o
conhecimento das praxes administrativas e o domínio
quanto aos fatos passados. É extremamente problemático
obter atuação satisfatória de um advogado que não conhece
o passado da instituição e desconhece a origem dos
problemas enfrentados. A terceirização dos serviços
advocatícios representa um grande risco para a atuação
eficiente da Administração Pública.
Portanto, e como regra, a melhor solução é a
manutenção de advogados contratados permanentemente,
sob vínculo trabalhista ou estatutário (conforme o caso). A
seleção desses profissionais deve fazer-se através de
concurso. (JUSTEN FILHO, 2014, p. 505 a 506)
2.2 Contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública
mediante licitação
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Como sabido, a regra na Administração Pública é que as contratações de
obras e serviços, as alienações, bem como as aquisições de bens, em
consonância com o art. 37, XXI, da CF/88, e com o caput do art. 2º da Lei nº
8.666/93, devem ser efetuadas mediante processo de licitação pública.
Dessa forma, caso o órgão ou entidade integrante da Administração
Pública necessite da contratação de serviços advocatícios que, por alguma razão
devidamente motivada, não possam ser prestados pelo seu quadro próprio de
procuradores, tais serviços devem ser contratados mediante a realização do
prévio procedimento licitatório.
Nesse sentido, é a jurisprudência do TCU, a exemplo do seguinte excerto
constante do voto condutor do Acórdão nº 2832/2014 – Plenário:
Firme a jurisprudência do Tribunal no sentido de que a
regra para contratação de serviços técnicos especializados,
entre os quais os advocatícios, é a licitação. A regra geral é
afastada, contudo, na hipótese de estarem presentes,
simultaneamente, a notória especialização do contratado e a
singularidade do objeto (acórdãos 571/2007, 416/2008,
852/2010 e 1.466/2012, todos do Plenário, entre outros).
(BRASIL, 2014)
Não obstante o entendimento da OAB, citado por Justen Filho (2014, p.
507), no sentido de que “Não se exige qualquer processo licitatório para a
contratação de serviços profissionais de natureza advocatícia por parte de órgãos
e agentes da Administração Pública, devendo esta função ser exercida tão
somente por advogados habilitados”, vale destacar que o TCU possui
entendimento diverso, conforme apontado, sob o argumento de que deliberações
do órgão de classe, em favor de seus filiados, não vinculam a referida Corte de
Contas, conforme consta do voto condutor do Acórdão nº 2832/2014 – Plenário,
mencionado anteriormente.
Ademais, em que pese a relevante argumentação acerca do aviltamento
dos honorários, o TCU já admitiu, inclusive, a possibilidade de adoção da
modalidade pregão na contratação de serviços advocatícios, conforme se verifica
do seguinte excerto do voto condutor do Acórdão nº 1.336/2010 – Plenário:
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2. Quanto ao mérito, a firma [...] alega que o
procedimento licitatório na modalidade pregão contraria o
disposto nos arts. 31 e 33 da Lei nº 8.906/1994, uma vez que
a competição entre advogados avilta o valor da
contraprestação a ser pago pelos serviços prestados.
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3. A esse respeito, verifico que o objeto do pregão
eletrônico realizado pela [...] não diz respeito ao patrocínio
de causas específicas com valor determinado na tabela de
honorários, mas à contratação de serviços por valor global,
que serão prestados nas áreas de direito civil e
administrativo. Assim sendo, a disputa de lances entre os
licitantes interessados não causa o aviltamento do preço dos
serviços advocatícios e, por conseguinte, não infringe o
Código de Ética do Advogado. (BRASIL, 2010a)
Por sua vez, em consonância com o disposto no § 1º do art. 13 da Lei nº
8.666/93, pode-se adotar o concurso como modalidade de licitação para
5
contratação de serviços advocatícios, com estipulação prévia de remuneração.
Acerca das dificuldades para se escolher a modalidade de licitação
adequada visando à contratação de serviços advocatícios, Justen Filho tece as
seguintes considerações:
[...] todas as fórmulas usualmente utilizadas para licitar
serviços de advocacia são defeituosas. A melhor seria a
realização de concurso (disciplinado pela Lei 8.666/1993 –
não o concurso para investidura em cargo público). Aliás, o
próprio art. 13, § 1º, alude a essa solução. O concurso
permitiria a avaliação do conhecimento técnico-científico dos
candidatos e excluiria a contratação de pessoas destituídas
de condições de desempenho das atividades necessárias à
satisfação da necessidade estatal. No entanto, mesmo o
concurso poderia conduzir a resultados equivocados na
medida em que não se orientasse a avaliar a aptidão para o
exercício concreto da advocacia. Um concurso voltado
apenas ao conhecimento teórico produziria resultados
inconvenientes. Mas a solução do concurso produz
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evidentes efeitos acessórios negativos: nenhum dos
profissionais da advocacia de grande sucesso se disporia a
participar de um concurso. Ainda que o objeto da futura
contratação não fosse singular, seria indispensável
selecionar um advogado dotado de experiência profissional
e portador de um currículo satisfatório. Mas um profissional
com esse perfil em geral recusa a alternativa de participar de
concurso. (JUSTEN FILHO, 2014, p. 513)
2.3 Contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública
mediante
inexigibilidade de licitação
Os serviços advocatícios enquadram-se no conceito de serviços técnicos
profissionais, conforme previsto no art. 13, V, da Lei nº 8.666/93:
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos
a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos
ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor
histórico. (grifo nosso)
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Assim, tais serviços são passíveis, em princípio, de contratação mediante
inexigibilidade de licitação, de acordo com o disposto no art. 25, II, da Lei nº
8.666/93:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
[...]
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II - para a contratação de serviços técnicos enumerados
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
Não obstante, a realização de inexigibilidade de licitação para contratação
de serviços advocatícios gera muitas controvérsias. Assim, passa-se a demonstrar
os requisitos legais pertinentes para tal contratação, levando-se em consideração
a jurisprudência do TCU sobre a matéria.
5
Inicialmente, é importante salientar
que a principal característica da
inexigibilidade de licitação é a inviabilidade de competição, nos termos do caput do

art. 25 da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido, Furtado (2013, p. 109) assevera o
seguinte:
Sabe-se que a competição é um dos fundamentos
básicos da licitação. Realiza-se esta a fim de que se possa
obter a proposta que, nos termos da lei, seja considerada
mais vantajosa para a Administração. A licitação não pode
ser realizada quando não houver competitividade em relação
ao objeto licitado. A principal característica da inexigibilidade
de licitação é, portanto, a inviabilidade de competição,
conforme dispõe o art. 25 da Lei de Licitações. (FURTADO,
2013, p. 109)
O TCU, por meio das Súmulas nº 39 e nº 252, esclarece os requisitos
necessários para a realização da contratação de serviços técnicos profissionais
mediante inexigibilidade de licitação.
A Súmula nº 39 do TCU dispõe o seguinte:
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SÚMULA TCU 39: A inexigibilidade de licitação para a
contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou
jurídicas de notória especialização somente é cabível
quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de
exigir, na seleção do executor de confiança, grau de
subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação,
nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993. (BRASIL,
2011)
Do citado enunciado sumular, cabe destacar o requisito da confiança, que
apresenta “grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação”. No âmbito dos
serviços advocatícios, a confiança é pressuposto fundamental na relação entre o
advogado e seu cliente.
Sobre o requisito da confiança, de modo a configurar hipótese de
inexigibilidade de licitação, vale mencionar que há, inclusive, precedente do
Supremo Tribunal Federal – STF que também o reconhece:
EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS
ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CARACTERIZADA
PELA
NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS
CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À
CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO
POR ELES
DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. [...] 2. "Serviços
técnicos profissionais especializados" são serviços que a
Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o
contratado de acordo, em última instância, com o grau de
confiança que ela própria, Administração, deposite na
especialização desse contratado. Nesses casos, o
requisito da confiança da Administração em quem deseje
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contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento
licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento
regido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é
incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade
que o direito positivo confere à Administração para a escolha
do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 1º do art. 25
da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal
exige é a notória especialização, associada ao elemento
subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos
suficientes para o seu enquadramento em situação na qual
não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de
licitação: os profissionais contratados possuem notória
especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem
da confiança da Administração. Ação Penal que se julga
improcedente. (AP 348-5/SC, Plenário, rel. Min. Eros Grau,
j. em 15/12/2006, DJ de 03/08/2007).
5

Por sua vez, a Súmula nº 252 do TCU estabelece o seguinte:
SÚMULA TCU 252: A inviabilidade de competição para
a contratação de serviços técnicos, a que alude o art. 25,
inciso II, da Lei 8.666/1993, decorre da presença simultânea
de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os
mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do
serviço e notória especialização do contratado. (BRASIL,
2010b)
Em relação a esta súmula, vale salientar que, para configurar a situação
de inexigibilidade de licitação, os três requisitos mencionados devem estar
presentes cumulativamente no caso concreto. Não basta, por exemplo, que o
serviço seja técnico especializado e que o profissional possua notória
especialização. O serviço também tem de possuir natureza singular.
Assim, além do requisito relativo ao serviço contratado compreender um
serviço técnico especializado dentre os mencionados no art. 13 da Lei nº 8.666/93,
conforme já transcrito alhures, importante esclarecer os requisitos relacionados à
natureza singular do serviço e à notória especialização do contratado.
141
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Quanto à natureza singular do serviço, pode-se afirmar que é o requisito
que mais causa controvérsias em sua caracterização, em virtude do relativo grau
de subjetividade inerente à sua qualificação.
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Sobre a questão, Justen Filho leciona o seguinte:
É
problemático
definir
“natureza
singular”,
especialmente porque toda hipótese de inviabilidade de
competição pode ser reportada, em última análise, a um
objeto singular. Mas a explícita referência contida no inc. II
não pode ser ignorada e a expressão vocabular exige
interpretação específica a propósito dos serviços técnicos
profissionais especializados. [...] Ou seja, a “natureza
singular” deve ser entendida como uma característica
especial de algumas contratações de serviços técnicos
profissionais especializados. Enfim e para concluir essa
questão, singular é a natureza do serviço, não o número de
pessoas capacitadas a executá-lo. (JUSTEN FILHO, 2014,
p. 498)
Sobre o fato de o conceito de singularidade não estar vinculado à ideia de
unicidade, o TCU manifestou-se no seguinte sentido no voto condutor do Acórdão
nº 1074/2013 – Plenário:
[...] o conceito de singularidade não está vinculado à
ideia de unicidade. Para fins de subsunção ao art. 25, inciso
II, da Lei 8.666/93, entendo não existir um serviço que possa
ser prestado apenas e exclusivamente por uma única
pessoa. A existência de um único sujeito em condições de
ser contratado conduziria à inviabilidade de competição em
relação a qualquer serviço e não apenas em relação àqueles
considerados técnicos profissionais especializados, o que
tornaria letra morta o dispositivo legal.
16. Em segundo lugar, porque singularidade, a meu ver,
significa complexidade e especificidade. Dessa forma, a
natureza singular não deve ser compreendida como
ausência de pluralidade de sujeitos em condições de
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executar o objeto, mas sim como uma situação diferenciada
e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e
cuidado. (BRASIL, 2013a)
Especificamente sobre a natureza singular dos serviços advocatícios,
Justen Filho esclarece o seguinte:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A natureza singular do serviço advocatício envolve
situações bastante diversas entre si. Não cabe afirmar que a
natureza singular configura-se apenas e exclusivamente em
vista de uma determinada circunstância. A natureza singular
do serviço advocatício caracterizar-se-á em virtude da
presença de requisitos de diferente natureza: a
complexidade da questão, a especialidade da matéria, a sua
relevância econômica, o local em que se exercitará a
atividade, o grau de jurisdição e assim por diante. Nada
impede que a singularidade derive da complexidade do
conjunto de atividades e tarefas: individualmente, cada
5
atuação poderia ser considerada como normal e comum,
mas existem centenas ou milhares de processos e a
singularidade decorre dessa circunstância quantitativa. É
impossível sumariar todas as características aptas a produzir
a singularidade de um serviço advocatício. Uma certa
questão pode configurar natureza singular no âmbito de um
órgão e não no de outro, tendo em vista a dimensão das
atividades usualmente desenvolvidas e a qualificação dos
serviços jurídicos existentes. (JUSTEN FILHO, 2014, p. 507)
A partir da adoção de um critério de exclusão, pode-se afirmar que os
serviços ordinários, rotineiros, de uma procuradoria de um órgão ou entidade da
Administração Pública não podem ser caracterizados como objeto de natureza
singular. Assim, serviços envolvendo processos ordinários de execução fiscal ou
de reclamações trabalhistas de baixa complexidade, por exemplo, não podem ser
considerados como objeto de natureza singular. Tais serviços devem ser
prestados, via de regra, pelos servidores ou empregados públicos que integram
os quadros da Procuradoria Jurídica do respectivo ente público.

143
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Nesse sentido, é a jurisprudência do TCU, conforme se pode verificar dos
excertos a seguir transcritos do relatório do voto condutor do Acórdão nº
2104/2012 – Plenário, bem como do voto condutor do Acórdão nº 3413/2013 –
Plenário, que consideram ilegal a inexigibilidade de licitação de serviços
advocatícios relacionados a causas trabalhistas comuns:
23. A matéria objeto de discussão não pode ser
considerada como singular, já que se refere a um simples
pedido de reconhecimento de direitos trabalhistas de um
único ex-funcionário do [...], relacionados à legalidade de sua
demissão e salários devidos. Serviço singular é aquele
único, extraordinário, incomum, e o que temos no caso
concreto é uma simples demanda trabalhista que poderia ser
executada por diversos outros advogados no mercado.
24. Dessa forma, mesmo sem entrar na questão da
notoriedade do escritório de advocacia acima, podemos
afirmar que a sua contratação, via inexigibilidade de licitação,
é ilegal, pois o serviço não se reveste do requisito
singularidade, essencial para a espécie de contratação
direta, em face do art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
(BRASIL, 2012a)
Destaco tratar-se, in casu, de ações comuns na justiça
trabalhista em que não se vislumbra qualquer característica
de singularidade ou ineditismo, as quais poderiam ser
conduzidas por outros experientes advogados trabalhistas
atuantes no mercado. Assim, não encontra guarida a
contratação levada a efeito pelo CREA/PI com fundamento
no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que
não se comprova a inviabilidade de competição. (BRASIL,
2013b)
No que se refere à notória especialização do contratado, a Lei nº 8.666/93,
no § 1º do seu art. 25, buscou definir tal conceito:
§ 1º Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
144
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena
satisfação do objeto do contrato.
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A partir do conceito legal, verifica-se que a notória especialização está
relacionada com a experiência adquirida ao longo da trajetória profissional, bem
como com a realização de estudos, cursos e publicações que qualifiquem a
pessoa física ou jurídica como apta à execução do objeto do contrato.
Sobre a notória especialização, Justen Filho explica o seguinte:
A especialização consiste na titularidade objetiva de
requisitos que distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior
habilitação do que a normalmente existente no âmbito dos
profissionais que exercem a atividade. Isso se traduz na
5
existência de elementos
objetivos ou formais, tais como a
conclusão de cursos e a titulação no âmbito de pósgraduação, a participação em organismos voltados a
atividade especializada, o desenvolvimento frutífero e
exitoso de serviços semelhantes em outras oportunidades, a
autoria de obras técnicas, o exercício de magistério superior,
a premiação em concursos ou a obtenção de láureas, a
organização de equipe técnica e assim por diante. Não há
como circunscrever exaustivamente as evidências da
capacitação objetiva do contratado para prestar o serviço. O
tema dependerá do tipo e das peculiaridades do serviço
técnico-científico, assim como da profissão exercitada. O
que não se dispensa é a evidência objetiva da
especialização e qualificação do escolhido. Evidência
objetiva significa a existência de manifestações reais que
transcendam à simples vontade ou conhecimento do agente
administrativo responsável pela contratação. O elenco do §
1º é meramente exemplificativo e deverá ser interpretado em
função das circunstâncias de cada caso.
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A notoriedade significa o reconhecimento da
qualificação do sujeito por parte da comunidade profissional.
Ou seja, trata-se de evitar que a qualificação seja avaliada
exclusivamente no âmbito interno da Administração. Não
basta a Administração reputar que o sujeito apresenta
qualificação, pois é necessário que esse juízo seja
exercitado pela comunidade profissional. Não se exige
notoriedade no tocante ao público em geral, mas que o
conjunto dos profissionais de um certo setor reconheça no
contratado um sujeito dotado de requisitos
especialização. (JUSTEN FILHO, 2014, p. 502)

de

Por sua vez, em relação à notória especialização envolvendo os serviços
advocatícios, vale mencionar as considerações de Furtado:
A contratação de advogados para o patrocínio ou defesa
de causas judiciais ou administrativas, como visto, depende
de prévia licitação. Essa é a regra a ser seguida. Porém, se
se tratar de causa judicial tão cheia de particularidades que
apenas determinado profissional ou escritório, em face de
sua notória especialização, teria condições de defender a
Administração, a contratação sem licitação seria justificada.
Vê-se que a jurisprudência do TCU tem reiteradamente
afirmado a possibilidade de contratação direta de advogado
de notório saber quando a situação assim exige, ainda que
o órgão ou a entidade possua quadro próprio de advogados.
(FURTADO, 2013, p. 109)
Contudo, alerta-se que a alegação, por si só, de que o advogado é de
“renome” ou de “grande especialização” não é suficiente para caracterizar a
contratação mediante inexigibilidade de licitação, conforme se verifica no seguinte
excerto do voto condutor do Acórdão do TCU nº 3095/2008 – Segunda Câmara:
21. Apenas a experiência, portanto, não é suficiente
para justificar a inobservância do princípio insculpido no art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, que prescreve, como
regra, a licitação, não sendo "suficientes para respaldar esse
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tipo de contratação meras alegações de que se tratava de
advogado de "renome" ou de "grande especialização" (v.
Acórdão nº 31/2008-TCU-Plenário). (BRASIL, 2008)
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Com relação à contratação de serviços advocatícios, a doutrina e a
jurisprudência do TCU apontam que o credenciamento pode ser utilizado,
principalmente ao se levar em consideração os problemas envolvidos na espécie,
como a possibilidade de aviltamento dos honorários, ao se licitar tais serviços
adotando-se como critério de julgamento o menor preço.
O credenciamento pode ser conceituado como uma hipótese de
inexigibilidade de licitação em virtude da “inviabilidade de competição pela
contratação de todos” (FERNANDES, p. 43). É cabível quando há vários
prestadores aptos a executar os serviços e a Administração pode contratar
qualquer um deles. O exemplo mais comum de credenciamento ocorre na área da
prestação de serviços de saúde por médicos aos servidores públicos vinculados a
determinado órgão público. Nesse sentido, Fernandes esclarece o seguinte sobre
o instituto do credenciamento:
5
Se a Administração convoca todos os profissionais de
determinado setor, dispondo-se a contratar todos os que
tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos
estabelecidos, fixando ela própria o valor que se dispõe a
pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito
sentido da palavra – inviabilizando a competição – uma vez
que a todos foi assegurada a contratação. É a figura
do credenciamento, que o Tribunal de Contas da União vem
recomendando para a contratação de serviços médicos.
A mesma identidade de fundamentos fez com que
aquela egrégia Corte recomendasse a adoção da préqualificação para a contratação de serviços advocatícios
comuns, que podem ser realizados de modo satisfatório pela
maior parte dos advogados, desde que a Administração fixe
critérios objetivos para credenciamento. (FERNANDES,
2009, p. 43 e 44)
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A jurisprudência do TCU é favorável à possibilidade de adoção do
credenciamento para contratação de serviços advocatícios, conforme se pode
verificar dos excertos dos Acórdãos nº 2012/2007 – Plenário e nº 4050/2011 –
Segunda Câmara, respectivamente:
9.8.10. [...] proceda ao devido certame licitatório para
contratação de serviços advocatícios e, no caso de a
competição revelar-se inviável, realize a pré-qualificação dos
profissionais aptos a prestarem os serviços, adotando
sistemática objetiva e imparcial de distribuição de causas
entre os pré-qualificados, para resguardar o respeito aos
princípios da publicidade e da igualdade; (BRASIL, 2007)
9.3.3. quando a competição por serviços advocatícios
revelar-se inviável, deve ser realizada pré-qualificação dos
profissionais aptos a prestarem os serviços demandados,
por meio da adoção de sistemática objetiva e imparcial de
distribuição de causas e trabalhos entre os pré-qualificados,
resguardados os princípios da publicidade, igualdade e
legalidade [...]; (BRASIL, 2011)
Cabe mencionar que, no credenciamento, não pode haver distinção entre
as empresas credenciadas mediante a adoção de critérios de natureza
classificatória. A avaliação dos futuros potenciais contratados deve ser apenas de
caráter eliminatório, no momento do credenciamento, conforme disposto no voto
condutor do Acórdão nº 408/2012 – Plenário:
7. Na modalidade de credenciamento, portanto, a
avaliação técnica limita-se a verificar se a empresa
interessada possui capacidade para executar o serviço. Uma
vez preenchidos os critérios mínimos estabelecidos no
edital, a empresa será credenciada, podendo ser contratada
em igualdade de condições com todas as demais que
também forem credenciadas.
8. A etapa de avaliação das empresas é, portanto,
apenas eliminatória, e não classificatória, já que nessa
modalidade não pode haver distinção entre as empresas
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credenciadas. Inexiste, portanto, a possibilidade de escolha
de empresas que mais se destaquem dentre os parâmetros
fixados pela entidade, visto que as empresas estariam
competindo para constarem como as mais bem pontuadas.
O credenciamento não se presta para este fim, uma vez que
ele só se justifica em situações onde não se vislumbra
possibilidade de competição entre os interessados,
conforme entendimento já transcrito neste voto. (BRASIL
2012b)
Ressalta-se que o processo de inexigibilidade deve observar as
formalidades previstas no art. 26 caput e parágrafo único da Lei nº 8.666/93:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17
e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro
5
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,
como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela
Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
[...]
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº
9.648, de 1998)
Assim, a razão da escolha do executante dos serviços advocatícios, por
exemplo, deve constar do processo de inexigibilidade de licitação, em
consonância, inclusive, com o princípio da motivação. Ademais, é fundamental
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que conste também no referido processo a justificativa do preço, de forma a
comprovar que os preços contratados são compatíveis com os praticados no
mercado.
A ausência da justificativa do preço é considerada uma irregularidade
pelos órgãos de controle e, nos termos do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.666/93, caso
reste comprovado o superfaturamento dos preços, respondem solidariamente pelo
dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
Por fim, registra-se que a questão da contratação de serviços advocatícios
mediante inexigibilidade de licitação será apreciada pelo STF na Ação Declaratória
de Constitucionalidade – ADC nº 45, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, bem como nos Recursos Extraordinários – REs 656558,
com repercussão geral reconhecida, e 610523. Assim, é importante acompanhar
o desfecho de tais julgamentos.
3. CONCLUSÃO
Os serviços advocatícios na Administração Pública Direta e Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem ser executados,
via de regra, por servidores ou empregados públicos recrutados mediante
concurso público, em obediência ao disposto no art. 37, II, da CF/88.
Contudo, de acordo com a jurisprudência do TCU, caso o órgão ou
entidade integrante da Administração Pública necessite da contratação de
serviços advocatícios que, por alguma razão devidamente motivada, não possam
ser prestados pelo seu quadro próprio de procuradores, tais serviços devem ser
contratados, via de regra, mediante a realização do prévio procedimento licitatório.
O TCU também admite, de acordo com sua Súmula nº 252, a contratação
de serviços advocatícios mediante inexigibilidade de licitação, desde que sejam
de natureza singular e o contratado possua notória especialização.
Não obstante, serviços envolvendo processos ordinários de execução
fiscal ou de reclamações trabalhistas de baixa complexidade, por exemplo, não
podem ser considerados como objeto de natureza singular apto a configurar a
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hipótese de inexigibilidade de licitação. Tais serviços devem ser prestados, via de
regra, pelos servidores ou empregados públicos que integram os quadros da
Procuradoria Jurídica do respectivo ente público.
Quanto à forma de contratação dos serviços advocatícios, vale destacar
que o TCU aponta o credenciamento como uma opção que pode ser utilizada.
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Por fim, espera-se que este artigo tenha contribuído para demonstrar a
visão da jurisprudência do TCU em relação à contratação de serviços
advocatícios. Sobre tal contratação mediante inexigibilidade de licitação, é
importante acompanhar o desfecho dos julgamentos, pelo STF, da ADC nº 45 e
dos REs 656558 e 610523, pois representarão decisões importantes acerca da
questão e que poderão constituir-se em objeto de estudos futuros.
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Direito Constitucional e Analista Processual do
Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a possibilidade de o Poder
Judiciário exercer controle sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder
Executivo e aprovadas, no aspecto orçamentário, pelo Poder Legislativo, de modo
a dar maior efetividade aos direitos garantidos constitucionalmente. Até a
promulgação da Constituição de 1988, as políticas públicas eram estudas sob o
aspecto estritamente político. A partir da redemocratização brasileira e com a
evolução da sociedade moderna, o Judiciário passa a desempenhar importante
tarefa de controle e execução das politicas afetas aos direitos fundamentais.
Dessa inédita e recente função jurisdicional surgem diversas críticas e teorias
acerca dos limites a que os magistrados estão submetidos.
Sumário: 1.Introdução. 2. Evolução dos direitos fundamentais. 3. Definição de
políticas públicas. 4. A reserva do possível. 5. Ativismo judicial: críticas e limites.
6. Conclusão. 7. Referências bibliográficas.

1.

Introdução

A Constituição Federal (artigo 5o, parágrafo 1o) estabelece que as
normas definidoras dos direitos e garantias individuais têm aplicabilidade imediata,
de modo que o Estado Social deve atuar e intervir em prol dos destinatários das
diretrizes do bem-estar social. Por outro lado, é certo que um dos maiores desafios
do Estado brasileiro é efetivar tais direitos mantendo o equilíbrio econômicofinanceiro, evitando a expansão dos gastos públicos.
É por meio das políticas públicas que as determinações constitucionais
saem do papel e se tornam utilidades aos administrados. Todavia, por exigirem
atuação estatal positiva, dependem de recursos públicos orçamentários, o que
pode inviabilizar ou obstaculizar sua plena efetivação.
Nos últimos anos, em especial a partir da promulgação da atual
Constituição, o tema da judicialização das políticas públicas tornou-se recorrente
nos tribunais pátrios. Ante a crise de efetividade dos direitos fundamentais, muitas
vezes decorrente da omissão ou má atuação do Poder Legislativo e do Poder
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Executivo, cada vez mais as demandas apresentadas ao Poder Judiciário dizem
respeito à concretização de tais direitos.
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O presente artigo, com embasamento na doutrina e na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, pretende analisar e debater a evolução histórica da
atuação do Judiciário como ente assecuratório de direitos constitucionais, o papel
político desse Poder e os limites aos quais está submetido, levando-se em
consideração o princípio da reserva do possível.
2. Evolução dos direitos fundamentais
Os direitos fundamentais são o núcleo de proteção da dignidade da
pessoa humana, sendo a Constituição Federal o local adequado para a
positivação das normas assecuratórias desse princípio. De acordo com Mendes
(2013, p. 135): “os valores mais caros da existência humana merecem estar
resguardados em documentos jurídico com força vinculativa máxima”.
A compilação dos direitos fundamentais no texto constitucional como
5
normas obrigatórias e de aplicação imediata
é fruto de um processo histórico, do
qual destacam-se três fases importantes.
A primeira dimensão, impulsionada pelo pensamento liberal-burguês,
cuja ideia de dignidade do homem ensejaria uma proteção especial, marca a
passagem de um Estado autoritário para um Estado de Direito que respeita e
efetiva as liberdades individuais. Neste primeiro momento, evidenciam-se os
direitos referentes às liberdades públicas e aos direitos políticos, os quais são
oponíveis ao Estado, que deveria atuar abstendo-se e não intervindo nos aspectos
da vida privada dos cidadãos (LENZA, 2014, p.1056).
Diante do descaso estatal no tocante aos problemas de índole social,
em especial as péssimas condições de trabalho, a partir da Revolução Industrial
do século XIX, surgem movimentos sociais reivindicando melhorias nas condições
de trabalho e normas no âmbito da assistência social. Essa perspectiva impõe ao
Estado a intervenção na vida econômica, social e cultural dos indivíduos (LENZA,
2014, p. 1057). No entanto, de acordo com Bonavides (2010, p. 564), a segunda
geração dos direitos fundamentais demandam prestações materiais do Estado,
que podem ser limitados ou nem sempre exigíveis em virtude da escassez de
recursos públicos.
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A terceira dimensão dos direitos fundamentais, marcada por mudanças
nacionais e internacionais, tem como principal característica a titularidade difusa
ou coletiva daqueles direitos, pois não são concebidos para a proteção do homem
de maneira isolada, mas sim da coletividade como um todo. Como exemplo dos
direitos tutelados por esta dimensão podemos citar o direito à paz, ao meio
ambiente equilibrado e à preservação do patrimônio histórico e cultural (MENDES,
2013, p. 138).
A fim de que os direitos não fossem apenas letra morta da Constituição
ou que sua implementação só fosse efetivada a partir da atuação legislativa,
estabeleceu-se no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei Maior, que tais normas têm
aplicabilidade imediata.
Nas lições de Mendes (2013, p. 154): “os direitos fundamentais não são
meramente normas matrizes de outras normas, mas são também, e sobretudo,
normas diretamente reguladoras de relações jurídicas”.
Diante da omissão legislativa, a ação declaratória por omissão e o
mandado de injunção são remédios aptos a combater a inefetividade do Estado.
Além disso, cabe aos juízes aplicar diretamente as normas constitucionais nas
demandas que apreciam, para que o litígio seja solucionado.
Nesse contexto, surge o denominado ativismo judicial, o qual autoriza
os operadores do direito, mesmo diante da omissão legislativa, concretizar os
direitos fundamentais previstos na Carta Magna (MENDES, 2013, p. 154).
Assim, a judicialização das políticas públicas é resultado das novas
características dos direitos fundamentais, que cada vez mais demandam atuação
efetiva do Estado, exigindo do Poder Judiciário maior atuação diante das omissões
e abusos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Consoante ensinamento de
Barboza e Kozicki (2012, p. 5):
“O caráter aberto e abstrato das normas constitucionais
modifica o paradigma positivista de uma suposta previsão da
norma a ser adotada ao caso concreto, passando os países
que adotaram o constitucionalismo como forma de proteção
dos direitos fundamentais contra as arbitrariedades estatais
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a se aproximar do common law, especialmente no que diz
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respeito à jurisdição constitucional. Como não há
possibilidade de se apontar previamente qual o direito
aplicado ao caso, caberá ao Judiciário densificar e dar
significado a esses direitos, de acordo com o contexto
histórico, social, político, moral e jurídico da sociedade
naquele determinado momento. A norma, portanto, não
existe no texto, mas apenas no caso concreto”.
Em decorrência desse movimento, o Judiciário tem sofrido severas
críticas, haja vista não ser órgão constitucionalmente competente para tratar de
questões políticas. Sua intervenção positiva por meio das políticas públicas é tema
recorrente e que gera grandes debates.
3. Definição de políticas públicas
O protagonismo do Poder Judiciário na efetivação dos direitos
fundamentais é processo aparentemente irreversível diante das demandas, cada
5
vez mais numerosas, apresentadas àquele Poder e se é por meio das políticas
públicas que os direitos garantidos constitucionalmente se concretizam,
importante é a tarefa de defini-las.
As políticas públicas têm início com estudos realizados pelo Poder
Executivo ou Poder Legislativo, bem como por projetos elaborados pela sociedade
civil, por meio das quais são elaborados os projetos de governo.
De acordo com Boneti (2011, p. 18), política pública pode ser entendida
como ação realizada pelo Estado em prol da coletividade ou ainda: “resultado da
dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações, relações
essas constituídas pelos grupos políticos e demais organizações da sociedade
civil”.
Para Emerique (2012):
“As políticas públicas podem ser conceituadas como
instrumentos de execução de programas políticos baseados
na intervenção estatal na sociedade com a finalidade de
assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo
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por escopo assegurar as condições materiais de uma
existência digna a todos os cidadãos".
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As políticas públicas articulam, portanto, as ações governamentais à
realização dos mandamentos constitucionais e legais, limitando a
discricionariedade do agente público, consolidando o Estado Democrático de
Direito (EMERIQUE, 2012).
Os direitos fundamentais de caráter prestacional possuem cunho
econômico e exigem uma ação estatal positiva, esbarrando, muitas vezes, na
reserva do possível e na falta de orçamento, o que impede sua imediata aplicação
(EMERIQUE, 2012).
O Poder Executivo é o ente responsável pela elaboração da lei anual
do orçamento público e pela previsão de políticas sociais que efetivem os direitos
fundamentais, competindo ao Poder Legislativo sua aprovação. Ocorre que,
reiteradamente, tais poderes permanecem inertes na concretização dos direitos,
outras vezes, o processo de escolha e produção das políticas são ocasionais e
episódicos, visando questões de cunho estritamente político.
Com a evolução da sociedade moderna, as relações sociais foram se
tornando cada vez mais complexas, ocasionando o questionamento das políticas
públicas adotadas pelos representantes populares, de modo que o Poder
Judiciário é progressivamente acionado a se manifestar sobre os direitos
existentes nas controvérsias políticas (EMERIQUE, 2012).
4. A reserva do possível
A cláusula da reserva do possível teve origem na Alemanha com o caso
dos numerus clausus, onde estudantes que pretendiam ingressar em curso
superior questionavam a limitação de vagas nos cursos de direitos e medicina nas
universidades, indo de encontro à constituição alemã, que assegurava a livre
escolha da profissão. Em defesa, o Estado Alemão alegou a teoria da reserva do
possível, afirmando que não teria condições para oferecer o curso a todos os
interessados, pois seus recursos financeiros eram limitados e finitos, além de não
ser razoável que todos os estudantes se formassem em apenas duas áreas da
ciência.
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No Brasil, tal cláusula passou a ser relacionada à reserva do
financeiramente possível, de modo que a disponibilidade financeira e a previsão
orçamentária estariam ligadas à aplicação da teoria (ÁVILA, 2013). O fundamento
inicial de análise do princípio da razoabilidade da pretensão exigida, no Brasil, foi
deixada de lado, restringindo-se à disponibilidade ou não de recursos financeiros.
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Desse modo, a teoria da reserva do possível tornou-se justificativa para
ausência estatal no cumprimento do papel constitucional a ele deferido pela
Constituição Federal de provedor das necessidades da sociedade, especialmente
no tocante aos direitos fundamentais (ÁVILA, 2013).
A doutrina classifica a reserva do possível em fática e jurídica. Aquela
estaria ligada a existência de recursos financeiros em caixa, assim, se houver
disponibilidade financeira não estaria presente a reserva do possível. Por sua vez,
a reserva jurídica estaria relacionada à previsão ou não da despesa na Lei
Orçamentária Anual.
Para o Supremo Tribunal Federal tal cláusula não pode ser invocada
5
pelo ente estatal com o objetivo de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de
suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta
governamental negativa puder resultar nulificação ou aniquilação de direitos
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.
Conclui-se que a reserva do possível não pode ser invocada quando
restar comprovado que a Administração Pública visa se esquivar da aplicação de
determinados direitos, devendo ela ser rechaçada na órbita administrativa ou
judicial, principalmente quando afeta o mínimo existencial dos cidadãos, que pode
ser entendido como aquele conjunto de direitos indispensáveis à existência
humana digna.
5. Ativismo judicial: críticas e limites
De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ativismo
judicial deve ser visto sob duas perspectivas. A ótica clássica, a qual antecede a
Constituição Federal de 1988, compreende-se no regime militar, época em que
não havia grande espaço para o Judiciário atuar na implementação das políticas
públicas de caráter social. Neste período consolidou-se o entendimento segundo
o qual não competia aos magistrados imiscuir-se no mérito administrativo, de
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modo que somente o legislador, por meio das políticas públicas, previsão
orçamentária e edição de leis, poderia efetivar os direitos.
Em um segundo momento, diante do Estado Social, pós Constituição
de 1988 e sob uma perspectiva mais moderna, amplia-se o papel do Poder
Judiciário, ainda assim, o controle das políticas era visto como função excepcional.
Neste período, o ente julgador só poderia implementar as políticas públicas desde
que observasse os seguintes requisitos: a) razoabilidade na pretensão deduzida
em juízo; b) quadro de manifesta abusividade e omissão estatal, que se prolonga
no tempo, a ponto de configurar abuso de finalidade ou abuso de poder e c)
observância da reserva do possível, ou seja, deveria haver previsão orçamentária
e disponibilidade financeira para o Estado honrar com o compromisso social
pleiteado. Uma vez ausente tal dotação, o Judiciário estaria de mãos atadas, sob
pena de violar o princípio da legalidade da despesa. Desse modo, a escolha da
política pública a ser levada a cabo estaria nas mãos do Poder Legislativo,
definidor da Lei Orçamentária Anual.
Modernamente, em uma terceira fase do ativismo judicial, a atuação do
Poder Judiciário é mais ampla, tendo como critério preponderante o princípio da
razoabilidade, conforme fundamentado a seguir.
Barroso (2012, p. 6) tece as seguintes considerações sobre a
judicialização políticas:
“A ideia de ativismo judicial está associada a uma
participação mais ampla e intensa do Judiciário na
concretização dos valores e fins constitucionais, com maior
interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.
A postura ativista se manifesta por meio de diferentes
condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição
a situações não expressamente contempladas em seu texto
e independentemente de manifestação do legislador
ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos emanados do legislador, com base em critérios
menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções
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ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas
públicas”.
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Em importante julgamento acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal
na ADPF 45 afirmou que a atribuição de formular e implementar políticas públicas
não é função ordinária do Judiciário, entretanto, uma vez configurado o
descumprimento dos encargos políticos-jurídicos pelo Estado, de modo que
comprometa a eficácia e a integridade dos direitos individuais ou coletivos, a
incumbência de protegê-los e aplicá-los recai sobre aquele ente.
Na mesma decisão, a Corte Suprema definiu que o desrespeito à
Constituição pode ocorrer tanto por um comportamento quanto por uma omissão
estatal. No primeiro caso, o Poder Público incorre em inconstitucionalidade
quando, mediante um comportamento ativo, age ou edita normas em desacordo
com as normas constitucionais, ofendendo, assim seus preceitos e princípios. Se
o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização dos direitos
fundamentais, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Nos dois
comportamentos cabe o controle judicial,
5 desde que o faça de maneira ponderada
e justa.
A seguir, transcreve-se parte da fundamentação do voto do Ministro
Celso de Mello no julgamento da ADPF 45-DF, quando menciona a possibilidade
de formulação e implementação das políticas públicas pelo Judiciário:
“Tal incumbe?ncia, no entanto, embora em bases
excepcionais, podera? atribuir-se ao Poder Judicia?rio, se e
quando os o?rga?os estatais competentes, por
descumprirem os encargos poli?tico-juri?dicos que sobre
eles incidem, vierem a comprometer, com tal
comportamento, a efica?cia e a integridade de direitos
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional, ainda que derivados de cla?usulas revestidas
de conteu?do programa?tico. [...] Na?o obstante a
formulac?a?o e a execuc?a?o de poli?ticas pu?blicas
dependam de opc?o?es poli?ticas a cargo daqueles que, por
delegac?a?o popular, receberam investidura em mandato
eletivo, cumpre reconhecer que na?o se revela absoluta,
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nesse domi?nio, a liberdade de conformac?a?o do
legislador, nem a de atuac?a?o do Poder Executivo. E? que,
se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoa?vel ou
procederem com a clara intenc?a?o de neutralizar,
comprometendo-a, a efica?cia dos direitos sociais,
econo?micos e culturais, afetando, como decorre?ncia
causal de uma injustifica?vel ine?rcia estatal ou de um
abusivo comportamento governamental, aquele nu?cleo
intangi?vel consubstanciador de um conjunto irreduti?vel de
condic?o?es mi?nimas necessa?rias a uma existe?ncia
digna e essenciais a? pro?pria sobrevive?ncia do indivi?duo,
ai?, enta?o, justificar-se-a?, como precedentemente ja?
enfatizado - e ate? mesmo por razo?es fundadas em um
imperativo e?tico-juri?dico -, a possibilidade de
intervenc?a?o do Poder Judicia?rio, em ordem a viabilizar, a
todos, o acesso aos bens cuja fruic?a?o lhes haja sido
injustamente recusada pelo Estado".
Ainda sobre o moderno papel do Judiciário controle Barboza e Kozicki
(2012, p. 7) explicam que:
“[...] os juízes devem decidir os casos que lhes sa?o
apresentados e não evitá-los, de modo a realizar a justiça,
especialmente protegendo a dignidade da pessoa humana
pela expansão da igualdade e da liberdade. Os juízes
ativistas devem se comprometer a garantir soluções para os
problemas sociais, principalmente utilizando-se de seu poder
para dar conteúdo aos direitos e às garantias fundamentais
que venham a realizar a justiça social. Ativistas não no
sentido pragmático de ignorar a Constituicão ou os
precedentes que lhe interpretaram, para impor seu pro?prio
ponto de vista, mas no sentido de que devem estar eles
preparados para responder às questões de moralidade
política que lhe são apresentadas".
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Assim, diante da crise de efetividade dos direitos fundamentais, não
pode o Poder Público submeter a coletividade à omissão e à abusividade dos
governantes e legisladores.
É certo que a reserva do possível deve ser considerada, mas não pode
ser argumento absoluto para a inefetividade estatal. Sobre o tema, Bahia (2011)
afirma que:
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“O princípio da reserva do possível deve ser sempre
analisado em confronto com o caso concreto, uma vez que
estariam em contraposição princípios diferentes. Não se
poderia permitir que uma decisão impusesse a um município
o custeio de um tratamento a uma pessoa que significasse o
exaurimento de todo o orçamento daquele município para a
saúde – considerando que o orçamento anual tenha sido
organizado de maneira devida. Por outro lado, não seria
admissível alegar a reserva do possível para o caso de um
administrado pleitear
vaga em ensino fundamental para seu
5
filho, uma vez constando no orçamento verbas consideráveis
para publicidade. Como se percebe, trata-se de ponderar
princípios, direitos e interesses em jogo, considerando
principalmente as obrigações e direitos constitucionalmente
previstos”.
O Judiciário é legitimado para o controle ‘político’ por dois fundamentos,
um de natureza normativa e outro de natureza filosófica. O primeiro deles decorre
da própria Constituição, pois expressamente determina que o Judiciário pode
invalidar decisões emanadas por aqueles que exercem mandato político, em
especial o Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Lei Maior. Assim, o
magistrado, ao atuar em nome próprio e em conformidade com a lei consolida a
vontade da maioria, promovendo a democracia (CARMONA, 2012).
A questão filosófica consiste no fato de que a Constituição da República
realiza dois valores fundamentais, quais sejam: estabelece as regras do Estado
Democrático de Direito e indica e protege os direitos e valores jurídicos
fundamentais (CARMONA, 2012).
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Por outro lado, muitas são as críticas ao protagonismo judicial,
considerado um ‘governo de juízes’. Alega-se que os juízes não teriam
competência para elaborar um novo direito, pois não representam o povo, não
foram eleitos para tal função, de modo que o processo de ingerência interventiva
judicial causaria ‘inevitável erosão da democracia representativa’ (CARMONA,
2012).
A corrente contramajoritária afirma que o Judiciário não possui
legitimidade democrática para insurgir-se contra as leis elaboradas pelos
representantes eleitos popularmente. O critério utilizado pelo magistrado seria
subjetivo, pois sua vontade individual estaria expressa nas decisões prolatadas,
realizando uma micro justiça em detrimento da macro justiça desejada por todos
(CARMONA, 2012).
Crítico ferrenho do ativismo judicial, Streck entende que:
“Os juízes (e a doutrina também é culpada), que agora
deveriam aplicar a Constituição e fazer filtragem das leis
ruins, quer dizer, aquelas inconstitucionais, passaram a
achar que sabiam mais do que o constituinte. Saímos, assim,
de uma estagnação para um ativismo, entendido como a
substituição do Direito por juízos subjetivos do julgador. Além
disso, caímos em uma espécie de pan-principiologismo, isto
é, quando não concordamos com a lei ou com a
Constituição, construímos um princípio. (...) Tudo se
judicializa. Na ponta final, ao invés de se mobilizar e buscar
seus direitos por outras vias (organização, pressões
políticas, etc.), o cidadão vai direto ao Judiciário, que se
transforma em um grande guichê de reclamações da
sociedade. Ora, democracia não é apenas direito de
reclamar judicialmente alguma coisa. Por isso é que cresce
a necessidade de se controlar a decisão dos juízes e
tribunais, para evitar que estes substituam o legislador. E
nisso se inclui o STF, que não é — e não deve ser — um
super poder”.
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A decisão singular, segundo os doutrinadores críticos ao ativismo,
poderá, ainda trazer prejuízos não previsíveis quando da sua prolação à
sociedade, pois não é possível antever os impactos sociais, políticos e
econômicos delas.
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Há de se estabelecer limites à atividade judicial quando atua em suas
funções não ordinárias. É certo que dificuldades para restringir o ativismo são
encontradas, considerando a amplitude e o conteúdo, especificamente nas
demandas que versam sobre mínimo existencial. Barcellos (2011, p. 328)
exemplifica alguns limites a serem impostos ao Judiciário:
“O primeiro versa sobre a aplicação judicial da tutela aos
direitos pleiteados que menos impactem o orçamento
público, ou seja, a opção do administrador público seria pela
política que, com o menor dispêndio de valores atendesse o
maior número de cidadãos. O segundo parâmetro propõe a
formação das políticas públicas entendidas como parte do
mínio existencial
5 por prestações que todos do povo
necessitem. A não identificação do mínimo existencial nos
pleitos individuais, portanto, deve ser fundamento suficiente
para o indeferimento da tutela não por questões pessoais de
merecimento ou necessidade do requerente, mas porque o
Estado, na situação de gestão atual, não consegue atender
as necessidades da população para além do mínimo
necessário para garantir condições de vida digna”.
O Supremo Tribunal Federal, analisando o tema em voga na
retromencionada ADPF, entendeu que alguns requisitos devem ser analisados
pelo julgador na análise de questões de cunho político, são eles: a) a omissão ou
a política já implementada não oferecer condições mínimas de existência humana;
b) se o pedido de intervenção for razoável; c) se do ponto de vista administrativo,
a omissão ou a política seja desarroazoada. Tais critérios estabelecem
verdadeiros limites ao Poder Judiciário, o que é importante para tornar o ativismo
judicial objetivo e eficaz. Não obstante, se não for possível averiguar os requisitos
nas demandas apresentadas, deve o magistrado ater-se à previsão dos recursos
financeiros das políticas públicas na Lei Orçamentária Anual (MATSUURA, 2009).
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Teixeira (2012), expondo limites ao ativismo judicial, elenca condutas
que devem ser evitadas pelos magistrados, caso contrário, estariam lesionando o
equilíbrio constitucional, são elas:
“1. Atuação como legislador positivo: é a forma mais
flagrante de ativismo judicial nocivo, pois decorre de
comportamento do Judiciário que tem por fim extrapolar sua
condição de imparcialidade e produzir construções
normativas incompatíveis até mesmo com o que as
modernas técnicas hermenêuticas oferecem em termos de
preenchimento de lacunas jurídicas e de resolução de
conflitos entre normas.
2. Ofensa ao princípio da separação dos Poderes:
ocorre quando o Judiciário vai além das suas prerrogativas
funcionais e toma para si competências que são atinentes a
outros Poderes. Embora seja uma modalidade sutil de
ativismo judicial, uma vez que a quase totalidade das
matérias que competem aos Poderes Públicos pode em
algum momento ser objeto de exame pelo Judiciário, a
conduta deste encontra limites que devem ser respeitados e
muitas vezes estão postos pela própria natureza da causa
em julgamento.
3. Desconsideração por precedentes jurisprudenciais:
ocorre quando, sobretudo em se tratando de precedentes do
mesmo Tribunal, a decisão desconsidera ou colide com
entendimentos consolidados em jurisprudência firmada
sobre matéria análoga ou idêntica, sem que, para tanto,
tenha ocorrido alguma circunstância nova a ensejar
mudança de orientação jurisprudencial. Trata-se também de
espécie de ativismo judicial nocivo difícil de ser
caracterizada, pois as decisões judiciais são o espaço
adequado para que inovações possam surgir, mas tais
inovações não podem carecer de sólida fundamentação
normativa (não apenas legal) e adequação às exigências do
caso concreto.
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4. Decisões judiciais viciadas por decisionismo político:
já expomos que essa é a modalidade mais nociva de
ativismo judicial, pois, antes mesmo de se conhecer os
pormenores
do
caso
concreto,
parte-se
de
predeterminações e predefinições que fogem dos limites da
causa e buscam a satisfação de orientações morais,
ideológicas ou políticas que o julgador possui. Ou seja,
ocorre quando se busca encontrar qualquer fundamento
legal ou jurisprudencial, por mais incompatível que seja com
as exigências regulativas do caso concreto, apenas para
justificar a adoção de uma decisão já predefinida
ideologicamente.”
Com o reconhecimento do princípio da supremacia da Constituição
como corolário do Estado Constitucional e, consequentemente, com a ampliação
do controle judicial de constitucionalidade, nenhum assunto, quando suscitado à
luz da Constituição, poderá estar previamente excluído da apreciação judicial, uma
vez que a questão antes política torna-se
jurídica.
5
6. Conclusão
O ativismo judicial amplia o espaço público de debate sobre questões
atuais referentes à moralidade e à política no âmbito da sociedade brasileira,
assumindo o Poder Judiciário importante papel na efetivação dos direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal.
Acima da crítica de que o protagonismo afrontaria a separação dos
poderes estão o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e os direitos
fundamentais, em especial aqueles referentes à saúde, que devem ser tutelados
e concretizados, pois a saúde, a vida, a liberdade dos cidadãos são bens
superiores, que não podem se submeter à má atuação, ineficiência e omissões
dos gestores públicos.
No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário deve ter um tem
um papel mais atuante, em atenção às minorias, sem tomar para si a função de
administrar ou legislar, dando ao caso concreto a solução mais adequada, em
oposição a uma aplicação distante da realidade social. Considerando que as
prioridades já estão definidas no corpo constitucional, na ausência de
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aplicabilidade das normas no mundo fático, o Judiciário não deve ficar de mãos
atadas, mas sim empregar força normativa ao texto, priorizando as políticas
públicas sociais por meio das demandas a ele apresentadas.
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O ativismo judicial já é realidade. A judicialização da política traz ao
Poder Judiciário matérias que antes eram consideradas políticas, fora do crivo e
do controle jurisdicional, nesse sentido, tal ente assume papel inovador e relevante
na concretização dos direitos fundamentais.
Competindo ao Estado, em especial ao Executivo e Legislativo nas
suas funções ordinárias, colocar em prática os princípios, direitos e objetivos
traçados pela Constituição, na sua omissão ou atuação em desconformidade com
o ordenamento jurídico, cabe ao Judiciário essa tarefa, compelindo, ao menos
temporariamente, o comportamento ilegal do Estado.
O controle judicial é alternativa crível para o correto cumprimento dos
mandamentos constitucionais. As críticas e argumentos contrários ao controle das
políticas não devem prosperar de forma plena, haja vista as novas exigências
advindas do Estado Democrático de Direito no qual vivemos, não se olvidando dos
limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, caso contrário, estaríamos
supervalorizando e atribuindo superpoderes àqueles que devem zelar pelo
ordenamento jurídico.
Com o reconhecimento do princípio da supremacia da Constituição
como corolário do Estado Constitucional e, consequentemente, com a ampliação
do controle judicial de constitucionalidade, nenhum assunto, quando suscitado à
luz da Constituição, poderá estar previamente excluído da apreciação judicial, uma
vez que a questão antes política torna-se jurídica.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo abordar os temas dos direitos
humanos e cidadania, conceitos de direitos humanos e cidadania. Os direitos
humanos são entendidos em uma perspectiva integral e multidimensional, fica
evidente que o respeito aos direitos humanos tem distintas vertentes, nuances e
desafios. Profundas desigualdades sociais, acesso limitado a oportunidades de
educação, saúde pública precária, questões fronteiriças e migratórias indefinidas,
violências institucionalizadas, exploração irresponsável dos recursos naturais,
falta de transparência e abuso de poder são apenas algumas problemáticas
enfrentadas por um número expressivo de latino-americanos. Os Direitos
Humanos são um verdadeiro marco positivo na história das conquistas dos
Direitos individuais.
Palavras-chave: Direitos humanos; cidadania; desafios; conquistas.
ABSTRACT:The objective of this article is to address human rights and citizenship
issues, concepts of human rights and citizenship. Human rights are understood in
an integral and multidimensional perspective, it is evident that respect for human
rights has different strands, nuances and challenges. Deep social inequalities,
limited access to education opportunities, precarious public health, indefinite
border and migratory issues, institutionalized violence, irresponsible exploitation of
natural resources, lack of transparency and abuse of power are just a few problems
faced by a significant number of Latin Americans. Human Rights are a real positive
milestone in the history of the achievements of individual Rights.
Keywords: Human rights, citizenship, challenges, achievements.
RESUMEN: El presente artículo tiene por objetivo abordar los temas de derechos
humanos y ciudadanía, conceptos de derechos humanos y ciudadanía. Los
derechos humanos se entienden en una perspectiva integral y multidimensional,
queda evidente que el respeto a los derechos humanos tiene diferentes vertientes,
matices y desafíos. Las desigualdades sociales, acceso limitado a oportunidades
de educación, salud pública precaria, cuestiones fronterizas y migratorias
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indefinidas, violencias institucionalizadas, explotación irresponsable de los
recursos naturales, falta de transparencia y abuso de poder son sólo algunas
problemáticas enfrentadas por un número expresivo de latinoamericanos. Los
derechos humanos son un verdadero marco positivo en la historia de los logros de
los derechos individuales.
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Palabras clave: Derechos humanos; ciudadanía; desafíos; conquistas.

1 INTRODUÇÃO
Os Direitos Humanos surgiram na idade média, do casamento entre a
Filosofia Cristã Católica com o Direito Natural (Jus Naturale). Tal afirmação pode
ser comprovada de forma simples uma vez que ao surgir o Cristianismo todos os
homens (nobres e plebeus) passaram a ser fruta do mesmo saco sendo colocados
ao mesmo nível como criaturas e filhos de Deus. Até mesmo os Reis, que eram
em muitos lugares da antiguidade, considerados como naturais representantes de
Deus na terra passaram a necessitar 5da benção da igreja, pois do contrário nada
mais seriam do que déspotas excomungados.
No início da Idade Moderna os racionalistas desvincularam a visão divina do
Jus Naturale e passaram a defender que o homem é por natureza livre e possuidor
de direitos irrevogáveis que não podem ser subtraídos ao se viver em sociedade.
Estes pensamentos começaram a dar frutos inicialmente no Reino Unido
durante a Revolução Inglesa onde as prisões ilegais feitas pelos Monarcas
começaram a ser contestadas com o surgimento do Habeas Corpus (1679).
Seguindo essa linha temporal o segundo país a abraçar a luta pelo Direito Natural
e por um Estado Livre foram os Estados Unidos da América em 4 de julho de 1776
ao declararem independência e protegerem em sua constituição os direitos
naturais do ser humano que o poder político deve respeitar.
A Revolução Francesa que deu padrões universais para o Direito Natural,
sendo nesta época que passou a ser utilizado o termo Direitos do Homem, tal
universalismo é expresso pela Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade. Sendo
que a Igualdade muitas vezes é vista, de maneira Marxista, como Fator Social,
mas na prática, tal ideia comunista é utópica, desnecessária e levou vários países
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a um absolutismo sem procedentes na história da humanidade. Logo o correto é
apenas a igualdade de condições e possibilidades, pois do contrário à igualdade
social constitui um pesadelo horrendo, onde as pessoas são vistas como
ferramentas do mesmo tipo, fabricadas em série, pela indústria do Estado. Nesta
realidade as particularidades de cada ser humano como a cultura, as
características próprias e principalmente os méritos pessoais não existem. Poderia
adentrar mais neste assunto, porém tal conduta fugiria do tema proposto.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) oriunda da
Revolução Francesa, deu uma amplitude muito maior às liberdades individuais e
serviu de base para edificação dos Direitos Humanos do tempo atual, porém os
acontecimentos históricos que mais influenciaram este ramo do Direito
Internacional aconteceram entre os anos de 1914 e 1948, quando o mundo cria
consciência sobre as atrocidades terríveis acontecidas na 1ª e 2ª Guerra mundial,
Na guerra Espanhola, Na Exterminação Ética de 10 milhões de Ucranianos em
1932 pela URSS, no Holocausto com o extermino de 6 milhões de Judeus, entre
outras barbáries acontecidas neste período. Surgindo assim, em outubro de 1945,
à Organização das Nações Unidas, que no dia 10 de dezembro de 1948
proclamaria à Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres
humanos.
Seu conceito também está ligado com a ideia de liberdade de pensamento,
de expressão, e a igualdade perante a lei. A ONU (Organização das Nações
Unidas) foi a responsável por proclamar a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que deve ser respeitada por todas as nações do mundo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os
outros em espírito de fraternidade.
A ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o objetivo
de evitar guerras, promover a paz mundial e de fortalecer os direitos humanitários.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma importância mundial,
apesar de não obrigar juridicamente que todos os Estados a respeitem. Para a
Assembleia Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem
como ideal ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de
que todos tenham sempre em mente a Declaração, para promover o respeito a
esses direitos e liberdades.
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Por exemplo, durante o século XX nos Estados Unidos, o movimento a favor
dos direitos humanos defendia a igualdade entre todas as pessoas. Na sociedade
americana daquela época, havia uma forte discriminação contra os negros, que
muitas vezes não desfrutavam dos plenos direitos fundamentais. Um importante
defensor dos movimentos a favor dos direitos humanos foi Martin Luther King Jr.
Existem várias organizações e movimentos que têm como objetivo defender
os direitos humanos, como por exemplo a Anistia Internacional.
Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais
estabelecidos na Constituição de um país.
5

A cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão,
indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma
comunidade politicamente e socialmente articulada.
Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, e o
respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais
equilibrada e justa.
Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações,
garantindo que estes sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em
pleno gozo das disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício
da cidadania é um dos objetivos da educação de um país.
O conceito de cidadania também está relacionado com o país onde a pessoa
exerce os seus direitos e deveres. Assim, a cidadania brasileira está relacionada
com o indivíduo que está ligado aos direitos e deveres que estão definidos na
Constituição do Brasil.
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Para ter cidadania brasileira, a pessoa deve ter nascido em território
brasileiro ou solicitar a sua naturalização, em caso de estrangeiros. No entanto,
os cidadãos de outros países que desejam adquirir a cidadania brasileira devem
obedecer todas as etapas requeridas para este processo.
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Uma pessoa pode ter direito a dupla cidadania, isso significa que deve
obedecer aos diretos e deveres dos países em que foi naturalizada.
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de
outubro de 1988, pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559
congressistas (deputados e senadores), consolidou a democracia, após longos
anos da ditadura militar no Brasil.
Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem usufruir dos
direitos humanos, direitos fundamentais tanto no âmbito individual, coletivo ou
institucional. Assim também poderão cumprir os seus deveres para o bem da
sociedade.
2 DESENVOLVIMENTO
Direitos Humanos, assim, como a Cidadania, é um dos temas mais debatidos
atualmente. Ambos se entrecruzaram no decorrer da história ocidental, em
movimento de encontro e desencontro de debates, associações, esclarecimentos,
por diversas correntes de pensamento político – jurídico - filosófico, ganhando
sentidos, significâncias e considerações variadas. Hoje, a questão dos Direitos
Humanos (associada à Cidadania) é, a questão da Condição Humana, no sentido
colocado por Hannah Arendt.
Hannah Arendt, Norberto Bobbio e outros teóricos - se propuseram a retomar
criticamente o pensamento político-jurídico ocidental para reconstruir novas
reflexões acerca das bases morais e empíricas dos Direitos Humanos. Isso,
devido às consequências infligidas pelas Guerras Mundiais e o surgimento de
regimes totalitários (nazismo) - como organização social– que colocaram em
evidencia os limites morais da humanidade.
Os Direitos Humanos é um tema que não está incorporado na vida política,
como o conceito/pratica Cidadania - e muitas vezes, é até distorcido. Ao contrário,
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nos países “desenvolvidos”, a questão já é presente nos discursos e no espírito
político, e a margem de conscientização a respeito, é bem maior nas camadas
baixas (socioeconomicamente) da sociedade, do que nos países de terceiro
mundo.
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Os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição de 1988.
Nessa constituição, consagra no artigo primeiro o princípio da cidadania,
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Ao longo da
constituição, encontra-se no artigo 5.º o direito à vida, à privacidade, à igualdade,
à liberdade, além de outros, conhecidos como direitos fundamentais, que podem
ser divididos entre direitos individuais, coletivos, difusos e de grupos. Os direitos
individuais têm como sujeito ativo o indivíduo humano, os direitos coletivos
envolvem a coletividade como um todo, direitos difusos, aqueles que não
conseguimos quantificar e identificar os beneficiários e os direitos de grupos são,
conforme o Código de Defesa do Consumidor, são direitos individuais
"homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum".
A história dos direitos humanos 5no Brasil está vinculada com a história das
constituições brasileiras. Na constituição de 1824 garantia direitos liberais, por
mais que concentrasse poder nas mãos do imperador. Foi rejeitada em massa por
causa da dissolução da constituinte. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos
contidos na constituição tinha por base a liberdade, a segurança individual e a
propriedade. Na constituição de 1891, a primeira constituição republicana,
garantiu sufrágio direto para a eleição dos deputados, senadores, presidente e
vice-presidente da República, mas impediu que os mendigos, os analfabetos e os
religiosos pudessem exercer os direitos políticos. A força econômica nas mãos
dos fazendeiros permitiu manipular os mais fracos economicamente. Com a
Revolução de 1930, houve um desrespeito aos direitos humanos, que só seria
recuperado com a constituição de 1934. Em 1937, com o Estado Novo, os direitos
humanos eram quase inexistentes. Essa situação foi só recuperada em 1946, com
uma nova constituição, que durou até 1967. Durante o Regime Militar, houve
muitos retrocessos, como restrições ao direito de reunião, além de outros. Com o
fim do regime militar, foi promulgada a constituição de 1988, que dura até os dias
atuais.
O Brasil é membro da Organização dos Estados Americanos e ratificou a
Convenção Americana de Direitos Humanos.
177
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

O Brasil é um país profundamente injusto e desigual, onde direitos humanos
são violados todos os dias de várias formas.
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A Amnistia Internacional (AI) acusa o Brasil de ignorar as "graves violações
dos direitos humanos no país", assim como os "retrocessos iminentes" de algumas
medidas legislativas em curso no país.
A AI apresentou a sua crítica ao Governo brasileiro na reunião da Revisão
Periódica Universal (RPU) do Conselho dos Direitos Humanos das Nações
Unidas, que periodicamente analisa a situação dos direitos humanos dos seus
Estados-membros.
Para a organização não-governamental, o Brasil apresentou diante do
Conselho dos Direitos Humanos da ONU "uma situação longe da realidade" e
assinalou que nos últimos cinco anos, desde a última revisão da RPU sobre o
Brasil, "houve um agravamento das violações dos direitos humanos no Brasil".
A Amnistia Internacional referiu ainda que houve um aumento no número de
homicídios, especialmente de jovens negros, um aumento da população prisional
e uma situação de agravamento nos conflitos pelas terras, em que houve um
aumento no número de assassinatos.
De acordo com a ONG Conectas, em março desse ano, 30 entidades
comunicaram aos especialistas da ONU treze medidas adotadas pelo Governo
brasileiro que violam os compromissos internacionais, como o projeto PEC 215,
que propõe passar para o Parlamento a demarcação das reservas indígenas, que
até agora está nas mãos do Governo brasileiro.
Na Revisão Periódica Universal, a situação dos direitos humanos de todos
Estados-Membros das Nações Unidas é passada em revista pelos demais países,
de acordo com um calendário pré-definido pelo organismo da ONU.
Entre os principais problemas apontados nas Américas estão sistemas
fracos de segurança e Justiça, o que também leva à impunidade de criminosos,
corrupção e a crescente influência das redes do crime organizado.
Oito dos dez países mais violentos do mundo estão na América Latina e
Caribe. Em quatro deles – Brasil, Colômbia, México e Venezuela – se cometem
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um de cada quatro homicídios violentos ocorridos no mundo. Além disso, de cada
100 homicídios cometidos na América Latina, somente 20 resultaram em
condenação.
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Outro problema frequente é o uso excessivo da força pela polícia e outras
forças de segurança, que foi registrado em países como Bahamas, Brasil, Chile,
Equador, Guiana, Jamaica, República Dominicana, Trinidad e Tobago e
Venezuela.
No Brasil, as forças de segurança com frequência usaram força excessiva
ou desnecessária para suprimir manifestações. O número de homicídios cometido
durante operações policiais permaneceu alto e essas mortes raramente foram
investigadas.
Além disso, uma quantidade cada vez maior de conflitos socioambientais foi
origem de violência e violações de direitos humanos. No Brasil, dezenas de
pessoas foram mortas no contexto de conflitos por terras e recursos naturais.
5
Entre as crises de direitos humanos
que afetaram nações inteiras estava a
do México, país assolado por milhares de denúncias de tortura e outros maustratos, além de execuções extrajudiciais, e onde o paradeiro de pelo menos 27 mil
pessoas continuava desconhecido no fim do ano.

Na Venezuela, um ano após as grandes manifestações que deixaram 43
pessoas mortas, centenas feridas e dezenas torturadas ou vítimas de maus-tratos,
ninguém foi condenado por esses crimes, enquanto as pessoas detidas de modo
arbitrário pelas autoridades continuavam sendo processadas.
No Paraguai, a situação dos direitos sexuais e reprodutivos, particularmente
no caso de uma menina de dez anos que engravidou depois de estuprada várias
vezes, supostamente pelo padrasto, teve repercussão internacional e chamou
atenção para a necessidade de revogar a draconiana legislação antiaborto do
país. As autoridades se recusaram a permitir que ela fizesse um aborto apesar
das evidências de que a gestação colocava sua vida em risco.
As discussões dos direitos humanos na América Latina sempre estiveram
atreladas aos diferentes momentos históricos da região. Da mesma forma, as
organizações que atuam em prol da defesa dos diretos humanos também tiveram
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distintos papeis. Entre os anos 60 e 80, por exemplo, a América do Sul estava
imersa em ditaduras, e a violência institucionalizada era massiva e sistemática,
além dos conflitos armados internos. Nesta fase, o foco das organizações de
direitos humanos e organizações de apoio a vítimas desempenharam um papel
de resistência e de denúncia, que ultrapassavam as fronteiras do Estado e
atingiam organismos internacionais.
As normas de direitos humanos são organizadas por cada país através de
negociação com organizações como a ONU e em encontros e conferências
internacionais. Vários países ainda firmam compromisso em garantir os direitos
humanos através de tratados das Nações Unidas, sobre as mais diversas áreas,
como direitos econômicos, discriminação racial, direitos da criança, entre outros.
Para cada um destes tratados, existe um comitê de peritos que avalia como as
nações participantes estão cumprindo as obrigações que assumiram ao se
comprometer com o tratado.
Além disso, outros órgãos da ONU, como a Assembleia Geral das Nações
Unidas, o Conselho de Direitos Humanos e o Alto Comissariado para os Direitos
Humanos constantemente se pronunciam sobre casos de violações de direitos
humanos em todo o mundo.
Outro instrumento para garantia destes direitos são as operações de
manutenção da paz, realizadas pela ONU e que fiscalizam o cumprimento dos
direitos humanos em diversas partes do mundo. Além disso, já existem três
tribunais de direitos humanos, um localizado na Europa, um na África e um no
continente americano.
A nível nacional, cada país é responsável por garantir os direitos humanos
dentro de seu território. Mas na fiscalização destes direitos atuam também
instituições de direitos humanos, organizações profissionais, instituições
acadêmicas, grupos religiosos, organizações não governamentais, entre outros.
No cenário atual, em que os direitos humanos são entendidos em uma
perspectiva integral e multidimensional, fica evidente que o respeito aos direitos
humanos na América Latina tem distintas vertentes, nuances e desafios.
Profundas desigualdades sociais, acesso limitado a oportunidades de educação,
saúde pública precária, questões fronteiriças e migratórias indefinidas, violências
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institucionalizadas, exploração irresponsável dos recursos naturais, falta de
transparência e abuso de poder são apenas algumas problemáticas enfrentadas
por um número expressivo de latino-americanos.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A concepção popular acerca de cidadania considera esta relação somente
como o indivíduo sujeito de direito e capaz de fazer valer estas garantias por si
próprio, entretanto a condição vai muito além de tal conceituação, a cidadania
aqui, apresentada, deve ser a auto emancipação do homem, por meios que não
mais que a razão pertinente de seu ser próprio. É cidadão então aquele que
consegue a liberdade intelectual no meio social, e alcança a concretude racional
de seu próprio entendimento, ou seja, que pela própria razão consiga
compreender o contrato social, e não repetir a letra escrita, mas que chegue a
compreensão plena de tal fato.
Os Direitos Humanos são um verdadeiro marco positivo na história das
conquistas dos Direitos individuais, porém estão seriamente ameaçados, se
5
continuar assim dentro de muito pouco tempo o Brasil terá aprovado um plano de
Direitos Humanos que vai diretamente de encontro com a Declaração Universal
dos Direitos Humanos proclamada pela ONU em 10 de dezembro de 1948 à qual
o nosso país se diz signatário.
A contrariedade humana em tais relações, de acordo com o proposto, não
se solucionará com a coercibilidade restritiva da lei, não desmerecendo tais
evoluções jurídicas, mas a essência paira na relação racional do indivíduo. O
indivíduo moral, e racional, conseguirá compreender a essência da relação
humana entre seus semelhantes, porém só se concretizará por intermédio da
liberdade intelectual. Assim a construção de uma ordem cidadã que de fato se
caracteriza no conceito de cidadania, só se dará pela liberdade racional, para
assim exercer a compreensão moral dos direitos humanos.
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1.

Espécies Normativas
Em relação às Normas existia uma distinção na doutrina, entre normas e
princípios. Os princípios não eram tratados como normas jurídicas sobretudo no
direito europeu até a metade do século passado, até a segunda guerra mundial.
Após a segunda guerra mundial tal distinção, no direito europeu foi superada.
Aqui no Brasil essa distinção só foi alterada após a Constituição de 1988, hoje se
reconhece o caráter normativo dos princípios. Tudo que está dentro da
Constituição tem caráter normativo. A diferença estabelecida por Robert Alexy,
ainda é a melhor para a realidade brasileira.
1.1 Princípios
São mandamentos de otimização, ou seja, normas que exigem que algo seja
cumprido na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e
jurídicas existentes.
Mandamento de otimização é uma norma, só que ele que exige que algo seja
cumprido não na medida exata das suas prescrições, mas na maior medida
possível.
Possibilidades fáticas são as circunstancias do caso concreto, exemplo art.
3° da Constituição da República. Depende das circunstancias fáticas quanto das
possibilidades jurídicas, ou seja, não tem uma aplicação exata. Seguem a lógica
do “mais ou menos”. O princípio pode ser aplicado, mais ou menos de acordo com
o caso concreto.
É por isso que se diz que os princípios têm um peso relativo, em abstrato,
não existe uma hierarquia entre princípios. O mecanismo de aplicação dos
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princípios é a ponderação, vale mencionar que Dworkin não adotava a
ponderação.
1.2 Regras
São mandamentos de definição, ou seja, normas que devem ser cumpridas na
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medida exata de suas prescrições. Se regra é norma ela é o resultado da
interpretação. Exemplo: Art. 14, §3° da Constituição da República. Obedece a
lógica do tudo ou nada, sendo assim, se a regra for válida ela deve ser aplicada.
As regras são resultado de uma ponderação de princípios, de uma maneira
geral aplica-se as regras, no entanto, vale mencionar que as regras têm uma
primazia sobre os princípios.
O caso de derrotabilidade das regras só podem ser admitidos em situações
excepcionalíssimas porque senão o juiz fica com uma margem de ação muito
ampla e acaba sobrepondo a sua vontade em relação à vontade do legislador. O
mecanismo denominado de aplicação das regras é a subsunção.
1.3 Metanormas

5

Seriam normas que tratam de aplicação de outras normas, Exemplo:
Normas de 1° grau aplicadas ao caso concreto e as Normas de 2° grau, normas
que tratam de outras normas. Humberto Ávila chama de postulado normativo.
São metanormas que impõe um dever de segundo grau, consistente em
estabelecer a estrutura de aplicação e prescrever modos de raciocínio ou
argumentação em relação a outras normas. Não é uma norma que se utiliza para
resolver um caso concreto, mas para aplicar outras normas do ordenamento
jurídico.
O Princípio da Unidade da Constituição deve ser aplicado para interpretar
normas constitucionais; Princípio da Proporcionalidade, embora seja chamado de
princípio não seria um princípio propriamente dito, seria um postulado normativo.
Para aplicar os princípios deve aplicar a estrutura da proporcionalidade.
Estrutura de pensamento que ajuda o intérprete a organizar o raciocínio com os
princípios jurídicos
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As metanormas são normas de 2° grau e não aplica diretamente, mas sim na
interpretação e aplicação das normas que serviram de fundamento para aquela
decisão.
2. Princípio da Proporcionalidade
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Embora seja chamado de princípio a rigor não tem a natureza de princípio,
o Robert Alexy chama de máxima e por Humberto Ávila chamada de postulado
normativo. Deve analisar se as três máximas parciais foram atendidas:
2.1 Adequação
É uma relação entre meio e fim, o meio utilizado deve ser apto para
fomentar o fim almejado. Analisar se uma medida restritiva é proporcional ou não.
A primeira coisa que deve verificar é se o meio utilizado é o meio apto para
alcançar o fim almejado (RE 603583), Luiz Fux analisou a exigência do exame de
ordem.
2.2 Necessidade, Exigibilidade ou Princípio da Menor Ingerência Possível
Dentre os vários meios existentes e similarmente eficazes deve se optar por
aquele que seja o menos oneroso possível.
2.3 Proporcionalidade em Sentido Estrito
Corresponde à ponderação, sendo assim, adequação e a necessidade estão
relacionadas as possibilidades fáticas. A proporcionalidade em sentido estrito está
relacionada as possibilidades jurídicas. Lei material de sopesamento anunciado
por Robert Alexy.
Quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio tanto
maior terá que ser a importância da satisfação de outro. Medida restritiva adotada
pelo poder público, vai restringir determinado princípio com o objetivo de promover
um outro. Exemplo: Princípio A restringe, Princípio B promove, na medida em que
os benefícios gerados superam as restrições impostas. Norma restritiva deve
analisar se atende a estas três regras acima mencionadas.
3. Princípios Instrumentais
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São princípios utilizados na interpretação de normas constitucionais como
exemplo de métodos e princípios utilizados para este fim:
Métodos da interpretação constitucional: · Método jurídico ou hermenêuticoclássico; Método tópico-problemático; Método hermenêutico-concretizador;
Método científico-espiritual; Método normativo-estruturante e o Método da
comparação constitucional.
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Princípios da interpretação constitucional: Princípio da unidade da
constituição; Princípio da concordância prática ou da harmonização; Princípio da
correção funcional; Princípio da eficácia integradora; Princípio da força normativa
da constituição; Princípio da máxima efetividade; Princípio da interpretação
conforme a Constituição; Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade.
São considerados Metanormas ou Postulados Normativos e têm a
influência do Konrad Hesse e Friedrich Muller. Sendo a interpretação das normas
constitucionais um conjunto de métodos com base em critérios filosóficos,
metodológicos, epistemológicos que são diferentes, mas, complementares, o que
5
ressalta o caráter unitário da atividade de interpretação.
4. Princípio da Unidade da Constituição
Considerado um dos mais importantes princípios de interpretação
constitucional.
A Constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições e
antagonismos entre suas normas. O intérprete deve buscar solucionar as tensões
e os conflitos através da interpretação.
Afasta uma tese da hierarquia entre normas constitucionais de Otto Bachof
baseada em Kruger. “Normas Constitucionais Inconstitucionais” diz que poderia
haver normas superiores e inferiores dentro do texto constitucional pelo poder
constituinte originário.
No Brasil essa tese foi citada no Supremo Tribunal Federal (ADI 4097):
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Relacionada ao Artigo 14, §4°: “São inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos” que violariam o Princípio da Isonomia, Princípio da Não
Discriminação e o Princípio do Sufrágio Universal.
O Supremo Tribunal Federal considerou que havia uma impossibilidade
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jurídica neste pedido, considerou que não poderia considerar esta norma do poder
constituinte originário inconstitucional, porque também foi criado pelo poder
constituinte originário.
O Princípio da Unidade da Constituição diz que ele harmonize a
Constituição através da interpretação
5.
Princípio do Efeito Integrador
Nas resoluções de problemas jurídico-constitucionais, deve ser dada primazia
a soluções que favoreçam a integração política e social produzindo um efeito
criador e conservador dessa unidade. A Constituição é o principal elemento do
processo de integração comunitário.
6.
Princípio da Concordância Prática (ou Harmonização)
Cabe ao intérprete coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito
realizando uma redução proporcional do âmbito de aplicação de cada um deles.
Evitar o sacrifício total de um princípio para que outro prevaleça. Em determinadas
situações poderia ser usada, como exemplo: Manifestação e Liberdade de
Locomoção
7.
Princípio da Relatividade (Convivência das Liberdades Públicas)
Não existem absolutos pois todos encontram limites em outros direitos ou
interesses coletivos também consagrados na Constituição.
Se a manifestação de pensamento viola direitos de terceiro, essa poderá sofrer
determinadas sanções, porque ela não é direito absoluto, é um direito que
encontra limites em outros limites também consagrados na Constituição.
Princípio gera polêmica porque as vezes ele é mal-entendido. O mais correto
é dizer que não existem princípios absolutos. Direitos Fundamentais geralmente
consagrados em princípios, todos estes direitos podem ser restringidos.
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Estes direitos podem ser concretizados através de regras. Direito a Não
extradição, o direito não é absoluto, o Brasileiro naturalizado ou estrangeiro pode
ser extraditado. Para o brasileiro nato é absoluto, não pode ser extraditado.
Segundo Bobbio, alguns direitos seriam absolutos: O direito a não ser
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escravizado e o direito a não ser torturado. Seriam exceções poderiam ser
considerados absolutos. Na verdade, esses direitos são regras que concretizam o
Princípio da Dignidade Humana.
8.
Princípio da Força Normativa da Constituição
Na aplicação da constituição deve ser dada preferência às soluções
concretizadoras de suas normas que as tornem mais eficazes e permanentes. Ao
interpretar deve procurar as soluções que confiram a interpretação que lhe dê
maior efetividade possível.
É mais um apelo que um procedimento específico a ser adotado, originou do
Konrad Hesse a Força Normativa da Constituição. Costuma ser utilizado no STF
para afastar interpretações divergentes, que nesse caso enfraquecem a força
5
normativa da constituição.
Deve prevalecer a interpretação dada pelo guardião da constituição que é o
STF. Caberia ele dar a última palavra havendo interpretações diferentes nos
tribunais. Este princípio vem sendo utilizado pelo STF mesmo para relativização
da coisa julgada Exemplo: (Reclamação 2600-AGR) e (AI555806-AGR)
9.
Princípio da Máxima Efetividade
Muitas vezes tratado como sinônimo da Força Normativa, geralmente invocado
no âmbito dos direitos fundamentais impõe que lhe seja atribuído o sentido que
confira a maior efetividade possível com vistas a realização de sua função social.
A diferença é que a máxima efetividade seria um princípio aplicado aos direitos
fundamentais, Eficácia (positiva/negativa). É a aptidão da norma para produzir os
efeitos que lhe são próprios.
Toda norma constitucional possui eficácia, pelo menos eficácia negativa.
Aptidão da norma para invalidar outras que lhe são contrárias, nem toda norma
constitucional possui eficácia positiva, aptidão da norma para ser aplicada ao caso
concreto (Norma de eficácia limitada).
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Eficácia não se confunde com efetividade. Efetividade consiste no
cumprimento da finalidade, da função social para qual a norma foi criada. Significa
que a norma cumpre sua função social ela é efetivamente ao cotidiano no
cumprimento ao caso concreto. Validade consiste em uma relação de
conformidade entre normas superiores e normas inferiores, seja no que se refere
no seu conteúdo e na sua forma de elaboração.
10. Princípio da Justeza (“Conformidade Constitucional”)
Tem por finalidade não permitir que os órgãos encarregados da interpretação
constitucional cheguem ao resultado que subverta ou perturbe o esquema
organizatório funcional estabelecido pela constituição. Sendo dirigido
principalmente ao guardião da constituição, que é o principal responsável pela
interpretação da constituição.
Não pode uma interpretação a determinados dispositivos retirado competência
de determinados poderes para dar a outros ou a si próprio. Exemplo: Art. 52, X da
Constituição da República, A Mutação Constitucional proposta por Gilmar Mendes
e Eros Grau, em vez de suspender a execução da lei, o papel do senado seria de
dar publicidade. Não é compatível com a interpretação do artigo, por isso não
passou a proposta pelos outros ministros no plenário, violaria o princípio da
conformidade funcional (Reclamação 4335).
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre a importância do Tiro
de Comprometimento dentro da doutrina de Gerenciamento de Crises. Por meio
de um estudo bibliográfico e da legislação esparsa, analisaremos a alternativa
tática do atirador policial no gerenciamento de crises, e dessa forma, suas
circunstâncias e segurança jurídica de atuação no evento crítico. Outrossim,
veremos que, segundo a doutrina, a responsabilidade acerca da autorização para
que o sniper policial efetue o tiro de comprometimento e, assim, neutralizar o
perpetrador do evento crítico, é do Comandante do Teatro de Operações. Afinal
de contas, o gerente da crise é a autoridade técnica e competente para discernir
o momento que será usada determinada alternativa tática para uma crise.
Palavras-chave:
Negociador.
Teatro
Comprometimento. Sniper. Perpetrador.

de

Operações.

Tiro

de

ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss the importance of
Commitment Shooting within the Crisis Management doctrine. Through a
bibliographical study and sparse legislation, we will analyze the tactical alternative
of the police shooter in crisis management, and thus, their circumstances and legal
security of action in the critical event. In addition, we will see that, according to the
doctrine, the responsibility for authorizing the Police Sniper to make the
compromise shot and thereby neutralizing the perpetrator of the critical event is
that of the Operations Theater Commander. After all, the manager of the crisis is
the technical authority and competent to discern the moment that a tactical
alternative to a crisis will be used.
Keywords: Negotiator. Theater of Operations. Commitment Shot. Sniper and
perpetrator.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre a importância do Tiro
de Comprometimento dentro da doutrina de Gerenciamento de Crises. Por meio
de legislação relacionada ao tema e da pesquisa bibliográfica, analisaremos o
gerenciamento de crises e, dessa forma, examinaremos o tiro de
comprometimento nele inserido, e seu funcionamento de acordo com a doutrina e
a legislação pertinente.
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É de suma importância o estudo e as consequências jurídicas do tiro
de comprometimento quando da ação do atirador de elite. Da mesma forma, em
determinadas situações, a inércia ou morosidade do agente estatal em relação a
autorizar a alternativa tática do disparo técnico e/ou letal efetuado pelo sniper,
poderá caracterizar a responsabilidade por omissão do Estado diante de um
evento crítico.
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O Comandante do Teatro de Operações deve ser um profissional
técnico, com experiência e treinamento, para autorizar a alternativa tática do tiro
de comprometimento e assim neutralizar o perpetrador do evento crítico. É o
gerente da crise que dá o sinal verde para atuação do atirador policial de elite.
Os órgãos de segurança pública têm a obrigação de capacitar o seu
efetivo para as situações de crise, e nesse diapasão, os policiais são os
profissionais responsáveis, os atores da condução de eventos críticos. Os agentes
políticos não devem decidir ou autorizar alternativas táticas no gerenciamento de
crises, ainda mais em um tema de grande relevância quando se fala no tiro de
comprometimento.
Os benefícios serão evidentes para aqueles que lidam diariamente no
gerenciamento de crises, pois, possuidores da técnica, do conhecimento
operacional além da experiência da atividade policial, terão mais legitimidade e
segurança em suas ações quando observarem
no caso concreto qual a solução
5
tática é a mais eficaz e adequada para a crise.
1 GERENCIAMENTO DE CRISES
O gerenciamento de crises na atividade policial no Brasil está em
evolução e muito ainda há de se discutir, já que é uma área de transformação
constante.
As escolas de Polícia do País receberam forte influência da Doutrina
Americana no tocante ao gerenciamento de crises. E talvez nesta questão
tenhamos um grande problema, pois trazer integralmente para nosso País uma
doutrina americana, necessita de adequação em razão de vivermos uma outra
realidade. Assim, esse campo do conhecimento de Segurança Pública deve
preconizar os princípios que regem o Estado Democrático de Direito de nossa
nação, com racionalidade e prudência.
Para entendermos o gerenciamento de crises, é preciso que
conceituemos o que seria uma crise. Crise é um evento ou uma situação
imprevisível capaz de provocar danos substanciais a um organismo e/ou
instituição.
A Academia Nacional Federal Bureau of Investigation - FBI - define
crise como um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da
Polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável. O consagrado autor da doutrina
193
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

de gerenciamento de crises, Salignac (2011, p. 21) afirma que “a responsabilidade
de gerenciar e solucionar as situações de crise é exclusivamente da Polícia”.
1.1 O gerenciamento de crises
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Gerenciar uma crise é atribuição afeta a profissionais que devem ter
formação técnica específica na área. Não é lugar para oportunistas e aventureiros.
Segundo a Academia Nacional do FBI, o gerenciamento de crise é
definido como “o processo de identificar, obter e aplicar os recursos necessários
à antecipação, prevenção e resolução de uma crise”.
No meio policial, existem ocorrências que à primeira vista não parecem
tão graves. No entanto, essas situações podem se transformar em um evento
crítico que exigirá uma resposta especial e uma solução aceitável. Assim,
gerenciar uma crise se torna uma tarefa crucial para os organismos policiais, pois
estes devem conhecer as características ou elementos fundamentais desse
evento crítico.
Dentre as características de uma crise temos a ameaça à vida,
imprevisibilidade e compressão de tempo.
Na ameaça a vida, a natureza do evento crítico impõe às pessoas
envolvidas um grande risco às suas vidas. De forma geral, engloba o risco à vida
do perpetrador do evento crítico, refém, policiais, bem como das demais pessoas
próximas ao ponto crítico.
A imprevisibilidade mostra a premente necessidade de os órgãos
policiais anteciparem-se aos eventos críticos desde o treinamento até o momento
em que atuem com o intuito de solucionar uma crise. Tal característica evidencia
que a mesma pode acontecer a qualquer momento, e as forças policiais terão que
estar prontas para usarem da técnica adequada no gerenciamento de crises.
A compressão de tempo e/ou urgência é uma situação em que as
equipes especializadas uma vez acionadas prestarão um atendimento
emergencial e célere para atuar naquele evento crucial. As decisões devem ser
rápidas em razão do exíguo espaço de tempo.
1.2 A gerência e seu objetivo
O objetivo do gerenciamento de crises, notadamente, na doutrina
utilizada no Brasil, é de preservar vidas e aplicar a lei.
Na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, caput, assevera: “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
[...]”.
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Como destacado, vemos que o direito à vida é um bem jurídico tutelado
pela nossa lei maior, a Constituição Federal. Outrossim, temos em outros
ordenamentos jurídicos a proteção da vida.
O Código Penal Brasileiro disciplina o crime de homicídio com o objetivo
de proteção e preservação da vida, in verbis “Artigo 121 do CPB: Matar alguém:
Pena – Reclusão, de seis a vinte anos”.
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Ao gerenciar uma crise, o comandante do teatro de operações deverá
colocar sempre esse objetivo de preservar vidas como sua principal e grande
missão. Assim, ao mesmo tempo sua ação proporcionará que as leis vigentes
tenham efetividade e, deste modo, sejam aplicadas ao caso concreto.
Ocorre que em cada crise temos um tipo de causador de evento crítico,
o que ocasionará uma resposta especial decidida pelo gerente da crise ao evento
crítico em que se busca uma solução.
No estudo da tipologia dos tomadores de refém, temos várias
terminologias elaboradas ao longo do desenvolvimento da doutrina de
gerenciamento de crises. Faremos uma explanação de 03 (três) motivações de
maior destaque que são: Motivação criminosa, motivação política e motivação por
perturbação mental.
5

Motivação criminosa: A ação do indivíduo ocorre com o propósito de
fuga e segurança pessoal. Geralmente é levada a efeito sem planejamento prévio
e há interferência imediata da Polícia quando o crime está acontecendo. Sua
motivação primeira é a fuga e a segurança pessoal.
Motivação Política: O detrator politicamente motivado e
compromissado com uma causa, na maioria das vezes, tem uma personalidade
racional, com exceção de seu fanatismo. Possui uma personalidade relativamente
normal e não está afetada por problemas mentais. Na verdade, esse indivíduo
entende que ele não é um criminoso, e sim, um patriota combatendo pela
liberdade. Gosta de chamar a atenção e atrair os holofotes da imprensa.
Motivação por perturbação Mental: Este tipo de indivíduo
mentalmente perturbado apresenta-se das mais variadas formas. Poderá estar
criminal e politicamente motivado ou simplesmente perturbado, podendo ser
caracterizado como se estivesse reagindo a alguma forma de esgotamento devido
a frustrações e/ou desilusões, bem como uma série de outras questões de ordem
pessoal.
Temos, então, uma série de motivações as quais serão a base das
ações de determinados tipos de criminosos que, nas mais variadas vezes, agirão
contra a vida das pessoas em crises como: assalto com tomada de reféns,
sequestro de pessoas, rebelião em estabelecimentos prisionais, assalto a banco
com reféns, atos de terrorismo, ameaça de bombas, ente outros.
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Imaginemos que uma equipe policial efetua patrulhamento ostensivo e
preventivo em determinado bairro. De repente, os policiais deparam-se com uma
crise em que um indivíduo, ao adentrar uma farmácia, dá voz de assalto e utiliza
uma senhora que estava no local como refém. A referida equipe dirige-se ao local
e atua como primeiro interventor. Nessa função, a equipe policial, como medida
preliminar e imediata, de acordo com Greco (2017, p. 157), deve:
“Doutrinariamente, tem-se entendido que, em situações de crise, três posturas
devem ser adotadas: 1) conter; 2) isolar a área; 3) negociar”.
Conter a crise é não deixar que ela se alastre. É fundamental que a
situação crítica seja contida, mantendo-se no ponto onde está e, igualmente, sua
redução de forma proporcional.
Isolar é “congelar” a crise. Evita-se o contato dos causadores da crise
com elementos externos. Geralmente são utilizados para isolar o local cordas,
cavaletes e até mesmo policiais e viaturas.
Negociar é iniciar o diálogo com os causadores do evento crítico no
intuito de buscar informações e evitar concessões. De forma inicial, a equipe de
1ª intervenção tentará estabilizar a crise até a chegada dos negociadores
habilitados para atuar na ocorrência.
Com a definição dos perímetros de segurança (interno e externo) do
local de crise e a instalação de um posto de comando, o comandante do teatro de
operações, a partir daí, coordenará as ações do evento crítico no tocante aos
passos do gerenciamento da crise. Nesse prisma, a doutrina delineia que será
necessário o uso das alternativas táticas para que a crise tenha no final uma
solução aceitável.
Alternativas táticas são todas as opções disponíveis aos comandantes
da operação para atuarem em uma situação crítica, buscando alcançar, assim, o
melhor resultado possível para a resolução do evento crucial.
Para Santos (2010, p.43), “Alternativa tática significa a forma a maneira,
o modo e as opções que o comandante da operação possui para dar uma solução
aceitável à mesa”.
As alternativas táticas são:
a) Negociação;
b) Técnicas não letais;
c) Tiro de comprometimento;
d) Invasão tática.
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Todas as alternativas táticas são importantes e a evolução da crise
mostrará quais delas serão mais adequadas de forma individual e/ou conjunta.
A negociação é considerada “a rainha das alternativas táticas”. De
acordo com Silva (2016, p. 198), a negociação “é um conjunto de técnicas que
utiliza a barganha, a persuasão, a influência e o poder de convencimento como
ferramentas para a resolução da crise”. No geral, as crises são contidas e
solucionadas com essa alternativa tática, ou seja, uma boa negociação conduzirá
a ação policial para um resultado positivo.
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As técnicas não letais consistem no uso de materiais e equipamentos
que, utilizados de forma correta, não causam a morte de uma pessoa. Nesse
emprego, o uso da força será mínimo, pois essa alternativa tática buscará
incapacitar naquele momento o criminoso.
O tiro de comprometimento é uma alternativa tática para resolver crises
que está ligada ao disparo de precisão. Pode-se efetuar um tiro tático ou um tiro
letal de comprometimento.
A invasão tática é a última opção a ser empregada em uma crise. É a
mais drástica e perigosa, e só será utilizada em razão de as outras alternativas
não terem dissuadido o perpetrador. Consiste na atuação da equipe tática de
modo a avançar e invadir o ponto crítico
no intuito de salvar o refém da ação
5
criminosa do causador do evento crítico. O time tático deve ser muito bem
treinado, pois a grande exposição dos policiais e o risco de morte dos envolvidos
são iminentes.
1.3 A alternativa do tiro de comprometimento
Para a utilização do tiro de comprometimento, o gerente da crise deve
verificar se no caso concreto a negociação técnica não evoluiu. Deve-se levar em
conta as impressões acerca de como o perpetrador reage no decorrer do evento
e suas condições mentais, psicológicas e, também, suas intenções com o passar
do tempo no evento crítico.
Pode parecer até simples a atuação do sniper na crise, no entanto, o
profissional deve possuir uma série de predicados para exercer a função de
atirador elite.
1.3.1 O sniper policial ou atirador de precisão
Esgotadas as possibilidades de negociação o atirador policial entra em
cena. A atuação deste profissional, no âmbito da crise, tem como pontos cruciais
observar, proteger e neutralizar.
Através de sua luneta, o sniper observa todas as nuances do teatro de
operações. Fornece informações sobre o ponto crítico, quantidade de
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perpetradores, tipo de armamento utilizado pelos captores, características do local
da crise. Ademais, saber transmitir de forma fidedigna todos os elementos
visualizados no local, de forma rápida e precisa, para o gerente da crise.
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Proteger resume a própria atividade do sniper. Assim, o atirador de
elite, assume o compromisso de proteger, através de seu conhecimento,
treinamento e técnica, a vida de terceiros que estão nas mãos de algum tipo de
criminoso.
Neutralizar significa garantir que a agressão não ocorra. O atirador
efetua o disparo de precisão após o sinal verde dado pelo gerente da crise. A partir
daí o sniper não deve manifestar emoção, apegos religiosos e conflitos
existenciais. O atirador é resoluto do melhor momento para efetuar o tiro técnico
ou tático por meio da racionalidade e de sua técnica apurada.
1.3.2 A autorização para o tiro de comprometimento

para

Muito se tem discutido sobre quem seria a autoridade responsável
autorizar a alternativa tática do tiro de comprometimento.

Em 19 de agosto de 2002, o poder executivo do Estado de Goiás criou
o Decreto nº 5.642/02 (em anexo), que trata da comissão de gerenciamento de
crises e que normatiza ações dos órgãos de segurança pública no atendimento a
eventos de natureza policial. O art. 11 do Decreto nº 5.642/02 diz:
Não obtido sucesso nas negociações e se a situação exigir
o emprego imediato e irreversível da solução tática, a fim de
preservar direito próprio ou alheio, nos limites traçados pelo
código penal, esta deverá ser precedida de autorização do
governador do Estado, que será transmitida para o
comandante da cena de ação através do secretário da
segurança pública e justiça.
Percebemos que a normatização transfere para um agente político a
autorização para a implementação de uma solução tática. Esta pode ser o tiro de
comprometimento e/ou a invasão tática.
A boa doutrina de gerenciamento de crises preconiza que o gerente da
crise é o encarregado de planejar, coordenar, organizar, gerenciar e conduzir
todas as operações necessárias para uma solução aceitável do evento crítico.
Desnecessário e impróprio transferir e tabular responsabilidades a
autoridades que não detém a técnica, experiência, treinamento e preparo para
conduzir a missão do gerenciamento de crises, já que vidas estão em risco nesses
eventos.
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Todas as ordens devem partir do comandante da cena de ação. As
funções no gerenciamento de uma crise são delimitadas. E o próprio gerente
cumpre apenas sua função. Cabe ao negociador a tentativa de dissuadir o
perpetrador do crime, como ao sniper de neutralizar o agressor quando acionado.
1.3.3 A responsabilidade pela omissão do agente estatal quanto a não
utilização da solução tática do sniper
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Uma vez verificado um evento crítico, faz-se necessária uma medida
enérgica e rápida para solucionar de forma aceitável a crise. Assim, os agentes
estatais podem responder por omissão em virtude de sua negligência para com a
situação. Fato este que se constata pelo receio quando se fala em utilizar do tiro
de comprometimento.
A inação do atirador de elite em efetuar o tiro de comprometimento em
virtude de não autorização para o disparo pode caracterizar a responsabilidade
civil, administrativa e penal do Estado e de seus agentes.
1.3.4 O tiro de comprometimento e suas consequências jurídicas
Uma grande celeuma existe na doutrina de gerenciamento de crises em
relação às consequências jurídicas do tiro de comprometimento.
5

Se o causador do evento crítico é neutralizado perante a necessidade
das circunstâncias, o refém tem assegurada a preservação de sua vida, daí
obtemos um resultado aceitável para a crise. As condutas e os critérios de ação
quanto ao tiro de comprometimento são aceitáveis, necessários e o risco foi válido.
Neste prisma, as consequências jurídicas quanto às responsabilizações dos
agentes são justificadas pelas normas jurídicas do direito pátrio.
O Código Penal Militar, no art. 44, preconiza que: “Entende-se em
legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.
A doutrina discute se o atirador policial age em legítima defesa e/ou em
estrito cumprimento do dever legal. Outrossim, se o agente público que autoriza o
uso da alternativa tática do tiro de comprometimento, tem a excludente da legítima
defesa ao seu favor.
O Código Penal comum, no art. 23, inciso III, não apresentou o conceito
do estrito cumprimento do dever legal, nem seus elementos característicos.
Apenas limitou-se a dizer que não há crime quando o agente pratica o fato em
estrito cumprimento do dever legal.
De acordo com Santos (2011, p. 87), “[...] para a configuração do
mencionado instituto jurídico, é imprescindível a existência de uma norma jurídica
que dê respaldo a atuação do agente [...]”.
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Por conseguinte, se existir uma norma que legitima a conduta e atuação
do sniper teremos a utilização do instituto do estrito cumprimento do dever legal
no gerenciamento de crises.
2 METODOLOGIA
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Utilizou-se uma metodologia teórica e explicativa realizada com a
pesquisa bibliográfica descritiva.
Dessa forma, por meio de doutrinas, desenvolveu-se o estudo quanto
ao tiro de comprometimento. Foram utilizados, também, pesquisas da legislação
pertinente ao tema.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O tiro de comprometimento não é estático no estudo e doutrina de
gerenciamento de crises. Os profissionais que tem a missão de operar nessa área
específica devem pensar, refletir e atualizar seus conhecimentos de forma
constante. Por isso, os diversos autores de obras sobre o tema divergem quanto
às questões relevantes, como a autorização para o disparo incapacitante,
consequências jurídicas do uso da força letal como alternativa tática e omissão do
Estado frente a situações de crise.
A Polícia Militar tem sua competência definida no art. 144, § 5º, da
Constituição Federal que diz: “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”.
Logo, a autoridade técnica e competente para decidir sobre o emprego
do tiro de comprometimento é o gerente da crise, e este pertence aos quadros da
segurança pública. Além disso, o sniper só age mediante ordem do superior
hierárquico. Já as autoridades eclesiásticas, executivas e judiciárias têm o seu
campo de atuação.
Trazendo à baila o Decreto nº 5642/02 do Estado de Goiás, no tocante
ao chefe máximo do executivo autorizar a solução tática, a normatização prestigia
um agente político a tomar uma decisão. Apesar das forças policiais serem
subordinadas aos chefes de governo, o gerenciamento de crises é afeto às forças
policiais.
Entendimento corroborado por Santos (2011, p. 99) ao entender que
“[...] deve-se observar a competência técnica e hierárquica, para se identificar a
autoridade responsável por determinar o tiro letal do sniper policial militar.”
Nessa linha de pensamento chega-se a um posicionamento que deve
ser dominante: Agentes políticos não devem gerir uma situação de crise. A
autorização para o disparo letal deve ser do profissional de segurança pública.
Assim, o Estado, representado por seus agentes, não será negligente
quanto à decisão acerca da autorização para o tiro de comprometimento, pois
inexistirão receios quanto a repercussões veiculadas nos órgãos de
comunicações. Além disso, o agente político poderia retardar uma tomada de
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decisão e isso acarretaria responsabilidades no campo administrativo, civil e
criminal. O policial é técnico e age de acordo com a doutrina e treinamento
exaustivo.
Por isso, na condição de gerente da crise, o policial é a autoridade
competente para autorizar que o atirador de elite cumpra seu mister, para que a
crise tenha, ao final, uma solução tática aceitável.
3.1 As excludentes de Ilicitude e implicações
Para Greco (2017), o atirador policial atua na legítima defesa de
terceiros.
Nesse sentido, a pesquisa direciona para um resultado em que se nota
que o sniper tem ao seu favor duas excludentes de ilicitude: A legítima defesa e o
estrito cumprimento do dever legal. Essa última com uma ressalva: a necessidade
de edição de uma norma que possa resguardar a ação do atirador de elite quando
da utilização do tiro de comprometimento. Assim, temos a configuração do estrito
cumprimento do dever legal.
Pode-se alegar que a edição de uma norma que regulamente um
disparo letal seria uma autorização para matar. Mas, na verdade, o profissional da
segurança pública, ao neutralizar o perpetrador, cumpre o objetivo do
gerenciamento de crises de forma a preservar a vida do refém em razão da
violência e prática criminosa do causador do evento crítico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
5

Com o passar dos anos, a doutrina de gerenciamento de crises deve
ser aprimorada constantemente. Nenhum campo do conhecimento deve ficar
imutável.
Os agentes estatais podem ser responsabilizados pela omissão em não
atuar de forma eficiente em um evento crítico. E o profissional da segurança
pública, no caso o policial, é a autoridade técnica e competente para gerenciar
uma crise, e, outrossim, para autorizar o atirador de elite a efetuar o tiro de
comprometimento e neutralizar o agressor da sociedade. Impor a um agente
político essa função pode causar desgastes com danos irreparáveis ao caso
concreto, além de desprestigiar os profissionais da área.
Ademais, para resolver e solucionar a crise, o policial - comandante do
teatro de operações - tem a sensibilidade e a técnica para, em suas tomadas de
decisões, obter um resultado aceitável pela sociedade.
É evidente que a utilização do tiro de comprometimento é uma das
respostas mais drásticas para a solução de uma crise, e por isso não ocorrerá de
forma corriqueira e descompassada. Em razão disso, os órgãos legiferantes
devem editar uma norma jurídica no intuito de trazer segurança jurídica na
atividade do atirador policial.
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Nesse sentido, conclui-se que o sniper policial teria o respaldo da
legítima defesa de terceiros e do estrito cumprimento do dever legal. Essa última,
existindo norma regulamentando sua ação.
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Por derradeiro, assentar de forma definitiva que o policial, gerente da
crise, é o agente estatal, técnico e competente para autorizar que o sniper execute
o disparo letal no agressor da sociedade, é contribuir para que os agentes
envolvidos naquele evento crítico tenham a capacidade de dar o seu melhor,
sabedores de que o comandante da cena de ação é o profissional adequado para
conduzir as etapas da crise.
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RESUMO: O presente artigo trata, em linhas gerais, dos princípios básicos que
norteiam o constitucionalismo hodierno brasileiro, ao qual se dá a denominação
de neoconstitucionalismo, desenhando-se as principais características e
pretensões desse novo paradigma jurídico que se irradia por todos os ramos do
direito. A partir disso, faz-se uma leitura de como esse modelo gera efeitos na
percepção do direito processual, com o fim de estabelecer uma releitura da função
do processo e sua necessária relação dialética com o direito material. A busca
pela máxima efetividade dos direitos fundamentais e do direito material tem sido o
elemento norteador da doutrina processualista, no sentido de reforçar os ditames
que baseiam os preceitos constitucionais.
5
SUMÁRIO: 1 - Neoconstitucionalismo e suas premissas teóricas gerais no cenário
Brasileiro; 2 - “Neoprocessualismo” como resultado dos princípios
Neoconstitucionais; 3 - “Neoprocessualismo” e a relação entre as dimensões
material e processual do Direito; 4 – Considerações finais; 5 – Bibliografia.

1- Neoconstitucionalismo e suas premissas teóricas gerais no cenário
Brasileiro
O constitucionalismo moderno traduz uma ruptura com paradigmas
teóricos que alimentaram a compreensão do Direito até meados do século XX,
sendo a corrente então predominante a do juspositivismo, a qual já havia sido
modelo que ganhou espaço com a crise do jusnaturalismo, cujas premissas foram
desenvolvidas no século XVIII, durante as revoluções burguesas.
A partir do período pós Segunda Guerra Mundial, percebe-se o
surgimento de modelos jurídicos que buscam a superação do paradigma
positivista, dado o abalo de suas estruturas e os limites impostos por uma nova
realidade emergente. Em vários países, novos modelos de constitucionalismo
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passaram se desenvolver, com bases científicas que fariam propagar novas
teorias do direito (CARBONELL, 2009, p. 9 - 10).
No Brasil, a nova onda constitucionalista se verificou com a
promulgação da Constituição de 1988, cujas bases resultaram no modelo que hoje
se desenha e se denomina de Neoconstitucionalismo. Miguel Carbonell (2009, p.
9) ensina que o constitucionalismo pós Segunda Guerra Mundial não se mostra
de modo estático, devendo-se falar, na verdade, em “neoconstitucionalismos”,
porquanto se verifica panoramas jurídicos com estruturas diversas, surgidos em
momentos diferentes. Portanto, não se pode pensar que o modelo que se chama
de neoconstitucionalismo no Brasil seja um modelo geral igualmente aplicável em
outros países.
No entanto, a intenção aqui não é tratar dos diversos ordenamentos
constitucionais surgidos em países diversos, mas sim ter uma visão geral sobre o
Neoconstitucionalismo brasileiro, de modo a se verificar suas implicações no
Processo Civil.
A mudança de paradigma no constitucionalismo hodierno implica em
construção de novas perspectivas para os ramos infraconstitucionais do Direito,
notadamente quando se verifica uma significativa interferência nos padrões da
hermenêutica utilizada para a interpretação e aplicação das normas.
O Neoconstitucionalismo brasileiro, o qual se insere no paradigma
jurídico pós-moderno, caracterizado pela constitucionalização do Direito, traz em
si mudanças significativas na interpretação e aplicação do direito e nos seus
diversos ramos. Ressalta-se o aspecto da unicidade do Direito, enquanto sistema
orgânico e interligado, cujas ramificações estão ligadas a um elemento central, o
qual é parâmetro de validade e orientação: a Constituição.
As principais características desse novo marco teórico são o
reconhecimento da força normativa da Constituição; a difusão da jurisdição
constitucional, seja através de ações constitucionais próprias ou de um processo
constitucional, seja por meio da aplicação de preceitos constitucionais em todas
as demandas levadas ao Judiciário; e o surgimento de novos modos de
interpretação e aplicação das normas constitucionais, cujas bases residem nos
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princípios e nos diretos fundamentais como guia de operacionalização de todo o
Direito. (BARROSO, 2006, p. 6 a 15).
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Baseado na ideia de unicidade do sistema, força normativa da
Constituição e dos direitos fundamentais, bem como o exercício da jurisdição
constitucional com a máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais,
tem-se que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas e aplicadas de
conforme os ditames constitucionais e de modo a dar-lhes maior efetividade.
Nelson Nery Júnior defende que a Constituição possui três tarefas
fundamentais, quais sejam: a de integração, a de organização e a de direção
jurídica (2016, p. 50). Segundo o autor, a primeira função diz respeito à
necessidade de manutenção da unidade política da sociedade e dos indivíduos
que ela compõem, prevendo instrumentos de pacificação de solução dos conflitos
entre os sujeitos. A segunda tarefa seria a de organização dos poderes do Estado
e dos órgãos e instituições através dos quais são exercidos, distribuindo-se as
devidas competências para tal. Por fim, a tarefa de direção jurídica concerne
diretamente à vinculação das normas 5fundamentais da Constituição, notadamente
os direitos fundamentais, a todo o ordenamento jurídico. Sustenta o processualista
que “ao realizar essa três tarefas, a Constituição deixa de ser apenas ordem
jurídica fundamental do Estado e passa a ser ordem jurídica fundamental da
sociedade.” (2016, p. 51).
É dentro dessa tarefa de direção jurídica do ordenamento que se coloca
a releitura do direito infraconstitucional, no qual os princípios, direitos e garantias
fundamentais ganham função de vetores de interpretação e aplicação dos
institutos e normas dos seus distintos ramos.
Não seria diferente no Direito Processual, cujo estudo e aplicação são
estão cada vez mais em sintonia com essa visão do constitucionalismo
contemporâneo, deixando de ser um direito puramente procedimental e
instrumental, para ser verdadeiro meio de efetivação dos direitos fundamentais, a
partir de uma relação dialética e dinâmica com o direito material.
2- “Neoprocessualismo” como resultado dos princípios Neoconstitucionais
No âmbito do Direito Processual[1], falar em efetividade da Constituição
significa inserir na estrutura de suas normas a lógica da jurisdição constitucional
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pós-positivista, transformando-o em instrumento de garantia e efetividade dos
princípios e direitos fundamentais, devendo ser superada a ideia formalista e
procedimentalista do processo, que o encara apenas como forma despreocupada
de seu conteúdo e dos direitos em jogo no seio do conflito judicializado,
característico do modelo positivista, cujo cerne dos ordenamentos era a lei posta
nos Códigos. Essa constitucionalização do direito processual é que a doutrina vem
denominando de Neoprocessualismo.
O desenvolvimento de um pressuposto teórico voltado à efetividade dos
princípios e direitos fundamentais constitucionais traz novos elementos de
interpretação e aplicação das normas processuais. Esses novos elementos estão
ligados, por um lado, aos próprios direitos fundamentais relativos ao processo em
si, como acesso à jurisdição, o direito de ação, o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, duração razoável, entre outras garantias
processuais constitucionais que reorientam a operatividade desse ramo do Direito.
Também, por outro lado, esses novos pressupostos neoprocessuais estão ligados
aos direitos e princípios fundamentais não necessariamente relacionados ao
processo, mas o que perpassam por todos os ramos do direito, cuja efetividade
deve ser buscada por essas normas processuais.
Portanto, os direitos fundamentais, materiais ou processuais, são o
cerne de construção da estrutura teórica do novo modelo processual, podendo-se
falar em modelo processual constitucional, cuja lógica está centrada da defesa e
efetivação desses direitos no âmbito de uma jurisdição constitucional em sentido
amplo.
É preciso destacar que os direitos fundamentais se expressam em duas
dimensões, uma subjetiva e outra objetiva. A dimensão subjetiva dos direitos
fundamentais expressa uma posição jurídica de um titular de um direito em face
alguém, seja do Estado ou de um particular. É direito que pode ser posto perante
alguém que o viola ou que o ameaça, devendo ser tutelado pelo Direito. A
dimensão objetiva, por sua vez, denota a própria estrutura irradiante dos direitos
fundamentais, aqui não atribuídos a um individuo, mas entendidos como valores
essenciais que devem condicionar a construção, interpretação e aplicação do
direito, isto é, como elementos de estruturação do próprio direito e que orienta a
ação do Estado. (GUERRA FILHO, 2007, p. 31)
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Em ambas as dimensões, o Direito Processual deve estar condizente,
pela sua própria estruturação, interpretação e aplicação, e pela defesa, em casos
concretos, dos direitos que se põem em conflito, devendo o processo, como já
alertava Fredie Didier Júnior, “[...] estar adequado à tutela efetiva dos direitos
fundamentais (dimensão subjetiva) e, além disso, ele próprio deve ser estruturado
de acordo com os direitos fundamentais (dimensão objetiva). (2008, p. 29).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

É importante esclarecer que, embora tais fundamentos se apliquem ao
processo em sentido amplo, como conjunto de atos concatenados que culminam
em um resultado e orientados à sua execução, podendo ser tanto o processo
administrativo, legislativo ou judicial, dá-se ênfase, nesse artigo, à última
modalidade processual, ou seja, à jurisdicional, que difere das demais
modalidades de processo pela presença necessária do contraditório, onde o
direito material, estático a priori, se dinamiza. Dessa forma, é processo no sentido
que anota Willis Santiago Guerra Filho (2007, p. 13), segundo o qual:
[...] o processo, entendido como relação jurídica de caráter
público, com a peculiaridade de se desenvolver numa
5
extensão temporal, com a concorrência de um representante
do Estado (o juiz) e dos sujeitos interessados na decisão que
afinal se deveria obter como resultado (as partes).
Ainda como efeito dessa constitucionalização do Direito Processual,
Nelson Nery Junior afirma a existência de duas vertentes de estudo, o direito
processual constitucional e o direito constitucional processual. O primeiro diz
respeito ao estudo das normas e instrumentos processuais contidas na
Constituição Federal de 1988. O segundo ramo, o estudo dos princípios
constitucionais aplicados ao Direito Processual em si, como, por exemplo, o
princípio do contraditório e da ampla defesa. (2016, 54)
Ressalta o autor que, não obstante a unicidade do Direito Processual e
seus reflexos constitucionais, divisão referenciada possui fins didáticos. O que
importa frisar é que os ramos de estudo acima indicados revelam a forte difusão
das normas constitucionais no âmbito do processo.
Feita essa singela e curta introdução sobre a característica básica do
neoprocessualismo como resultado da constitucionalização do direito processual
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no paradigma jurídico do pós-positivismo, passaremos a tratar, adiante, da relação
que se estabelece entre as dimensões material e processual do Direito.
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3 – “Neoprocessualismo” e a relação entre as dimensões material e
processual do Direito
Como já mencionado, o Direito Processual, na ótica do
neopreocessualismo, assim como todos os ramos do Direito no paradigma jurídico
do Neoconstitucionalismo brasileiro, tem como principal fundamento a efetivação
dos princípios e direitos fundamentais, que se colocam não só como imperativos
normativos, mas como parâmetros de interpretação e aplicação de suas normas.
Dessa forma, ganha destaque, nessa percepção, a instrumentalidade do processo
como meio para a sua garantia e efetivação.
Rompe-se com o modelo formalista do positivismo jurídico que concebe
o processo e suas normas de maneira puramente autônoma, sem levar em
consideração o direito material que se faz presente na dinamização processual.
Embora se reconhecesse, no modelo positivista, que o processo tivesse como fim
a realização do direito material, considerava-se também que o direito processual
era válido por si mesmo. Ocorre que tal percepção, muito embora correta ao se
reconhecer autonomia do direito processual em relação ao material, era levada a
um extremo que ignorava o preceito de funcionalização do direito, considerando a
validade absoluta da norma processual, mesmo que se contrariasse o direito
material posto no âmbito do processo, sob a alegação do preceito maior da
segurança jurídica. Tal ideia é expressa na filosofia do direito de Gustav Radbruch
(1979, p. 344-345), segundo o qual:
A independência do direito adjectivo na sua obrigatoriedade
em frente do direito substantivo – mesmo que o primeiro
deixe de preencher a sua função para alcançar a realização
do segundo – acha a sua mais vigorosa expressão na bem
conhecida distinção dogmática entre relação jurídica
processual ou formale a relação jurídica material, para cuja
verificação a primeira deve servir. [...] Porquanto não nos
devemos esquecer que a única idéia de valor capaz de servir
de justificação a esta obrigatoriedade do direito processual,
sobretudo nos casos em que este vem a estar em oposição
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às exigências do direito material, é sempre a da segurança
jurídica.
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Com o advento e desenvolvimento do pós-positivismo, houve a
superação da ideia pura e formalista da norma jurídica, a qual se mostrou
contraditória e limitada, passando o Direito a ser interpretado e aplicado à luz de
princípios e direitos fundamentais, de estrutura normativa aberta, que se adéquam
aos casos e à natureza dos direitos envolvidos em uma relação jurídica. O Direito
também é estudado como sistema uno, de ramos e especialidades interligadas
que, embora autônomas, não são modelos estanques como se estivessem
situados em um ordenamento próprio e sem nenhuma relação com outros ramos
ou com sua base normativa fundamental, isto é, a Constituição.
O mesmo processo de transformação se dá no Direito Processual com
o neoprocessualismo, que, conforme magistério de Eduardo Cambi (2009, p. 117),
“[...] implica na coragem para romper com as armadilhas do positivismo e dos
formalismos jurídicos, concebendo o processo como um mero veículo de tutela de
direitos materiais.”
5
Nessa perspectiva, se o processo é tomado como meio de efetivação
dos direitos materiais, como consequência do direito fundamental a uma tutela
jurisdicional efetiva e do acesso à justiça, não se pode olvidar que o que o
ordenamento processual, embora autônomo e com características próprias,
aproxima-se e relaciona-se com o ordenamento material. O processo, como já dito
anteriormente, é o meio de dinamização desse direito material estático, que assim
o permanece até que se realize pelo caminho estabelecido pela norma processual.
Há, pois, uma relação dialética do direito material e do direito processual que se
configura de acordo com a natureza dos direitos discutidos e do conflito desses
direitos.
Como assevera Hermes Zaneti Júnior (2005), essa relação entre e
direito material e direito processual sempre existiu, no sentido de que o processo
é meio de efetivação das finalidades contidas no direito material. No entanto, essa
ligação foi desprivilegiada em momentos anteriores sob a égide do positivismo
jurídico, que se apegava aos procedimentos formais de forma exagerada, muitas
vezes inviabilizando a própria aplicação do direto material, por retirar-lhe o valor
dentro do processo, conforme já ressaltamos. Por essa razão, talvez por uma
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tentativa de evidenciar e ressaltar a importância desse diálogo entre os planos
processual e material do ordenamento jurídico, é que a doutrina processualista
atual pretendeu ratificá-la, como forma de melhor alcançar a realização dos
direitos fundamentais.
Essa relação ganha mais força com a expansão da teoria
neoprocessual, onde há ênfase na aplicação de um processo constitucional em
sentido amplo, ou seja, não restrito à jurisdição constitucional em si, com as ações
com constitucionais específicas, mas como um direito processual
“constitucionalizado”, interpretado e aplicado à luz da unidade jurídica e axiológica
preestabelecida na Constituição, com fins de manter a coesão e coerência do
ordenamento. (ZANETI JÚNIOR, 2005).
Nesse modelo processual constitucional, o direito processual não está
alheio à natureza dos direitos materiais e conflitos que se colocam em análise,
devendo estar adaptado a eles. Tal preceito se aplica tanto em um momento préconflito, na norma abstrata, devendo o legislador atentar para a natureza das
relações jurídicas e dos direitos que pretende disciplinar no âmbito do processo,
como também no momento de existência do caso concreto, do conflito
estabelecido, agindo o Judiciário, quando da operacionalização e condução do
processo, ter em vista tais naturezas jurídicas ali estabelecidas e encontrar o meio
mais condizente com a efetividade dos direitos materiais demandados. Aduz a
doutrina processualista:
Destarte, nesse momento privilegiado de democratização do
Direito, entra em cena a personagem sonora de nosso texto:
o processo, que é o caminho para a realização com Justiça
do direito material resistido, controverso: o direito insatisfeito
automaticamente. O processo é o instrumento com o qual
fazemos a escrita, pelo Poder estatal (Poder Judiciário), da
nova ordem jurídica, pacificando o conflito e entregando a
cada um o que é seu mediante um procedimento e um
contraditório.
[...] o processo devolve (sempre) algo diverso do direito
material afirmado pelo autor, na inicial, algo que por sua
vez é diverso mesmo da norma expressa no direito
210
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

material positivado. Diverso está aí como elemento de
substituição, mesmo que idêntica à previsão legal: a norma
do caso concreto passou pela certificação [...] do Poder
judiciário. Pode-se dizer, nesse sentido, que entre processo
e direito material ocorre uma relação circular, o processo
serve ao direito material, mas para que lhe sirva é necessário
que seja servido por ele. (ZANETI JÚNIOR, 2005, p. 283).
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Dessa forma, a relação entre os dois planos se dá de forma
complementar e interdependente, sempre construindo uma norma para o caso
concreto, a partir da formulação de um direito, incerto e problemático, que se
constrói da interatividade entre os planos na dinâmica processual. Portando, o
processo precisa ser adequado ao direito material e deve levar em consideração
a natureza do caso, do conflito concreto para que se possa, ao final, estabelecer
qual direito ou norma concreta que deverá prevalecer. Essas são conclusões que
se retiram dos princípios da instrumentalidade e da adequação e do método
concretista na análise processual, que se destacam no interior da doutrina
neoprocessual.
5
No sentido da instrumentalidade e da adequação, leciona Fredie Didier
Júnior (2016, p. 41) que “ao processo cabe a realização dos projetos do direito
material, em uma relação de complementaridade que se assemelha àquela que
se estabelece entre o engenheiro e o arquiteto.”
Dessarte, a separação entre direito material e direito processual
enquanto formas autônomas não podem gerar o inteiro isolamento do processo e
mantê-lo alheio ao direito substancial que se pretende tutelar, havendo um elo
entre ambas as dimensões. Ressalta ainda o aspecto da adequação para que se
possa melhor aliar o processo à natureza do direito e dos casos concretos,
podendo ser feita no momento legislativo, cabendo ao legislador prever meios
procedimentais adequados para a efetivação da tutela do direito material. Tal
adaptação também deve ser feita no momento processual, “[...] permitindo ao juiz,
no caso concreto, adaptar o procedimento de modo a melhor afeiçoá-lo às
peculiaridades da causa.” (DIDIER JÚNIOR, 2008, p. 51).
No mesmo sentido, Cássio Scarpinella Bueno (2010), ao defender a
superação da ótica puramente individualista do processo, sob a perspectiva do
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direito processual público e coletivo, e a ideia da relativização do binômio direito
material e processual, ressalta que este é um instrumento cuja finalidade está
condicionada à efetivação daquele, devendo ser ajustado aos conflitos de
interesses que se colocam no plano material. Afirma o autor (2010, p. 28) que:
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Quando o direito material público é posto em juízo, portanto,
põe-se a toda prova a premissa da instrumentalidade do
processo na medida em que estreita a separação entre o
direito material e o processual, relativizando, assim, o
binômio direito-processo, unindo-os para um fim comum, a
apaziguação social.
Portanto, há, sob essa orientação, uma vinculação da eficácia do
processo e da efetividade dos direitos tutelados a essa superação da separação
rígida e formal entre os planos material e processual do Direito, o que faz concluir
que a natureza desses direitos e dos conflitos traz uma necessária influência na
forma como essa tutela será exercida no âmbito jurisdicional.
Deverá o juiz avaliar o caso concreto e estabelecer os melhor meio para
que se possa produzir o fim almejado, sempre sob o parâmetro do modelo
processual constitucional na efetividade dos direitos fundamentais. A busca pelos
meios adequados para a tutela jurisdicional efetiva nada mais é do que a
concretização dessa necessária interação entre substância e forma, entre meio e
fim, que dialogam e resultam na criação, através dos métodos de interpretação,
de um pronunciamento sobre o direito ou norma a ser posta para cada caso
concreto.
Assevera Luís Guilherme Marinoni (2006, p. 2-3). que a tutela
jurisdicional efetiva não pode ser interpretada apenas como dever imposto ao
legislador de criar uma estrutura processual adequada à tutela dos direitos de
acordo com suas características e natureza, mas “[...] considerando as várias
necessidades de direito substancial, dá ao juiz o poder-dever de encontrar a
técnica processual idônea à proteção (ou à tutela) do direito material.”
Insta salientar, pois, que essa conformação das técnicas processuais
também se mostra necessária no momento processual, conforme supracitado,
tendo em vista a impossibilidade de o legislador, abstratamente, prever todas as
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peculiaridades e necessidades de todos os casos concretos na formulação dessa
estrutura processual. Essa é atividade que também cabe ao Estado-juiz, no
exercício de sua função jurisdicional e do seu poder-dever de prestação da tutela
efetiva frente aos conflitos que a ele se mostram, por meio de métodos da
interpretação e da argumentação, com fins de criar regulamentação resolutiva
para a situação específica, levando em consideração todos os direitos postos em
conflito, ou seja, tanto o direito do demandante da tutela como o do demandando.
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Dessa forma, a norma não é entendida apenas como conteúdo descrito
na lei, mas é o resultado obtido a partir da interpretação do conteúdo normativo
realizado a partir dessa relação interdependente do direito material e processual
no decorrer do exercício da tutela jurisdicional. O que se obtém, ao final desse
processo, é uma norma concreta que irá regular o caso específico que traz o
conflito, salientando outra característica inerente ao Direito pós-positivista, que é o
método concretista. Portanto, é norma concreta criada a partir do caso particular
e a ele ligada. (CAMBI, 2009).
Portanto, como aduz Cambi,
citando Eduardo Carlos Bianca Bittar
5
(2005, p. 432 apud CAMBI, 2009, p.114):
[...] o direito pós-moderno combate a negação de direitos por
critérios meramente formais, privilegiando o conteúdo em
detrimento do apego excessivo à forma. Critica métodos de
coerção e restrição de acesso a direitos, baseado no império
do rito, do procedimento, do acesso condicionado pela
burocracia, que fazem com que o direito seja acessível tão
somente àqueles que sobrevivem às armadilhas e
artimanhas criadas pelo sistema jurídico.
Em sintonia com essas premissas, o Anteprojeto do novo Código de
Processo Civil trouxe inovações que se aproximam desse modelo processual
constitucional. Dá-se, no Anteprojeto, importância para a necessidade de trazer
uma interpretação mais sistemática das normas processuais, coadunando-as à
Constituição e adaptando-as de forma que se possa ter um processo condizente
com a realidade social. Em sua exposição de motivos, o Anteprojeto (BRASIL,
online) traz seus principais objetivos:

213
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Com evidente redução da complexidade inerente ao
processo de criação de um novo Código de Processo Civil,
poder-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão se
orientaram
precipuamente
por
cinco
objetivos: 1) estabelecer expressa e implicitamente
verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2)
criar condições para que o juiz possa proferir decisão de
forma mais rente à realidade fática subjacente à causa;
3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a
complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o
recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo
em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez
este último objetivo parcialmente alcançado pela realização
daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de
organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais
coesão. (grifos do autor)
Dessa forma, resta evidenciada a relação dialética que se estabelece
entre as dimensões material e processual do direito, face ao arcabouço teórico
que vigora em razão do constitucionalismo contemporâneo, o qual implica
diretamente em um modelo processual que garanta a máxima efetividade da
aplicação do direito material, notadamente no que tange aos direitos
fundamentais.
4 – Considerações finais
O modelo constitucional que está presente no cenário jurídico brasileiro,
ao qual se atribui a denominação de Neoconstitucionalismo, traz repercussões
diretas sobre as estruturas , assim como de outros ramos, do direito processual,
resultando no em uma doutrina que se pretende nova e que se fixa nas bases de
uma teoria que defende a efetividade máxima dos direitos fundamentais,
denominando-se de “neoprocessualismo”.
Não se pode deixar aqui de fazer menção á vagueza que certos
conceitos podem demonstrar. Assim como o Neoconstitucionalismo brasileiro,
corrente teórica surgida a partir da Constituição de 1988, possa ser uma doutrina
em ainda em desenvolvimento, cujas bases estejam sendo fixadas, mas que ainda
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não apresenta uma clareza epistemológica, o neoprocessualismo também guarda
uma ideia difusa, que se pretende nova, mas não se evidencia consolidada e
aclarada,
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A fixação do termo “neo” para dar contornos de novidade e de
renovação do paradigma teórico do direito processual está muito menos ligado a
uma teorização retilínea, consolidada e coerente do direito processual, que a uma
postura metodológica e pedagógica para identificar as adaptações e
reformulações, que já há muito se identificava no ordenamento pátrio, a esse novo
(neo) constitucionalismo brasileiro.
Sem se pretender aprofundar esse debate, é necessário ter consciente
que a superação do paradigma clássico e a consolidação de novas bases teóricas
para o direito processual vinculado ao constitucionalismo contemporâneo se
encontram em desenvolvimento, mostrando-se como um modelo ainda volátil.
Portanto, há um grande desafio a ser encarado pela doutrina e pela
atuação dos juristas, de modo a trilhar e fixar bases teóricas claras e fortalecidas
5
sobre os diversos institutos e normas do direito processual, de forma que se possa
construir um ordenamento ainda mais coeso e coerente.
5 - Bibliografia
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São
Paulo: Editora Saraiva, 2009.
__________. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o
triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Revista da Escola Nacional
da Magistratura, Brasília, v. 1, n. 2, p. 26-72, out. 2006. Disponível
em: http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/18540. Acessado em 05/11/2011.
BRASIL. Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil.
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>.
Acesso em: 20/11/2017
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil:
Direito Processual Coletivo e Direito Processual Público. São Paulo: Editora
Saraiva, v. 2, Tomo III, 2010.
215
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009.
CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: editora Trotta, 2009.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito
Processual Civil. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª Ed. Salvador:
Editora Jus Podium, v. 1, 2016.
___________. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e
Processo de Conhecimento. Salvador: Editora Jus PODIUM, v. 1, 2008.
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. São
Paulo: RCS Editora, 2007.
MARINONI, Luis Guilherme. A Legitimidade da Atuação do Juiz a Partir do
Direito Fundamental à Tutela Jurisdicional Efetiva, in Revista da Escola
Nacional da Magistratura, ano I, número 1. Brasília, 2006.
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 12ª
Ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016.
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6ª edição. Coimbra: Armênio Amado
Editor (Tradução de L. Cabral de Mocanda), 1979.
ZANETI JÚNIOR, Hermes. A constitucionalização do processo: a virada
do paradigma racional e político do direito processual civil brasileiro no
estado democrático constitucional. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
Nota:
[1] Necessário se fazer uma distinção, não muito importante, mas necessária e
esclarecedora, entre Direito Processual (com iniciais maiúsculas) quando se fizer
referência à ciência e ao ramo específico do Direito, e direito processual (iniciais
minúsculas), sendo este relativo ao direito positivo, às normas processuais.

216
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E BOA-FÉ OBJETIVA: APLICAÇÃO DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
PAULO SERGIO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO:
Advogado. Graduado em Direito pela Universidade Federal
da Paraíba - UFPB. Especialista em Direito Penal e Direito
Processual Penal pela Fundação Escola Superior do
Ministério Público do Estado da Paraíba - FESMIP.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Resumo: O presente artigo versa sobre a boa-fé objetiva, especificamente acerca
da teoria do adimplemento substancial, classificada como uma de suas figuras
parcelares. Defende-se, em oposição ao Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação do adimplemento substancial aos contratos de
alienação fiduciária a fim de impedir o manejo de ação de busca e apreensão
quando o devedor deixar de adimplir quantia desproporcionalmente inferior ao
valor do bem dado em garantia.
Palavras-chave: alienação fiduciária, boa-fé objetiva, adimplemento substancial.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Adimplemento
substancial como conceito parcelar da
5
boa-fé objetiva; 3. Alienação fiduciária e adimplemento substancial; 4. Conclusão;
5. Referências.

1. Introdução
Caracterizada como uma exigência de conduta leal dos contratantes, a boafé objetiva está relacionada com os deveres anexos de conduta e subdivide-se em
figuras parcelares, dentre elas o adimplemento substancial. Tal figura parcelar
pugna que não se deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do
devedor, embora não tenha alcançado plenamente o fim proposto, haja se
aproximado consideravelmente do seu resultado final.
Nesse norte, inicialmente, será trabalhada a boa-fé objetiva, seu conceito,
suas funções e subprincípios, dando ênfase ao adimplemento substancial.
Posteriormente, será analisada a alienação fiduciária, em especial quando o
credor for instituição financeira, nos termos da lei nº 4. 728/65 e do Decreto Lei nº
911/69, assim como sua compatibilidade com a teoria do adimplemento
substancial.
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2. Adimplemento substancial como conceito parcelar da boa-fé objetiva
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A boa-fé objetiva está prevista expressamente no Código Civil de 2002,
sendo um dos seus princípios basilares. Enquanto a boa-fé subjetiva está
relacionada à intenção do sujeito, a boa-fé objetiva refere-se uma regra de
conduta, desdobrando-se em deveres anexos, como os de cuidado, respeito,
lealdade, honestidade, entre outros.
Nos dizeres de Sílvio de Salvo Venosa, “ a boa-fé objetiva se traduz de forma
mais perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com
determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos”.[1]
Nesse norte, traz-se à colação os ensinamento de Carlos Roberto
Gonçalves:
Todavia, a boa-fé que constitui inovação do Código de
2002 e acarretou profunda alteração no direito obrigacional
clássico é a objetiva que se constitui em uma norma jurídica
fundada em um princípio geral do direito, segundo o qual
todos devem comportar-se de boa-fé nas suas relações
recíprocas. Classifica-se, assim, como regra de conduta.
Incluída no direito positivo de grande parte dos países
ocidentais, deixa de ser princípio geral de direito para
trasformar-se em cláusula geral de boa-fé objetiva. É,
portanto, fonte de direito e de obrigações.[2]
Quanto aos contratos, há previsão específica da boa-fé objetiva no art. 422
do Código Civil, segundo o qual os contratantes são obrigados a guardar, tanto na
conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boafé. Nos arts. 113 e 187 do referido código também há previsão específica da boafé objetiva.
Tomando como base esses artigos, Flávio Tartuce[3] classifica a boa-fé
objetiva em funções: função de interpretação (art. 113), função de controle (art.
187) e função de integração (art. 422):
Outrossim, a boa-fé objetiva, doutrinariamente, subdivide-se em figuras
parcelares, ou seja, subprincípios que ajudam a elucidar o seu alcance e aplicação
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prática. São desdobramentos da boa-fé objetiva: supressio, surrectio, venire
contra factum proprium, tu quoque, exceptio doli e o adimplemento substancial,
foco do presente trabalho.
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Supressio e surrectio são faces de uma mesma moeda, enquanto esta se
refere ao surgimento de um determinado direito, aquela se relaciona à supressão,
perda do direito. Tem-se como principal exemplo o art. 330 do Código Civil, o qual
preconiza que o pagamento reiterado em local distinto do acordado faz presumir
renúncia do credor relativamente ao previsto no processo, havendo supressio em
relação ao credor e surrectio quanto ao devedor.
No que tange ao venire contra factum proprium, há preocupação com o
comportamento contraditório. Nesses sentido, aduz Silvio de Salvo Venosa:
É imperativo em prol da credibilidade e da segurança
das relações sociais e consequentemente das relações
jurídicas que o sujeito observe um comportamento coerente,
como um princípio básico de convivência. O fundamento
5 a conduta anterior gerou, objetivamente,
situa-se no fato que
confiança em quem recebeu reflexos dela[4]
Partindo da regra que é eticamente vedado fazer contra o outro aquilo que
não faria contra si, surge o tu quoque, conforme lecionam Pablo Stolze e Rodolfo
Pamplona: “A aplicação do tu quoque se constata em situações em que se verifica
um comportamento que, rompendo com o valor da confiança, supreende uma das
partes da relação negocial, colocando-a em situação de injusta desvantagem”[5]
O excepetio doli é aplicado a condutas que ocorrem com o intuito específicio
de prejudicar outrem, a exemplo do previsto no art. 940 do CC. De acordo com o
dispositivo legal, aquele que demandar por dívida já paga ou pedir mais do que
devido, deverá restituir em dobro.
Por fim, tem-se o adimplemento substancial. Segundo esse princípio, não se
deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do devedor, embora não
tenha alcançado plenamente o fim proposto, haja se aproximado
consideravelmente do seu resultado final. Há uma mitigação do art. 475 do Código
Civil, uma vez que, com base na boa-fé objetiva, seria desproporcional a resolução
de um contrato que foi quase em sua integralidade cumprido, sendo cabível
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nesses casos indenização por perdas e danos. Nesses termos, Flávio Tartuce
afirma: “Pela teoria do adimplemento substancial (substantial performance), em
hipóteses em que a obrigação tiver sido quase toda cumprida, não caberá extinção
do contrato, mas apenas outros efeitos jurídicos, visando sempre à manutenção
da avença.”[6]
Dessa forma, ratificando doutrinariamente o princípio do adimplemento
substancial, traz-se o Enunciado nº 361, aprovado na IV Jornada de Direito Civil:
“Enunciado nº 361. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais
contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio
da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475”.
No que tange à jurisprudência superior, o Superior Tribunal de Justiça já
adotou, em diversos julgados, a teoria do adimplemento substancial, dando
guarida à boa-fé objetiva e acolhendo o defendido pela doutrina, a exemplo
do REsp 1200105/AM:
RECURSO ESPECIAL. LEASING. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARRETAS. EMBARGOS
INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE. MANEJO ANTERIOR
DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A DECISÃO.
CORRETO O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DA
EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Ação
de reintegração de posse de 135 carretas, objeto de contrato
de "leasing", após o pagamento de 30 das 36 parcelas
ajustadas. (...) Correta a decisão do tribunal de origem, com
aplicação da teoria do adimplemento substancial. Doutrina e
jurisprudência acerca do tema. O reexame de matéria fática
e contratual esbarra nos óbices das súmulas 05 e 07/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1200105/AM,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe
27/06/2012.
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Outrossim, a mencionada Corte estipula parâmetros para que se possa
aferir a aplicação do princípio ao caso concreto, exigindo o preenchimento dos
seguintes requisitos:
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a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo
comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de
ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve
ser possível a conservação da eficácia do negócio sem
prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida
pelos meios ordinários (STJ - REsp: 1638421 PR
2016/0300883-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 01/02/2017)
Isso posto, a despeito do Superior Tribunal de Justiça acatar a teoria do
adimplemente substancial, questiona-se a recente decisão desta corte
no REsp1622555-MG, em fevereiro de 2017, que afastou a aplicação da teoria
dos contratos de alienação fiduciária.
5
3. Alienação fiduciária e adimplemento
substancial

A propriedade fiduciária está prevista de forma genérica no art. 1361 do
Código Civil, o qual afirma ser fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel
infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Nesse
sentido, Carlos Roberto Gonçalves afirma:
Constitui-se mediante negócio jurídico de disposição
condicional. Subordinado a uma condição resolutiva, porque
a propriedade fiduciária cessa em favor do alienante, uma
vez verificado o implemento da condição resolutiva, não
exige nova declaração de vontade do adquirente ou do
alienante, nem requer a realização de qualquer novo ato. O
alienante, que transferiu fiduciariamente a propriedade,
readquire-a pelo só pagamento da dívida.[7]
A lei de Mercado de Capitais (lei nº 4. 728/65) trouxe, pela primeira vez, ao
ordenamento jurídico brasileiro a alienação fiduciária em garantia, sendo
posteriormente modificada pelo Decreto Lei nº 911/69. Atualmente, os referidos
diplomas regem, especificamente, a alienação fiduciária de bens móveis fungíveis
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e infungíveis no mercado de capitais, como é o caso, por exemplo, de um véiculo
adquirido por financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária.
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Há também, no ordenamento jurídico, a lei nº 9.514/97, que rege a
alienação fiduciária de bens imóveis, conforme Venosa:
A lei nº 9. 514/97, de 20-11-97, dispôs sobre o Sitema
de Financiamento imobiliário. Além de regular vários outros
institutos em prol do financiamento, institui a alienação
fiduciária de coisa imóvel. A finalidade desse diploma legal
foi possibilitar e facilitar o financiamento imobiliário em
geral.[8]
Assim, sobre a alienação fiduciária no mercado de capitais, particularmente
no caso de venda de automóveis, o Superior Tribunal de Justiça,
no REsp 1622555-MG, afastou a aplicabilidade do adimplemento substancial,
considerando cabível a ação de busca e apreensão de automóvel, mesmo no caso
de inadimplemento de um número pequeno de parcelas.
Segundo o tribunal, o art. 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, autoriza o
ajuizamento de ação de busca e apreensão em caso de mora, não havendo
especificação quanto a número de parcelas não pagas. Do mesmo modo, a
adoção da teoria do adimplemento substancial incentivaria o inadimplemento,
assim como geraria aumento dos juros praticados pelas financiadoras em virtude
do enfraquecimento da garantia.
(..). 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a
boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que
deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele
reputadas ínfimas mas certamente de expressão
considerável, na ótica do credor, que já cumpriu
integralmente a sua obrigação , e, instado extra e
judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de
fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos
gravosos consectários legais advindos da propriedade
fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento
substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao
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inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o
nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação
de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias
judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se
da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade
fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir
segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida
pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento
substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp
1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).
Esses argumentos não deveriam ter prosperado. A omissão legal quanto
ao número de parcelas não pode ser interpretada em desfavor do devedor, uma
vez que a boa-fé objetiva é um princípio que dá base a toda legislação cível, além
de estar em conformidade com a Constituição
Federal.
5
Outrossim, na maioria dos contratos de alienação fiduciária resta
configurada relação de consumo. Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal
de Justiça vai de encontro ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor que
pugna que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável
ao consumidor.
Adotada a teoria do adimplemento substancial, não haveria incentivo ao
inadimplemento, visto que não ocorreria perdão da dívida, mas apenas
impedimento de utilização de busca e apreensão por ser desproporcional no caso
de restar dívida de pouca monta. O credor teria outros meios de cobrança ao seu
alcance, não deixando o devedor de sofrer consequências por seu
inadimplemento.
Logo, por não vislumbrar o incentivo ao inadimplemento, também não se
enxerga o aumento dos juros, não havendo prejuízo algum para a sociedade que
tanto se utiliza dessa modalidade de contrato para financiar automóveis.
4. Conclusão
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Isso posto, em cumprimento à função social dos contratos e à boa-fe
objetiva, princípios que dão alicerce à legislação cível, conclui-se pela
aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação
fiduciária no mercado de capitais, a despeito do atual posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1622555/MG.
Pugna-se também pela proteção do devedor, que na maioria dos casos
enquadra-se como consumidor. Dessa feita, por ser a parte fraca da relação
jurídica em contrapartida ao poder econômico dos bancos e demais agentes
financeiros, deve receber tutela dos órgãos públicos, em especial do poder
judiciário, dando concretude aos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal, assim como ao Código de Defesa do Consumidor.
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do curso de Direito na Faculdade Guanambi FG/CESG.
RESUMO: Este é um estudo de teor cientifico acadêmico. Assim, tem-se por base
a análise da responsabilidade civil na odontologia, mais especificamente na
odontopediatria, para com seu paciente/cliente, destacando sua conceitualização,
características atuais e históricas do juízo de responsabilidade civil no Brasil e,
bem como exposição de situações vivenciadas em meio a profissão de cirurgiãodentista pediatra. Para tanto, foi realizado uma revisão de literatura a respeito da
responsabilidade civil, das características jurídicas da profissão de odontopediatra
e dos códigos legais que pontuam as responsabilidades da profissão, por meio de
livros e artigos científicos. Em soma, este estudo foi moldado de modo a ter um
teor qualitativo, tendo a exposição da legislação vigente sobre o caráter jurídico
da responsabilidade odontopediatrica. Ao fim, constatou-se a obrigatoriedade, por
parte do profissional em questão, de possuir o conhecimento técnico e científico
para exercer a profissão adequadamente, dentro dos limites éticos que a profissão
lhe impõe, tendo sempre a consciência de que seu trabalho tem a função de
estabelecer a saúde bucal dos seus pacientes e não de causar-lhe danos e
transtornos.
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade civil; odontólogo; odontopediatra; direito.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos houve um grande aumento nas situações em que os
pacientes, nos diversos meios de atendimento em saúde, sentindo-se
prejudicados de alguma forma, por ocasião de um tratamento, por conseguinte
fazem uso da via judicial para ressarcirem-se de um dano que julgam ter sofrido.
Tal fato se enquadra também na Odontopediatria, sendo o cirurgião-dentista alvo
de processos judiciais, no terreno da responsabilidade civil, para que indenize o
paciente de uma lesão, patrimonial ou extra-patrimonial, da qual ele julga ser
vítima em virtude de um tratamento odontológico.
O trabalho possui um enfoque sistemático, com base na atração dos
tribunais, perante a situação do cirurgião-dentista de ressarcir, ou não, um
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paciente de eventual dano que tenha sofrido em consequência da sua atuação
profissional.
Responsabilidade civil significa recomposição, é uma obrigação do agente
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causador do dano de repará-lo, visando restabelecer o equilíbrio afetado pelo
dano através da indenização pecuniária. Nas palavras de Noronha (2003, p. 484),
a responsabilidade civil é a obrigação de reparar danos resultantes da violação do
ordenamento jurídico.
Segundo Silva (2007, p. 7), “a responsabilidade civil guarda em si um
sentimento social e humano, que fundamenta, no plano moral, a sujeição do
causador do dano à reparação da lesão”.
O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 927, preceitua que “aquele que, por
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Assim, comete ato ilícito quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal. Havendo uma
5
relação de causalidade entre o mal sofrido e o fato que o causou/gerou, a pessoa
que praticou esse ato está sujeita a repará-lo (Minervino; Souza, 2004, p. 93).
Assim, para restar caracterizada a responsabilidade civil, faz-se necessária
a verificação de três pressupostos gerais: a ação ou violação a um direito, o dano,
seja ele material ou moral, e o nexo de causalidade entre a ação e o dano (Silva,
2007, p. 59).
Desse modo, pode-se dizer que a responsabilidade civil consiste em um
juízo de imputação civil, sendo uma obrigação de reparar os danos causados a
outrem.
2. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA
Para que haja a responsabilidade subjetiva, é necessária a verificação e
comprovação da culpa em qualquer de suas modalidades, e a reparação do dano
tem como pressuposto a prática de um ato ilícito.
A culpa possui três modalidades, que são a imperícia, a imprudência e a
negligência. Rodrigues et al. (2012, p. 125-126) muito bem as explica: “Imperícia
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é a falta de habilidade para praticar determinados atos que exigem certo
conhecimento. É a ignorância, incompetência, desconhecimento, inexperiência,
inabilidade, imaestria na arte ou profissão. Imprudência, por sua vez, consiste na
precipitação, na falta de previsão, em contradição com as normas do
procedimento sensato. [...] Negligência é a omissão daquilo que razoavelmente se
faz, ajustadas as condições emergentes às considerações que regem a conduta
normal dos negócios humanos. É a inobservância das normas que nos ordenam
a agir com atenção, com capacidade, solicitude e discernimento”.
O agente, na responsabilidade subjetiva, deve agir com vontade própria e
consciência. Nas palavras de Cavalieri Filho (2013, p. 16), “a ideia de culpa está
visceralmente ligada à responsabilidade, por isso que, de regra, ninguém pode
merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o dever de
cautela em seu agir. Daí ser a culpa, de acordo com a teoria clássica, o principal
pressuposto da responsabilidade civil subjetiva”.
Já a responsabilidade objetiva, tratada por alguns autores como
responsabilidade legal, não exige a comprovação da culpa, basta apenas a
existência do dano e do nexo de causalidade. Para Konrad; Konrad (2015, p. 26),
a responsabilidade objetiva justifica-se pelo risco da atividade desenvolvida;
constitui uma atividade lícita que causa risco de dano a outrem.
Esta responsabilidade é imposta por lei a certas pessoas e em
determinadas situações. A responsabilidade do odontopediatra é subjetiva, ou
seja, há a necessidade da existência e da comprovação de culpa.
3. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL
A responsabilidade contratual, também chamada responsabilidade ex
delicto, é caracterizada pela verificação de uma relação jurídica pré-existente entre
as partes, que se dá por força de um contrato. A partir da inexecução do contrato,
seja parcial ou total, tem-se o dano e daí surge o dever de indenização.
Como diz Silva (2012, p. 200), na responsabilidade contratual as obrigações
são preestabelecidas entre as partes, tendo em vista a existência de um contrato
anterior entre as mesmas.

228
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Para Konrad; Konrad (2013, p. 24), o agente causa o dano em virtude do
descumprimento de uma obrigação assumida, razão pela qual o prejuízo é
decorrente das relações contratuais. Ainda segundo o autor, quanto ao ônus da
prova, cabe ao credor provar que a obrigação não foi cumprida e ao devedor, que
o inadimplemento não foi culposo.
Já na responsabilidade extracontratual ou aquiliana, não há uma relação
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anterior entre as partes. Aquele que age em contrariedade ao ordenamento
jurídico praticando um ato ilícito é que comete o dano, e a partir daí decorre a
responsabilidade civil, ensejando uma possível indenização.
A lesão, nessa modalidade de responsabilidade civil, é advinda de uma
relação extracontratual, e o dever de indenizar surge de uma lesão a direito
subjetivo, sem que entre o ofensor e a vítima exista qualquer relação jurídica
(Konrad; Konrad, 2013, p. 24).
No tocante ao ônus da prova da responsabilidade extracontratual, cabe ao
lesado/vítima demonstrar a culpa do causador do dano.
5

Com isso, o contexto histórico e político atual, sob a ótica de Pereira (2013)
a Odontologia brasileira passa por um momento de transição. Se antes da década
de 1980, existia uma prestação de serviço odontológico infantil no qual o vínculo
de confiança do cliente.
4. CARACTERES DA RESPONSABILIDADE ODONTOLÓGICA
Em relação aos aspectos específicos da Responsabilidade Civil do Dentista
e sua natureza equiparada com a responsabilidade medica pode-se expor:
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista está vinculada a uma relação
obrigacional (Minervino; Souza, 2013, p. 92), já que o profissional deve responder
pelos atos praticados no exercício da profissão. A responsabilidade objetiva,
tratada por alguns autores como responsabilidade legal, não exige a comprovação
da culpa, basta apenas a existência do dano e do nexo de causalidade.
Para Konrad; Konrad (2013, p. 26), a responsabilidade objetiva justifica-se
pelo risco da atividade desenvolvida; constitui uma atividade lícita que causa risco
de dano a outrem.
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Esta responsabilidade é imposta por lei a certas pessoas e em
determinadas situações. A responsabilidade do cirurgião-dentista é subjetiva, ou
seja, há a necessidade da existência e da comprovação de culpa.
Sempre que o profissional assegurar o resultado e este não for atingido,
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responderá objetivamente pelos danos causados ao paciente. Contudo, nem
sempre a obrigação do odontólogo é de resultado.
Se a priori, a responsabilização médica surge por uma obrigação de meios,
só em caráter excepcional manifestando-se em forma de obrigação de resultado,
não se pode atribuir o mesmo a responsabilidade adquirida pelo Odontólogo. Não
é possível dizer o mesmo da responsabilidade do cirurgião-dentista. Mostra-o
incisivamente Menegale (2012) pontuando, com total propriedade, que a
obrigação profissional do cirurgião dentista abarca
acentuadamente uma
obrigação de resultados[1].
Outro aspecto tocante à atividade do cirurgião-dentista diz respeito à
obrigação de meio e de resultado. Segundo Silva et al. (2013, p.69), “no ato em
que o cirurgião-dentista aceita alguém como paciente, estabelece-se entre as
partes um contrato de prestação de serviços, que deve ser entendido como
obrigação de resultado ou obrigação de meio. A de resultado é aquela em que o
credor tem o direito de exigir do devedor a produção de um resultado, enquanto,
na de meio, o devedor se obriga tão somente a usar de prudência e diligência
normais na prestação de certos serviços para atingir um resultado, sem, contudo,
se vincular a obtê-lo”.
Na obrigação de resultado, o devedor se obriga a atingir uma finalidade, e
o alcance dessa finalidade depende somente do prestador de serviços. Ao passo
que, na obrigação de meio, o devedor se obriga a utilizar todos os meios
necessários e possíveis para alcançar o objetivo, e depende também das
condições do contratante para atingir esse fim (Silva 2012, p.15).
5. CÓDIGOS E CONDUTAS MÉDICAS DA ODONTOPEDIATRIA
No Brasil, a odontopediatria é regulamentada e reconhecida pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO) como a “especialidade que tem como primordial
intuito o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas
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oriundos da saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente; a educação para
a saúde bucal e a integração desses procedimentos com os dos outros
profissionais da área da saúde”.
Possuindo papel fundamental no resguardo tanto o paciente, como o

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

profissional, haja visto a necessidade que ambos possuem de obter amparo em
situações de adversidade, advindas dos procedimentos ,além de possuir papel
regulamentador nesta mediação .
Para que possa se considerar especialista em Odontopediátria, o
profissional cirurgião-dentista ter devidamente concluído
um curso com
credenciamento pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) ou validado pelo
Ministério da Educação, possuindo ao todo durabilidade mínima de setecentas
Horas, ou obter o titulo de Mestre ou Doutor na especifica área de atuação
(CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA, 2013).
É impossível que se torne profissional na área sem o devido conhecimento
oriundo de uma universidade, haja visto que é nesta onde o futuro profissional irá
5
complementar seus conhecimentos e adquirir novos métodos de tratamento, de
modo que o constante aperfeiçoamento é indispensável neste segmento.
6. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu
artigo 3º, considera fornecedores todas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e os entes despersonalizados,
que praticam atividade de produção, montagem, criação, construção ou
transformação, importação ou exportação, distribuição ou venda de produtos ou
que prestem serviços.
No tocante à pessoa física, tem-se como figura primordial de fornecedor o
profissional liberal prestador de serviços.
Configurada está a relação de consumo, porque de um lado existe o
cirurgião-dentista que presta serviço e de outro uma pessoa física que utiliza esse
serviço como destinatária final, razão pela qual o cirurgião-dentista é enquadrado
como fornecedor de serviços (Silva et al., 2013, p. 67).
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Lisboa (2012, p. 288) define o profissional liberal como aquela pessoa que
“desempenha atividade remunerada em favor de outrem, sem manter perante
aquele que o remunera qualquer vínculo de subordinação”.
O artigo 14, § 4º, do CDC, refere que a responsabilidade civil dos
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profissionais liberais prestadores de serviços é subjetiva, sem fazer menção
específica ao ramo da odontologia.
Entretanto, Lisboa (2012, p. 289) afirma que a responsabilidade do
profissional liberal apenas será subjetiva nos casos de responsabilidade pelo fato
do serviço. Em se tratando de responsabilidade pelo vício do serviço, que gere
dano econômico ou patrimonial, a responsabilidade será objetiva (ou seja,
independente da existência de culpa), por força do disposto no artigo 20 do CDC.
Já Silva (2013, p.199) refere que, da interpretação do artigo 14, § 4º, do
CDC, “exclui-se expressamente a aplicação da responsabilidade objetiva das
relações entre dentista e paciente”, cabendo, nessa hipótese, a aplicação da
responsabilidade subjetiva mediante a verificação de culpa.
A maioria dos doutrinadores adota posicionamento semelhante a Silva,
defendendo a responsabilidade subjetiva do cirurgião-dentista.
7. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ODONTOPEDIATRA
Machado (2012) nos traz, A cautela que deve ser adotada na criança não
possui limitação quanto ao apenas diagnóstico e à terapêutica específicos, mas
também concorre para o processo de desenvolvimento de sua conduta. É assim
que a Psicologia se entrelaça com a Odontopediatria. Estas considerações
permitem a tentativa de enumerar os mais evidentes objetivos da Odontopediatria:
a)
Orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promoção e
manutenção da saúde bucal das crianças.
b)
Ajudar a criança e o adolescente a desenvolver comportamentos e
hábitos que conduzam à saúde bucal, conscientizando-os dessa
responsabilidade.
c) Avaliar o crescimento e o desenvolvimento a fim de detectar possíveis
desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais.
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Identificar os fatores de risco, em nível individual, para as principais
doenças da cavidade bucal, e implementar estratégias preventivas e de
mínima intervenção.
e)
Reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho estomatognático
lesado pelas doenças mais comuns que atingem a cavidade bucal da
criança e do adolescente.
f)
Encaminhar o paciente para serviços adequados de especialidades
odontológicas ou afins, sempre que as necessidades ultrapassem as
limitações próprias da Odontopediatria.
g)
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d)

Integrar, quando as oportunidades se apresentem, as equipes de
Odontologia em Saúde Coletiva, a fim de contribuir para a promoção de
saúde bucal (MACHADO, 2012).

Rocha (2013) pontua que deve o profissional antes de realizar quaisquer
procedimentos se resguardar, questionando o paciente sobre os possíveis riscos
do procedimento a ser feito, em como verificar se há reações alérgicas a algum
medicamento.
Todo organismo humano possui suas particularidades, algumas pessoas
possuem aversão a substancias que 5em outras podem levar a cura, deste modo
,antes que qualquer procedimento é necessário a realização de testes que
comprovem a imunidade do paciente para com os medicamentos e procedimentos
a serem aplicados
Existem dois tipos de consentimentos: o expresso e o implícito. O
consentimento implícito é obtido através da análise do comportamento somado as
atitudes do paciente durante o atendimento, quando o profissional presume que o
mesmo está de acordo ou desacordo com o tratamento oferecido (MACHADO,
2012).
O consentimento expresso pode ser escrito ou oral, e ocorre quando, após
receber as orientações sobre o tratamento que será realizado, ao paciente e/ou
responsável declara, de maneira escrita ou verbal, estar de acordo ou não com o
tratamento proposto pelo profissional. É indispensável que o paciente seja capaz
de compreender os esclarecimentos e de consentir. Juridicamente, em termos
formais, em se tratando de crianças ou adolescentes, o consentimento será dado
por seus representantes legais, normalmente os pais.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao que se refere ao paciente/cliente de atendimento odontológico infantil
cabe o ônus de comprovar que o cirurgião-dentista, pelo seu proceder ou pela
técnica empregada, deu azo aos danos sofridos, pois a odontopediatria é uma
atividade que, na sua relação contratual de prestação de serviços odontológicos
aos pacientes, tem, como regra geral, por objeto destes contratos obrigações de
meios e não de resultado.
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Com base no exposto, observa-se a tendência dos julgadores em nosso
país e levando em consideração, na avaliação da lide, a inclusão em um ou outro
grupo, no que se refere à qualidade da obrigação contratual, de meios ou de
resultado, que se estabelece entre o cirurgião dentista e o paciente, é avaliar as
características do caso concreto, como acontece nas lides jurídicas, ao tratar-se o
processo no que tange as postulações judiciais de ressarcimento, pelos pacientes,
em casos de insucessos em tratamentos odontológicos.
Assim, cabe ao odontopediatra ter obrigatoriamente, o conhecimento
técnico e científico e, sobretudo, deve saber atender dentro dos limites éticos que
a profissão lhe impõe. Em soma, tendo a consciência de que seu trabalho tem a
função de estabelecer o a saúde bucal da criança e do adolescente e não de
causar-lhe danos e transtornos que resultem no sistema judiciário brasileiro,
devendo, assim prestar esclarecimentos aos responsáveis legais do paciente
menor de idade.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir o direito dos refugiados e a
nova lei de migração. O refúgio não traz em si o terrorismo e nem se pode enxergálo dessa forma, pois aquele é tratado com violência extrema e em regime de
urgência. Se isso for aplicado a grupos de refugiados sob o pretexto de uma
segurança nacional, abre-se as comportas para um massacre, um massacre que
adiante será uma punhalada contra certos e determinados grupos já
estigmatizados pela Europa e pela América. O cenário será horrível, pois a
segurança nacional se tornará mais seletiva do que já é e é totalmente
incompatível, na seara dos direitos humanitários, falar em seletividade. Tal
perspectiva enterra qualquer resquício da cidadania de outros povos. A nova lei
de migração e sua regulamentação trarão aos migrantes que vivem no Brasil um
tratamento mais digno e os transformarão em cidadãos plenos de direitos, como
o são, pois contribuem na construção de nosso país.
5

Palavras-chave: Refugiados; Nova lei de migração; Proteção; Avanços.
ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss refugee law and the new
migration law. The refuge does not have terrorism in it, nor can it be seen in this
way, since it is treated with extreme violence and on an emergency basis. If this is
applied to groups of refugees under the pretext of national security, the floodgates
are opened for a massacre, a massacre that will later be stabbed against certain
and certain groups already stigmatized by Europe and America. The scenario will
be horrible as national security will become more selective than it already is and it
is totally incompatible in the field of humanitarian rights to talk about selectivity.
Such a perspective buries any vestige of the citizenship of other peoples. The new
migration law and its regulations will bring migrants living in Brazil a more dignified
treatment and will transform them into citizens full of rights, as they are, as they
contribute to the construction of our country.
Keywords: Refugees, New immigration law, Protection, Advances.
RESUMEN:El presente artículo tiene por objeto discutir el derecho de los
refugiados y la nueva ley de migración. El refugio no trae en sí el terrorismo y ni
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se puede ver de esa forma, pues es tratado con violencia extrema y en régimen
de urgencia. Si se aplica a grupos de refugiados bajo el pretexto de una seguridad
nacional, se abren las compuertas para una masacre, una masacre que adelante
será una puñalada contra ciertos y determinados grupos ya estigmatizados por
Europa y América. El escenario será horrible, pues la seguridad nacional se
volverá más selectiva de lo que ya es y es totalmente incompatible, en la misa de
los derechos humanitarios, hablar en selectividad. Tal perspectiva entierra
cualquier resquicio de la ciudadanía de otros pueblos. La nueva ley de migración
y su reglamentación traerá a los migrantes que viven en Brasil un trato más digno
y los transformarán en ciudadanos plenos de derechos, como lo son, pues
contribuyen en la construcción de nuestro país.
Palabras clave: Refugiados, Nueva ley de migración, Protección, Los avances.

1 INTRODUÇÃO
Refugiado é toda a pessoa que, em razão de fundados temores de
perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado
grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por
causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, ou devido à
grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país
de nacionalidade para buscar refúgio em outros países.
A ONU considera esta a pior crise humanitária do século. Em 2015, o grupo
de pessoas que se deslocou de seus países fugindo de perseguições políticas e
guerras chegou a 65,3 milhões – não em trânsito no momento, mas que passaram
por essa situação desde que esses números são compilados. O número registrou
alta de 9,7% na comparação com 2014, depois de uma estabilidade entre 1996 e
2011.
Seguindo decisão da Assembleia Geral de 1950 (Resolução n. 429 V), foi
convocada em Genebra, em 1951, uma Conferência de Plenipotenciários das
Nações Unidas para redigir uma Convenção regulatória do status legal dos
refugiados. Como resultado, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto
dos Refugiados foi adotada em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de
abril de 1954.

238
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A Convenção consolida prévios instrumentos legais internacionais relativos
aos refugiados e fornece a mais compreensiva codificação dos direitos dos
refugiados a nível internacional. Ela estabelece padrões básicos para o tratamento
de refugiados – sem, no entanto, impor limites para que os Estados possam
desenvolver esse tratamento.
A Convenção deve ser aplicada sem discriminação por raça, religião, sexo e
país de origem. Além disso, estabelece cláusulas consideradas essenciais às
quais nenhuma objeção deve ser feita. Entre essas cláusulas, incluem-se a
definição do termo “refugiado” e o chamado princípio de non-refoulement (“nãodevolução”), o qual define que nenhum país deve expulsar ou “devolver” (refouler)
um refugiado, contra a vontade do mesmo, em quaisquer ocasiões, para um
território onde ele ou ela sofra perseguição. Ainda, estabelece providências para
a disponibilização de documentos, incluindo documentos de viagem específicos
para refugiados na forma de um “passaporte”.
Ao passo que antigos instrumentos legais internacionais somente eram
aplicados a certos grupos, a definição do termo “refugiado” no Artigo 1º foi
elaborada de forma a abranger muitas pessoas. No entanto, a Convenção só
5 de janeiro de 1951.
abrange eventos ocorridos antes de 1º
Com o tempo e a emergência de novas situações geradoras de conflitos e
perseguições, tornou-se crescente a necessidade de providências que colocasse
os novos fluxos de refugiados sob a proteção das provisões da Convenção. Assim,
um Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados foi preparado e submetido à
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966. Na Resolução 2198 (XXI) de 16
de dezembro de 1966, a Assembleia tomou nota do Protocolo e solicitou ao
Secretário-Geral que submetesse o texto aos Estados para que o ratificassem. O
Protocolo foi assinado pelo Presidente da Assembleia Geral e o Secretário-Geral
no dia 31 de janeiro de 1967 e transmitido aos governos. Entrou em vigor em 4 de
outubro de 1967.
Com a ratificação do Protocolo, os países foram levados a aplicar as
provisões da Convenção de 1951 para todos os refugiados enquadrados na
definição da carta, mas sem limite de datas e de espaço geográfico. Embora
relacionado com a Convenção, o Protocolo é um instrumento independente cuja
ratificação não é restrita aos Estados signatários da Convenção de 1951.
A Convenção e o Protocolo são os principais instrumentos internacionais
estabelecidos para a proteção dos refugiados e seu conteúdo é altamente
reconhecido internacionalmente. A Assembleia Geral tem frequentemente
239
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

chamado os Estados a ratificar esses instrumentos e incorporá-los à sua
legislação interna. A ratificação também tem sido recomendada por várias
organizações, tal como o Conselho da União Europeia, a União Africana e a
Organização dos Estados Americanos.
Em novembro de 2007, o número total de Estados signatários da Convenção
era de 144 – o mesmo número de signatários do Protocolo de 1967. O número de
Estados signatários de ambos os documentos é de 141. O número de Estados
signatários de um ou outro documento é de 147. Entre os Estados signatários
apenas da Convenção de 1951 estão Madagascar, Mônaco e São Cristóvão e
Névis; e entre os Estados signatários apenas do Protocolo de 1967 estão Cabo
verde, Estados Unidos da América e Venezuela.
De acordo com o seu Estatuto, é de competência do Alto Comissariado das
Nações Unidas promover instrumentos internacionais para a proteção dos
refugiados e supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a Convenção e/ou o
Protocolo, os Estados signatários aceitam cooperar com o ACNUR no
desenvolvimento de suas funções e, em particular, a facilitar a função específica
de supervisionar a aplicação das provisões desses instrumentos.
A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, por fim, são os meios através
dos quais é assegurado que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa
exercer o direito de procurar e de gozar de refúgio em outro país.
2 DESENVOLVIMENTO
O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde o fim da II
Guerra Mundial, em 1945. São 65,6 milhões de pessoas que foram obrigadas a
deixar seus lares, fugindo de guerras, conflitos internos, perseguições políticas e
violações de direitos humanos.
A maioria dos refugiados vem da África e do Oriente Médio. A Guerra da Síria
é a maior responsável pelo crescimento neste atual fluxo. Desde 2011, o país
enfrenta uma sangrenta guerra civil que parece longe de terminar. Estima-se que
o conflito no país governado pelo ditador Bashar al-Assad já matou mais de 250
mil pessoas e provocou o deslocamento de outras 5,5 milhões, o que corresponde
a um quinto da população do país.
Depois dos sírios, os maiores grupos de migrantes, por nacionalidade, são
formados por afegãos (2,5 milhões), sudaneses do sul (1,4 milhão) e somalis (1
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milhão). São países envolvidos em conflitos internos, que provocam fuga em
massa de sua população.
Ao contrário do que muitos possam pensar, a Europa não é o principal
destino dos migrantes sírios. Segundo dados da Anistia Internacional, mais de
90% dos refugiados sírios estão concentrados em cinco países do Oriente Médio
e África: Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. A Turquia já recebeu mais de
2 milhões de sírios, enquanto o Líbano, um país mais pobre e com um território
cem vezes menor do que a Europa, acolheu mais de um milhão. Esse número,
ressalve-se, é superior ao total de migrantes que ingressaram no continente
europeu em 2015.
Durante a crise dos refugiados, muitos termos que emergem podem causar
confusão. Por isso, é preciso fazer algumas distinções conceituais entre eles:
– O migrante é qualquer pessoa que muda de região ou país.
– O migrante econômico é a pessoa que muda de região ou país, por vontade
própria, para escapar da pobreza e em busca de melhores condições de vida.
– O refugiado é qualquer pessoa que muda de região ou país tentando fugir
de guerras, conflitos internos, perseguição (política, étnica e religiosa etc.) e
5
violação de direitos humanos.
– O solicitante de asilo é a pessoa que pediu proteção internacional e
aguarda a concessão de status de refugiado.
A distinção entre esses conceitos é muito importante do ponto de vista legal.
Isso porque apenas os refugiados encontram acolhimento na Convenção das
Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, e nas diretrizes da
União Europeia para obtenção de asilo. Já quem deixa a pobreza em seu país
para encontrar emprego em outra nação, os migrantes econômicos, não tem
direito a requerer asilo.
Muitos países europeus barram a entrada de imigrantes ilegais sob a
justificativa de que a maioria desses estrangeiros que chega à Europa são
migrantes e não refugiados. Mas o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) contesta o argumento, afirmando que oito em cada dez
migrantes provêm de países em conflito ou sob regime de exceção, como Síria,
Afeganistão, Iraque e Eritreia.
A nova Lei de Migração brasileira estabelece direitos e deveres para
migrantes e turistas no Brasil. Ela reconhece o migrante, independentemente de
sua nacionalidade, como um sujeito de direitos, e promove o combate à xenofobia
e a não-discriminação como princípios da política migratória brasileira. Ela
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também moderniza o sistema de recepção e registro dos migrantes, além de incluir
artigos específicos para casos de apátrida (quando a pessoa não possui
nacionalidade).
Ela também reconhece a contribuição histórica e contemporânea dos
migrantes para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil, tanto no
passado como no presente. E com esse reconhecimento, dá condições para que
tal contribuição tenha continuidade no futuro.
Outro ponto importante é que a nova lei também se estende aos brasileiros
no exterior (por isso o nome “Lei de Migração”, e não Lei de Imigração, como tem
sido veiculado erroneamente em determinadas redes).
A nova Lei de Migração é elogiada por organismos internacionais e, em
conjunto com a Lei de Refúgio de 1997 e a lei sobre tráfico de pessoas de 2016,
coloca o Brasil em uma posição de vanguarda, tanto na proteção dos direitos do
migrante, quanto no combate a organizações criminosas que se aproveitam da
migração para a prática de atos ilícitos.
De fato, a nova legislação vai na contramão do que tem sido feito por outros
países, especialmente Estados Unidos e Europa. Mas essa é, na verdade, uma
das virtudes da Lei de Migração, por ser uma resposta humanitária e humana a
um mundo que caminha para criminalizar o outro, criminalizar um fenômeno social
que molda sociedades no planeta desde os primórdios das civilizações. Além
disso, a nova lei está em acordo com compromissos humanitários firmados pelo
Brasil no meio internacional.
É importante entender por que se consideram algumas pessoas que deixam
seus países migrantes, enquanto se chamam outras de refugiados. Essa definição
existe desde a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, que
afirma que refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país por causa
de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade,
opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira
voltar para casa.
Hoje em dia também são considerados refugiados aqueles que fogem de seu
país de origem por causa de conflitos armados, violência generalizada e violação
massiva dos direitos humanos. A Convenção de 1951 também determina casos
em que a pessoa não tem direito ao status de refugiado, como quando o migrante
é criminoso de guerra.
Por isso, nem todo migrante possui o status de refugiado. Um exemplo disso
são os haitianos, que têm aumentado em número no Brasil nos últimos anos. Eles
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não possuem o status refugiados, apesar de estarem saindo do Haiti devido a
condições degradantes de vida, sobretudo após o terremoto que atingiu o pequeno
país caribenho em 2010. Possuem vistos emitidos pelo governo brasileiro de
residência permanente por razões humanitárias. Desde 2010, quase 40 mil
haitianos já entraram no território brasileiro.
De acordo a Polícia Federal, em 2015 o Brasil abrigava cerca de 1,8 milhão
de migrantes – menos de 1% de nossa população total. Por outro lado, o Ministério
das Relações Exteriores estima que 3 milhões de brasileiros residam no exterior.
Ou seja, há mais brasileiros migrantes do que pessoas de outros países em nosso
território. Por isso, o termo “invasão” é, no mínimo, equivocado.
No caso específico dos refugiados, o Brasil tem menos de 10 mil
reconhecidos pelo governo e cerca de 25 mil solicitações de refúgio aguardando
avaliação, de acordo com o Conare (Comitê Nacional para Refugiados), ligado ao
Ministério da Justiça. Isso dá uma média de 0,04 refugiados reconhecidos por mil
habitantes no Brasil – a Argentina, por exemplo, acolhe um número duas vezes
maior.
Embora muitos governos relacionem o aumento da criminalidade com o
5
incremento da migração, não há evidências
desse tipo de relação. Dados do
Ministério da Justiça de dezembro de 2014 demostram que o número de prisões
de pessoas de outras nacionalidades vem caindo nos últimos anos e continua
sendo desprezível se comparado com o total de migrantes regulares no país (uma
proporção de 0,2%, segundo dados de 2015 da Polícia Federal). Políticas
migratórias e de segurança pública têm suas especificidades e devem ser tratadas
separadamente.
Uma questão importante é que ocorrências que envolvem pessoas de outras
nacionalidades ganham mais destaque no noticiário do que as praticadas por
nativos, dando a impressão que a presença migrante em maior número leva ao
aumento da criminalidade. E para os migrantes que infringirem a lei, deve ser
aplicada a legislação penal vigente, a exemplo do que acontece com os
brasileiros.
A Polícia Federal continua a ser a principal fiscalizadora das fronteiras e da
atividade migratória brasileira – a organização, inclusive, fez contribuições para o
texto da nova lei.
A nova Lei de Migração prevê uma anistia para migrantes sem documentos
que entraram no país até 6 de julho de 2016, conforme consta no artigo 118. Seu
objetivo é bem claro: ajudar a regularizar os migrantes que já contribuem com o
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Brasil e possuem uma vida estabelecida por aqui, mas ainda se encontram em
situação indocumentada – causada, em grande parte, pelos empecilhos presentes
no Estatuto do Estrangeiro. É uma forma de tentar “começar do zero” e ajudar a
promover a inclusão documental dessa população, deixando-a menos sujeita a
abusos e vulnerabilidades.
Desde o início da formação de um marco internacional de proteção aos
refugiados, o país tem desempenhado certa liderança na área. Em 1960 foi o
primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos
Refugiados.
Em 1997, passou a ser o primeiro país do Cone Sul a sancionar uma lei
nacional de refúgio, a Lei 9.474/97. Essa lei conjuga tanto a definição clássica de
refugiado, estabelecida pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de
1951; como a definição de refugiado estabelecida pela Declaração de Cartagena
sobre Refugiados de 1984. Juntamente com a Venezuela, o Brasil foi um dos
primeiros países a fazer parte do Comitê Executivo do ACNUR, que é formado por
países que demonstram maior compromisso com os refugiados.
Atualmente, há 8.863 refugiados de cerca de 79 nacionalidades vivendo no
Brasil. O maior grupo é formado por sírios, com cerca de 2.298 pessoas; seguidos
de Angola e Colômbia, com 1420 e 1110 refugiados reconhecidos,
respectivamente. Do total de pedidos de refúgio feitos ao Brasil em entre os anos
de 2010 e 2015, 13,2% estão entre indivíduos de 0 e 12 anos; 4,8% entre 13 e 17
anos; 42,6% entre 18 e 29 anos; 36,2% entre 30 e 59 anos e 1,8% tem mais de
60 anos. Em se tratando de gênero, 28,2% são mulheres. O Senegal lidera a lista
de pedidos de refúgio, com 24,5% das solicitações, segundo dados do Comitê
Nacional de Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça.
No Brasil, existe o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, que,
dentre outras atribuições, recebe as solicitações de refúgio. De acordo com o
artigo 14, inciso VII, da Lei 9.474/97, o CONARE (Comitê Nacional para os
Refugiados) é composto, dentre outros, por um representante de organização nãogovernamental, que se dedique a atividades de assistência e proteção de
refugiados no País. Desde a institucionalização do sistema de refúgio vigente no
Brasil, com a implementação do CONARE, a sociedade civil é representada pela
Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, com direito a voto, tendo a Cáritas
Arquidiocesana de São Paulo como suplente. O Instituto de Migrações e Direitos
Humanos também participa como membro convidado, sem direito a voto.
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A Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como o
Instituto de Migração e Direitos Humanos, em Brasília, desenvolvem há décadas
o trabalho de acolhimento às pessoas solicitantes de refúgio, proteção legal,
integração e assistência às pessoas refugiadas e solicitantes. As Cáritas também
estão engajadas na criação de políticas locais de integração de refugiados,
solicitantes e migrantes, através da criação de Comitês Estaduais e Municipais.
Na cidade de São Paulo, existe desde 2010 o Adus - Instituto de
Reintegração do Refugiado, OSCIP dedicada à integração dos refugiados no
município e região, contando com programas de inserção laboral, cultura, ensino
de português, dentre outros.
Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito
internacional. As situações enfrentadas são frequentemente tão perigosas e
intoleráveis que estas pessoas decidem cruzar as fronteiras nacionais para buscar
segurança em outros países, sendo internacionalmente reconhecidos como
“refugiados” e passando a ter acesso à assistência dos países, do ACNUR e de
outras organizações relevantes.
O regime legal específico que protege os direitos dos refugiados é conhecido
como “proteção internacional dos 5 refugiados”. A lógica que sustenta a
necessidade deste regime reside no fato de que os refugiados são pessoas em
uma situação específica que exige salvaguardas adicionais. Solicitantes de refúgio
e refugiados carecem da proteção de seus países.
A Convenção de 1951 e seu Protocolo de 1967 salvaram milhões de vidas
e, como tais, são dois dos instrumentos fundamentais de direitos humanos nos
quais nos baseamos hoje. A Convenção de 1951 é um marco da humanidade,
desenvolvida na sequência de movimentos maciços de populações que superou
até mesmo a magnitude do que vemos agora. Em seu cerne, a Convenção de
1951 incorpora valores humanitários fundamentais. Ela demonstrou claramente a
sua capacidade de adaptação à evolução das circunstâncias factuais, sendo
reconhecida pelas cortes como um instrumento vivo capaz de proporcionar
proteção aos refugiados em um ambiente em constante mudança. O maior desafio
à proteção de refugiados certamente não reside na Convenção de 1951 em si,
mas em garantir que os Estados venham a cumpri-la. A verdadeira necessidade é
a de encontrar maneiras mais eficazes de implementá-la em um espírito de
cooperação internacional e responsabilidade compartilhada.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O refúgio não traz em si o terrorismo e nem se pode enxergá-lo dessa forma,
pois aquele é tratado com violência extrema e em regime de urgência. Se isso for
aplicado a grupos de refugiados sob o pretexto de uma segurança nacional, abrese as comportas para um massacre, um massacre que adiante será uma
punhalada contra certos e determinados grupos já estigmatizados pela Europa e
pela América. O cenário será horrível, pois a segurança nacional se tornará mais
seletiva do que já é e é totalmente incompatível, na seara dos direitos
humanitários, falar em seletividade. Tal perspectiva enterra qualquer resquício da
cidadania de outros povos.
A Lei de Migração é um legado humanitário, menciona sete vezes o princípio
da não-discriminação. O mundo vive, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), a maior crise humanitária desde a 2ª Guerra Mundial. Além da crise
humanitária, vivenciamos uma crise de refugiados onde milhares já perderam suas
vidas fugindo de conflitos e na busca por melhores condições de vida e de
trabalho. A Lei e sua regulamentação trarão aos migrantes que vivem no Brasil
um tratamento mais digno e os transformarão em cidadãos plenos de direitos,
como o são, pois contribuem na construção de nosso país. O que seria do Brasil
se não fossem as diversas comunidades de migrantes que vieram desde 1.500?
Não podemos impedir a busca por melhores condições de vida e de trabalho pelos
migrantes.
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Resumo: Em recente decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
a possibilidade de que pessoas transexuais alterem o respectivo nome e sexo
indicados no registro civil, independentemente de autorização judicial. O presente
artigo tem por objetivo analisar os possíveis reflexos advindos da decisão da Corte
Suprema e os demais casos de alteração de nome, segundo a Lei de Registros
Públicos.
Sumário: 1.Introdução. 2. Registro civil e a Lei de Registros Públicos. 3. Decisão
do Supremo Tribunal Federal. 4. Conclusão. 5. Referências bibliográficas.

1.

Introdução

De acordo com o ordenamento jurídico, especialmente o Código Civil
(artigos 16 a 19), o nome, além de integrar a personalidade, é o sinal exterior pelo
qual se designa, se individualiza e se reconhece a pessoa no seio da família e da
sociedade.
Por ser direito da personalidade, as normas que o tutelam são de ordem
pública. Para a Lei de Registros Públicos, o prenome é, em regra, definitivo.
Entretanto, é admitida a alteração nos casos de exposição do portador a situações
vexatórias, apelidos públicos e notórios, adequação de sexo, reconhecimento
tardio de paternidade e inclusão de sobrenome em razão do matrimônio.
Diante da enorme importância individual e social, a identidade é pilar
dos direitos humanos, encontrando amparo tanto no plano interno como no
internacional. Quanto às pessoas transexuais, o Brasil adota os Princípios de
Yogyakarta, que tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e
de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero.
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As questões de gênero ocasionam a urgência de importantes debates
e reflexões jurídicas, pois a violência, a estigmatização, o assédio, o preconceito
e a exclusão são diariamente vivenciados por pessoas transgêneras.
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A aplicação das prerrogativas de direitos humanos deve levar em
consideração situações específicas e experiências pessoais. Nesse viés, o
Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, definiu que a alteração, no registro
civil, do nome e do sexo pode ser promovida sem autorização judicial e
independentemente da realização de cirurgia de redesignação sexual. O julgado
tem por escopo afastar constrangimentos sociais e psicológicos, bem assim
efetivar a liberdade individual, possibilitando uma vida digna, ao menos no aspecto
identitário, daqueles que não se reconhecem com o sexo biológico.
2. Registro civil e a Lei de Registros Públicos
Enquanto sujeitos de uma relação jurídica, da qual decorrem
obrigações e direitos, as pessoa físicas têm registrado e publicado fatos e
negócios jurídicos a elas inerentes, que repercutem não apenas na esfera
5
individual mas de toda a sociedade.
De acordo com Luiz Guilherme Loureiro:
“O registro tem por função fixar o estado civil ou estado
de família da pessoa natural, provando seu nome, filiação,
sua idade e capacidade para os atos da vida civil (v.g.,
maioridade ou emancipação e inexistência de interdição), o
casamento ou a viuvez, entre outros fatos e atos importantes
para a identificação e proteção da pessoa natural e para sua
vida jurídica e social”.
O direito ao nome, especialmente das pessoas físicas, interessa
sobremaneira aos registros públicos. Ao nascer o ser humano recebe um prenome
e sobrenomes oriundos do tronco materno e paterno, que o acompanham até a
sua morte. Mesmo após a extinção, o indivíduo é lembrado e evocado pelo grupo
social pelo nome ostentado durante a vida.
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Os sinais jurídicos de cada um estão enunciados no registro civil. Disso
decorre a importância do assento de nascimento, obrigatório e gratuito por
determinação legal.
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O prenome é livremente escolhido pelos genitores no momento do
nascimento do filho. Apesar da liberdade individual, não pode expor a criança ao
ridículo e deve corresponder ao sexo biológico.
A Lei de Registros Públicos, nos artigos 57 e 58, determina que o
prenome é imutável, por ser princípio de ordem pública. O postulado tem por
objetivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil. Se
fosse possível a alteração ao arbítrio de cada um, haveria grande risco de dano
aos negócios e interesses de terceiros, incluindo o Poder Público.
Sem embargo, a imutabilidade é relativa. Há possibilidade de alteração
em alguns casos. Entre eles é possível citar a exposição ao ridículo, erro gráfico
evidente, adoção, tradução de nome estrangeiro, proteção de vítimas e
testemunhas de crimes, homonímia que cause embaraço ao portador, apelido
público e notório e em decorrência do matrimônio.
A jurisprudência pátria admite a modificação sempre que não se
vislumbrar dano à estabilidade e segurança dos atos da vida civil, como é o caso
daquele reconhecido no meio social por prenome diverso do consignado no
registro civil. Ressalta-se que o interessado não pode prejudicar os apelidos de
família, ou seja, o sobrenome perpassado pelos ascendentes, sob pena de
descaracterizar o núcleo familiar.
O ordenamento jurídico permite, igualmente, a alteração no primeiro
ano após o indivíduo atingir a maioridade, sendo dispensável declinação dos
motivos (artigo 56 da LRP). A impossibilidade de descaracterização do núcleo
familiar pela supressão ou modificação substancial do apelido de família também
se aplica a este caso.
Pela análise das exceções legalmente previstas, verifica-se que os
transgêneros, cuja identificação social diverge da registrária, podem alterar o
prenome. No entanto, diante do conservadorismo da sociedade e do Poder
Judiciário, tal direito, para ser efetivado, necessitava, até então, de autorização
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judicial e, em muitos casos, o deferimento estava condicionado à cirurgia de
transgenitalização. Por sua vez, a alteração do sexo, tratada como questão de
estado, dependia da realização do citado procedimento médico.
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Alterando o quadro histórico, o Supremo Tribunal Federal, a partir do
julgamento da ADI 4275, definiu que a alteração do nome e do sexo biológico por
trasngêneros, termo que abarca os transexuais, pode ser realizada diretamente
nos cartórios de registro civil e sem necessidade de qualquer procedimento
médico.
3. Decisão do Supremo Tribunal Federal
De acordo com Maria Berenice Dias (2016), as sociedades modernas
vivem constantes transformações que acabam por refletir nas mais variadas
órbitas. Apesar dos avanços, as questões relacionadas à sexualidade ainda são
cercadas de mitos e tabus, o que inibe a normatização de situações que fogem
dos padrões comportamentais aceitos pela comunidade. Entretanto, a essência
da função judicial é assegurar e efetivar direitos, e não exclui-los pelo simples fato
5
de determinados comportamentos se afastarem daquilo que se convencionou
chamar de normal.
Sobre a identidade de gênero, a mencionada autora explica:
“Talvez uma das mais instigantes questões que estão a
merecer regulamentação para adentrar na esfera jurídica é
a que diz com o fenômeno nominado de transexualidade. Por
envolver a própria inserção do indivíduo no contexto social,
reflete-se na questão da identidade e diz com o direito da
personalidade, que tem proteção constitucional. A
identificação do sexo é feita no momento do nascimento
pelos caracteres anatômicos, registrando-se o indivíduo
como pertencente a um ou a outro sexo exclusivamente pela
genitália exterior. No entanto, a determinação do gênero não
decorre exclusivamente das características anatômicas, não
se podendo mais considerar o conceito de sexo fora de uma
apreciação plurivetorial, resultante de fatores genéticos,
somáticos, psicológicos e sociais”.
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A discrepância entre o sexo aparente e o biológico gera problemas de
diversas ordens, especialmente psicológicos. Em âmbito jurídico, a adequação do
nome social à identidade psicossocial é fator que diminui o estigma, a vergonha e
afirma o princípio da dignidade da pessoa humana.
Há anos, o movimento LGBT reivindica a alteração do registro civil sem
necessidade de modificações corporais ou laudos e pareceres médicos e
psicológicos. Tal movimento luta pelo direito de viver e ser reconhecido de acordo
com a própria identidade, evitando-se, assim, os constrangimentos diários
enfrentados nas mais simples atividades do cotidiano.
A desconformidade entre o aspecto físico e documental, para o
movimento transexual e travesti, dificulta o acesso à educação, saúde e justiça,
contribuindo para a marginalização de parcela da sociedade, o que a torna mais
suscetível à violência.
Nesse contexto e após inúmeras decisões desfavoráveis, o Supremo
Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade de número
4275/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República. A demanda tinha por
objetivo dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 58 da Lei de
Registros Públicos (Lei 6.015/1973), no sentido de ser possível a alteração do
prenome e gênero no registro civil, mediante averbação no registro original,
mesmo sem qualquer procedimento médico cirúrgico.
Para o relator, Ministro Marco Aurélio, é inconstitucional dispositivo
legal que estabeleça a exigência de modificação corporal. Contudo, diante das
possíveis consequências no plano jurídico e social, estabeleceu as seguintes
condicionantes para a alteração: idade mínima de 21 anos e diagnóstico médico
observados os critérios do artigo 3º da Resolução 1.955/2010, do Conselho
Federal de Medicina, por equipe multidisciplinar constituída por médico psiquiatra,
cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após, no mínimo, dois
anos de acompanhamento conjunto. Destaca-se que tais requisitos não
encontraram albergue no voto dos demais Ministros.
De acordo com o Ministro Celso de Mello:
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“É preciso conferir ao transgênero um verdadeiro
estatuto de cidadania, pois ninguém, absolutamente
ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer
restrições de ordem jurídica por motivo de identidade de
gênero. Isso significa que os transgêneros têm a
prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e
direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema
político-jurídico instituído pela Constituição da República,
mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que
exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que
estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão
de sua identidade de gênero.
Essa afirmação, mais do que simples proclamação
retórica, traduz o reconhecimento, que emerge do quadro
das liberdades fundamentais, de que o Estado não pode
adotar medidas nem formular prescrições normativas que
provoquem, por5 efeito de seu conteúdo discriminatório, a
exclusão jurídica de grupos minoritários que integram a
comunhão nacional. Incumbe, por isso mesmo, a esta
Suprema Corte, considerada a natureza eminentemente
constitucional dessa cláusula impeditiva de tratamento
discriminatório, velar pela integridade dessa proclamação,
pois, em assim agindo, o Supremo Tribunal Federal, ao
proferir este julgamento, estará viabilizando a plena
realização dos valores da liberdade, da igualdade e da não
discriminação, que representam fundamentos essenciais à
configuração de uma sociedade verdadeiramente
democrática”.
De outra face, o Ministro Gilmar Mendes considerou necessária a
intervenção judicial para a modificação dos assentamentos civis. Entretanto, seu
voto, neste ponto, restou vencido. Para ele, a Lei de Registros Públicos exige
decisão judicial, exceto quanto às anotações e averbações obrigatórias, de forma
que não se poderia criar tratamento diferenciado em relação aos transgêneros.
Consoante entendimento de Gilmar Mendes:
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“Para mim, esse conflito entre a autodeterminação do
cidadão e proteção da higidez dos registros públicos é
bastante sensível, notadamente porque a Corte não pode
antever todas a consequências que uma tal alteração no
registro civil é capaz de implicar, como nas relações de
direito patrimonial entre particulares, por exemplo. De mais
a mais, salvo situações excepcionalíssimas dispostas no art.
110 da Lei de Registros Públicos, a alteração de nome no
registro civil já exige autorização judicial para todos (art. 13),
independentemente
do
motivo.
A
questão
da
transexualidade não se insere, nem mesmo que se pretenda
uma extensão de sentido, em nenhuma das hipóteses
legais”.
O Ministro Edson Fachin apresentou uma nova linha e propôs que a
mudança no assento de nascimento dos transgêneros ocorra sem necessidade
de diagnósticos médico e psicológico e sem decisão judicial.
Este posicionamento foi seguido por Luís Roberto Barroso, que
dispensou os critérios fixados pelo relator, e por Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre
de Moraes.
Maria Berenice Dias, em nome do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), atuou como amigo da corte no julgamento em tela. De acordo
com a professora:
“As pessoas "trans" vivem uma terrível realidade, uma
vez que além do preconceito da sociedade, há uma grande
demora para a realização de procedimentos cirúrgicos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Se essas pessoas são
vítimas da omissão perversa do legislador, precisam
encontrar a resposta na Justiça. Não podem ser duplamente
punidas simplesmente por não quererem ou não fazerem a
cirurgia e a Justiça não pode impor a ninguém que faça uma
cirurgia para poder ter esses direitos à personalidade e à
dignidade que lhe são assegurados constitucionalmente”.
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Pela análise da decisão, percebe-se que, de maneira histórica, a Corte
Suprema do país respeitou a autonomia individual dos que ostentam prenome e
gênero diverso daquele indicado no registro civil.
É certo que a alteração revestida de menor burocracia atende aos
anseios da comunidade LGBT, ratificando no plano jurídico e social o princípio da
dignidade humana, importante vetor do Estado Democrático de Direito.
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Não obstante, é imprescindível o balizamento de critérios mínimos para
a utilização da nova identidade, uma vez que a interpretação realizada pelo
Supremo Tribunal Federal pode trazer prejuízos a terceiros ou ao próprio Poder
Público.
Melhor explicando, a Receita Federal, o Poder Judiciário e os credores
daqueles que alterem o nome e sexo devem ser informados acerca da respectiva
mudança, a fim de que seja afastada eventual confusão entre o nome originário
do contribuinte, autor, réu ou devedor e o nome social ora averbado no registro
civil, tal como é feito com os que mudam o prenome por intermédio de decisão
5
judicial por motivos outros elencados na Lei 6.015/1973.
4. Conclusão
Ante as transformações sociais e a constitucionalização dos direitos
fundamentais, a felicidade e o sexo psicológico devem prevalecer frente a
interpretações restritivas da Lei de Registros Públicos. A mudança de paradigma
é essencial para a efetivação dos direitos dos transgêneros.
O nome e gênero designados no registro civil, como parte da
personalidade, devem estar de acordo com a vivência individual, interna e social.
A realização de cirurgia de transgenitalização ou a intervenção do Poder Judiciário
não são fatores fundamentais para a segurança das relações interpessoais e dos
registros públicos.
A desconexão psico-emocional com o sexo biológico e nome registrário
deve ser extirpada pela possibilidade da alteração documental, como forma de
proteção do indivíduo e das minorias.
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A cláusula geral de respeito à dignidade da pessoa humana e às
diferenças devem garantir a plena cidadania, abarcando o equilíbrio do corpo e da
mente do transexual. Assim, sob pena de infringência aos postulados
constitucionais e internacionais, o Estado brasileiro deve permitir e facilitar que a
realidade vivenciada seja espelhada nos assentamentos de quem não se identifica
com o sexo indicado por fatores predefinidos.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao assegurar o exercício pleno
e verdadeiro da identidade sexual e da liberdade de autodeterminação, ameniza
as dificuldades enfrentadas ao longo da vida, diminuindo a barreira da
discriminação e intolerância contra as pessoais transexuais e transgêneras.
Por fim, vale destacar que o recente julgamento vai ao encontro do
entendimento explanado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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RESUMO: O presente trabalho visa realizar uma análise quanto à aparente
antinomia existente entre as Emendas Constitucionais 80/2014, de implementação
das Defensorias Públicas, e 95/2015, conhecida como novo regime fiscal. Por um
lado, determinada a completa implantação de um órgão até o ano de 2022. Por
outro, realizados cortes e restrições à ampliação de orçamento que seria
necessário para verdadeiro cumprimento do anterior mandado constitucional.
Parte-se da análise individualizada dos aspectos de ambos os dispositivos que
interessam a antinomia verificada e, por intermédio de interpretação, passa-se à
análise de sua possível resolução.
Palavras-chave: Defensoria Pública, Antinomia, Orçamento Público, Acesso à
justiça.
SUMÁRIO:1. Introdução; 2. A Emenda Constitucional 80 de 2014; 3. A Emenda
Constitucional 95 de 2016; 4. As consequências da antinomia entre as Emendas
Constitucionais 80/2014 e 95/2016; 5. Conclusão; 6. Referências.

1. Introdução
A existência de antinomias no texto constitucional pode levar a raciocínios
distintos, tudo a depender da natureza das cláusulas sob análise.
A doutrina é assente e pacífica no sentido de que normas constitucionais de
caráter principiológico nunca sofrem verdadeira antinomia entre si. Trata-se de um
conflito aparente que se resolve pela aplicação de métodos interpretativos que
poderão fornecer, por um sistema de aferição no caso concreto, o princípio
prevalente em um conflito.
Embora entenda-se que no conflito entre regras há a aplicabilidade de um
dispositivo em detrimento do outro, há que se ressalvar que as normas presentes
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na Constituição, por sua mera situação de prevalência em relação ao restante do
ordenamento jurídico, devem ser observadas com mais cautela.
Assim, a presente análise tem como objetivo a verificação dos valores
constitucionais em jogo e, no balanço entre dispositivos, verificar a aplicação
prática em um caso de antinomia específica.
2. A Emenda Constitucional 80 de 2014
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A Emenda Constitucional 80 de 2014 representou um grande marco na
história de Defensoria Pública no Brasil. Após 16 (dezesseis) anos de
promulgação da Constituição, cheia de promessas de acesso universal à justiça,
somente após o advento de 80 (oitenta) emendas é que o órgão encarregado da
defesa dos hipossuficientes viu encerrado um ciclo de garantia de sua autonomia.
Além de garantir finalmente sua previsão em separado da advocacia como
função essencial à justiça, com seção exclusiva na Constituição, a Emenda
Constitucional 80 constitucionalizou princípios institucionais antes presentes
5
apenas na Lei Complementar 80 de 1994.
A mais notável modificação trazida pela emenda, entretanto, diz respeito à
alteração promovida no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
em seu artigo 98, §1º, estabelecendo que no prazo de 8 (oito) anos, a União, os
Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores público em todas as
unidades jurisdicionais do país.
É intuitivo que um mandamento constitucional tão contundente e impactante
do ponto de vista orçamentário e organizacional representaria um grandioso
desafio de implementação. Ressalta-se, entretanto, que o texto da emenda
aprovada não prevê nenhuma regulamentação específica ou qualquer
dependência circunstancial que possam levar a conclusão diversa da de que se
está diante de uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade
imediata.
Ainda que não fosse o caso, o que se admite apenas em amor ao debate, é
certo que a mera previsão constitucional de norma de eficácia limitada,
dependente de regulamentação específica por lei, seria suficiente para exercer
influência em nossa ordem jurídica. Isto porque as normas de eficácia limitada
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possuem uma eficácia mínima consistente na vedação da edição de lei e adoção
de comportamentos institucionais e governamentais em sentido contrário ao texto
constitucional.
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Assim, ainda que fosse o caso de não incidirem por completo os efeitos da
Emenda Constitucional 80/2014, certo que ao menos vedada estaria a
compactação da Defensoria Pública no Brasil, sendo vedada a adição de medidas
que implicassem retrocesso.
O que se observou, entretanto, conforme mencionado por CARVALHO
(2017), é um cenário completamente diferente:
Mais

grave:

em

movimento

absolutamente

inconstitucional, há tentativas esporádicas até mesmo de
diminuir os já parcos recursos ofertados aos gestores das
Defensorias para, ao menos, lograr a manutenção dos
serviços no patamar alcançado.
Para exemplificar, em Minas Gerais, segundo estado
mais populoso da federação, existem 652 cargos de
defensores públicos providos em um total de 1.200
abstratamente existentes. A Defensoria Pública mineira se
encontra atuando em 113 das 296 comarcas do Estado.
Essa tendência de agravamento da situação de implantação plena das
Defensorias Públicas e descumprimento da Emenda Constitucional 80/2014 se
tornou ainda mais profunda diante das reformas de estrutura econômica do Estado
Brasileiro.
3. A Emenda Constitucional 95 de 2016
Dois anos após a edição da emenda à Constituição de 1988 que determinou
a implantação completa da Defensoria Pública no país, foi editada a Emenda
Constitucional 95/2016, apelidada de emenda do novo regime fiscal.
Diante de uma galopante crise financeira e econômica, o governo brasileiro
decidiu por aditar a Constituição no que tange à formação orçamentária, criando
regras limitadoras para todos os poderes da República. A dívida do setor público
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do Brasil crescia em ritmo muito superior ao Produto Interno Bruto (PIB), de
maneira que em pouco tempo não haveria receita suficiente para fazer frente a
gastos obrigatórios da máquina pública. Ressalte-se que no Brasil, a maior parte
das despesas obrigatórias se refere a despesas com pessoal.
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A Emenda Constitucional traz inúmeros dispositivos de interesse
orçamentário que podem ser objeto de longo debate. Para fins do presente
trabalho, é de se observar apenas os dispositivos que impactam diretamente a
Emenda Constitucional 80/2014.
Conforme estudo apresentado por SILVA e BITTENCOURT (2017):
Ultrapassados os tetos a que se referem o caput e § 1º
do art. 107, ajustados nos termos dos §§ 7º e 8º do mesmo
artigo, ficam expressamente vedados a concessão de
quaisquer vantagens, o aumento, reajuste ou adequação de
remuneração, a criação de cargos, emprego ou função, ou a
alteração de estrutura de carreira, que aumentem a
5
despesa (incisos I a III). A vedação ocorre também para a
admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título (incisos IV) e para a realização de concurso
público (inciso V), salvo em ambos os casos para
reposições de cargos efetivos ou vitalícios. Fica proibida,
ainda, qualquer criação ou majoração de auxílios,
vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou
benefícios de qualquer natureza em favor de membros de
Poder, do MPU, da DPU, ou de servidores, militares e
empregados públicos (inciso VI). Veda-se, enfim, a criação
de “despesa obrigatória” (inciso VII), ou o seu o reajuste
acima da inflação (inciso VIII). Grifo nosso.
Embora as implicações orçamentárias em relação às Defensorias Públicas
dos Estados não decorra diretamente dos dispositivos mencionados, a Defensoria
Pública da União, que participa direta e autonomamente do orçamento da União,
sofre um grande golpe em sua capacidade de crescimento.
Para realizar adequação orçamentária, os três poderes e instituições
autônomas (Ministério Público da União e Defensoria Pública da União) podem
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realizar compensações entre seus órgãos para que supram necessidades de
despesas obrigatórias. Observa-se, entretanto, que órgãos menores, como o
Ministério Público da União, possuem muito pequena margem para realizar esse
tipo de acomodação orçamentária. Mais grave ainda a Defensoria Pública da
União, constituída de um corpo único, impossibilitada de reorganizar, portanto, tais
questões de orçamento.
Existe, ainda, previsão de que o orçamento da União poderá compensar
eventuais excessos dos demais poderes a partir de cancelamento de suas
despesas, a fim de fazer cumprir leis anteriores que impactem o orçamento fututo.
Referidas compensações, entretanto, só podem ser realizadas até o ano de 2019.
Conforme SILVA e BITTENCOURT (2017):
Nos termos do § 7º, a compensação, decorrente de
“redução equivalente” na despesa primária do Poder
Executivo, deverá ocorrer para cobrir o “excesso de
despesas primárias em relação aos limites” dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU. O excesso a ser
compensado não se limita a despesa “discricionária” ou
“obrigatória”, mas se estende a qualquer delas ou a ambas,
já que não há restrição alguma no dispositivo.
Assim, se há despesas prévias à EC 95/2016,
legalmente assumidas por força de lei ou de contrato, cujo
impacto ocorra apenas a partir de 2017, esse “excesso” deve
ser contabilizado e acrescido no limite de 2017, 2018 e 2019
do respectivo órgão, na medida em que começar o seu
pagamento. Como certamente essas despesas não
integraram a formação da base (§ 1º, II a V, do art. 107),
constituem excesso a ser compensado, para integrar nova
base do órgão interessado a partir de então.
(...)
Nessa toada, dever-se-ia concluir que essas possíveis
compensações se incorporam aos limites-base fixados no
caput e § 1º do art. 107, incisos II a V, para os Poderes
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Legislativo e Judiciário, o MPU e a DPU. Em primeiro lugar,
porque não existe previsão para compensação reversa, por
meio da devolução dos valores compensados.
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Em segundo lugar, justo por se tratar de compensação
(equilíbrio, equiparação, paridade), os respectivos valores
devem ser incorporados aos limites individualizados, para
que os órgãos tenham seus orçamentos equilibrados e
condição de manter fielmente cumpridos os contratos e
demais despesas até então firmados. Não se trata de
expansão de gastos, mas de capacidade de manutenção do
pessoal e das estruturas até então autorizadas em lei.
Segundo essa disposição, portanto, apenas os gastos já aprovados e
implementados com reflexos orçamentários futuros é que poderiam pressionar o
teto de gastos públicos dos poderes e ensejar uma compensação com o
poder Executivo.
5

Formou-se, portanto, um cenário de congelamento de órgãos públicos, visto
que a possibilidade de crescimento é tolhida pelo novo regramento constitucional.
Este cenário é ainda mais grave para órgãos que experimentavam crescimento,
como a Defensoria Pública da União, amparada pela Emenda Constitucional n.
80/2014.
4. As consequências da antinomia entre as Emendas Constitucionais
80/2014 e 95/2016
O que de pronto se constata é uma evidente antinomia entre as regras
presentes nas Emendas Constitucionais 80/2014 e 95/2016. Enquanto a primeira
determina a expansão dos órgãos da Defensoria Pública, com efetiva implantação
e interiorização em 8 (oito anos) – dos quais mais de 3 (três) já se passaram -, a
outra impede materialmente a concretização por impedir crescimento dos gastos
públicos.
Não se pode dizer que a Emenda superveniente tenha derrogado
tacitamente o dispositivo que estabelece limite temporal para a implantação das
Defensorias. As normas constitucionais só podem perder sua eficácia ou validade
por rito idêntico, o que à primeira vista pode parecer ter ocorrido no caso.
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Ocorre que é necessário ressalvar a incidência do princípio da vedação ao
retrocesso, reconhecido por doutrina e jurisprudência. Trata-se de princípio de
envergadura fundamental e internacionalmente reconhecido em tratados de
direitos humanos (efeito cliquet). Tal princípio impede que avanços feitos em
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relação aos direitos fundamentais não podem ser desfeitos, garantindo-se uma
nova roupagem ao mínimo essencial de que se reveste o direito, adicionando-se
a seu núcleo duro todos os avanços alcançados.
Ressalte-se que entende a doutrina ser o princípio da vedação ao retrocesso
mesmo limitação ao exercício do poder constituinte originário, tradicionalmente
considerado ilimitado. Modernamente entende-se que no bojo de um Estado
constituído não é permitido retrocesso em matéria de direitos fundamentais.
Se tal limite é reconhecidamente imposto ao poder constituinte originário,
com mais razão se dá quanto ao poder constituinte reformador. Não é concebível
que a atividade de emendar a constituição possa trazer indesejável consequência
de retrocesso. Trata-se de um pacto impositivo de progresso, uma garantia
mínima de que os direitos fundamentais dos cidadãos não dão passos para trás.
Conforme pronunciado no bojo da ADI 2.903[1]:
(...) de nada valerão os direito e de nenhum significado
revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles
se apoiam – além de desrespeitados pelo Poder Público ou
transgredidos por particulares – também deixarem de contar
com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como
aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função
precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional
(CF, art. 134), consiste em dar efetividade e expressão
concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição
do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados
por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias
tanto da norma inscrita no art. 5º, LXXIV, quanto do preceito
consubstanciado no art. 134, ambos da CR. (ADI 2.903. Rel.
Min. Celso de Mello, julg. 1.12.2005, Publ. 19.9.2008.
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Nessa toada, a garantia da presença de um órgão para a defesa dos
necessitados ao menos em todos os lugares em que houver judiciário para
acessar se traduz em evidente implementação de direito social.
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E não há que se falar sobre a implementação do direito social de acesso à
justiça pelos hipossuficientes apenas por intermédio da Emenda Constitucional
80/2014. Foi o texto original da Constituição de 1988 que previu a existência de
uma Defensoria Pública para amparo daqueles que não possuem meios de
acesso ao judiciário. A evolução do dispositivo passou a apontar não apenas aos
necessitados econômicos, mas a todos aqueles que se encontrem em uma
posição de hipossuficiência, com a delegação de cada vez mais atribuições às
defensorias.
Essa elevação de papel social e constitucional não refletiu, entretanto, um
significativo aumento no corpo das defensorias públicas. Segundo dados de
pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com dados da
Associação Nacional de Defensores Públicos (ANADEF)[2]:
5

Apenas 124 comarcas não apresentam déficit de
defensores, considerando como necessário um defensor
público para cada 10.000 habitantes, de modo que 95,4%
das comarcas brasileiras ou não possuem defensor público
ou possuem em número insuficiente. Cerca de um terço do
déficit de defensores públicos é referente a comarcas já
atendidas pela Defensoria, pois 87,3% das comarcas com
Defensoria Pública ainda apresentam déficit de defensores.
Ainda, de acordo com os dados apresentados pela mesma pesquisa, a
situação é ainda mais desigual quando comparada com outras carreiras[3]:
Dados coletados por ocasião desta pesquisa indicam
que os estados contam com 11.835 magistrados, 9.963
membros do Ministério Público e 5.054 defensores públicos
(nas 1ª e 2º instâncias). O número de magistrados e de
membros do Ministério Público permite que esses serviços
sejam oferecidos na quase totalidade das comarcas
brasileiras. Na maioria delas (72%), contudo, a população
conta apenas com o estado-juiz, o estado-acusação/fiscal da
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lei, mas não conta com o estado-defensor, que promove a
defesa dos interesses jurídicos da grande maioria da
população, que não pode contratar um advogado particular.
Em razão do alto grau de autonomia – inclusive com a
iniciativa legislativa para propor a criação de cargos –, o
Poder Judiciário e o Ministério Público conseguem manter
um quadro de pessoal em número suficiente para
universalizar sua atuação em todo o território brasileiro. Os
mesmos instrumentos legais ainda não foram reconhecidos
à Defensoria Pública.
(...)
Estudo recente do Ipea (2013), por exemplo, indica que
um dos gargalos para o bom funcionamento dos Juizados
Especiais Federais está na falta de Defensores, pois a maior
parte dos casos submetidos a esses Juizados tem natureza
previdenciária e, portanto, apresenta discussões nas quais
boa defesa técnica faz diferença e tem como parte indivíduos
em situação de alta vulnerabilidade econômica.
Vê-se, portanto, que o advento da Emenda 80/2014 se insere em um
contexto de reorganização do acesso à justiça e implementação das promessas
constitucionais de assistência jurídica aos necessitados (que incluir atividades
extrajudiciais).
Além disso, mesmo que se possa contemplar o confronto entre
necessidades
econômicas
e
implementações
de
direitos
sociais
constitucionalmente garantidos, não há consenso quanto à própria eficiência da
Emenda Constitucional 95/2016. De acordo com SILVA e BITTENCOURT (2017):
De um lado, a ênfase exclusiva nas despesas primárias
desconsidera todo o impacto decorrente da política
monetária sobre as despesas com juros - além de outras
transações relevantes que, como adiante se verá,
representam custeio de políticas públicas ainda que sejam
contabilizadas como despesas financeiras. Por outro lado, o
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controle da despesa, mesmo bem-sucedido, não pode
obscurecer a imperiosa necessidade de enfrentamento das
distorções do sistema tributário, que impõem regressividade,
iniquidade e ineficácia microeconômica à arrecadação de
receitas públicas e à concessão de renúncias tributárias e
benefícios fiscais6 . Caso contrário, a lente exclusivamente
focalizada no controle da despesa primária serviria ao
propósito oposto: em lugar de garantir a sustentabilidade
fiscal que servisse ao desenvolvimento nacional, estaria
simplesmente servindo como cortina de fumaça para
tentativas de manter a tendência histórica de concentrar os
custos do financiamento da ação pública sobre os
segmentos menos privilegiados da população.
Ainda sob tal ponto de vista, não se considerou, quando da edição da
Emenda Constitucional 95/2016, o impacto causado pelo refreamento
orçamentário de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública.
5

O primeiro, guardião da ordem jurídica, protagonizou em tempos recentes
grande repatriação de ativos e possui potencial para fiscalização da boa utilização
do erário em todos os entes da federação. A Defensoria serve à implementação
dos direitos dos necessitados, garantindo o acesso a bens da vida mínimos que
estimulam o crescimento e impulsionam a qualidade de vida.
Evidenciada, portanto, a necessidade de interpretação temperada da
Emenda Constitucional 95/2016 no que tange sua completa incidência em relação
a órgãos de envergadura constitucional, especialmente a Defensoria Pública,
dotada que se encontra de ordem constitucional impositiva de implementação a
tempo certo.
5. Conclusão
Como muitas vezes ocorre, a solução proposta para um problema de
absurda complexidade é simplista e insuficiente. Não há como prever o impacto
negativo de medidas que congelem o acesso da população a serviço tão básico
quanto a prestação judiciária.
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O que se conclui, portanto, é que da antinomia entre as Emendas
Constitucionais 80/2014 e 95/2016, deve ser adotada a fórmula de interpretação
que prestigia a implementação do mínimo existencial e a vedação ao retrocesso
em direitos sociais. A ampliação sistemática da população e da demanda
brasileira, especialmente em momentos de crise – em que as pessoas se veem
cada vez mais vulneráveis – associada a um congelamento de instituições como
a Defensoria Pública poderá ter- nefastas consequências no campo do acesso à
justiça.
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Resumo: O presente trabalho visa a analisar o direito como fato social e os
condicionamentos sócio-político-culturais da sociedade pós-moderna sobre ele
com inevitáveis reflexos nos seus correspondentes conflitos sociais e respectivas
soluções. Trata-se, portanto, de um trabalho de análise teórica dos fatores e
motivos condicionantes da sociedade pós-moderna nos planos social, político e
cultural sobre o novo direito global, apontando-se as suas profundas correlações
com as conflitualidades produzidas dentro do seio desta mesma sociedade. A
referida iniciativa de trabalho científico tem por objetivo esclarecer as causas, os
fatores e as condições que se produziram dentro do bojo intrínseco da sociedade
pós-moderna e pós-tradicional, os quais influenciaram notavelmente bem como
deram margem ao surgimento do direito pós-moderno, que por sua vez é um
5
reflexo desse tipo de sociedade atualmente ainda em processo de construção.
Finalmente, o referido trabalho deve servir de substrato a juristas, acadêmicos e
pesquisadores do direito no sentido de indicar-lhes caminhos alternativos de
investigação com o fim específico de se identificar e de se determinar o real
alcance da dimensão transformadora do novo direito do século XXI, com enfoque
na solução de conflitos sociais.
Palavras-chave: Sociedade Pós-Moderna. Influências na Construção do Novo
Direito. Conflitos Sociais.
Abstract: The present work aims to analyze the law as a social fact and sociopolitical-cultural conditioning of postmodern society on it with inevitable reflexes in
their corresponding social conflicts and respective solutions. It is, therefore, a work
of theoretical analysis of the factors and conditioning factors of the postmodern
society in the social, political and cultural planes on the new global right, pointing
out its deep correlations with the conflicts produced within the same company. The
purpose of this scientific work is to clarify the causes, factors and conditions that
have occurred within the intrinsic bulge of postmodern and post-traditional society,
which have influenced notably well how they gave rise to the emergence of
postmodern law, which in turn is a reflection of this type of society currently in the
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process of construction. Finally, this work should serve as a substrate for jurists,
academics and law researchers in order to indicate alternative ways of research
with the specific purpose of identifying and determining the real scope of the
transformative dimension of the new law of the 21st century, with a focus on solving
social conflicts.
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Keywords: Postmodern Society. Influences in the Construction of the New
Right. Social Conflicts.
Sumário: Introdução. 1. Sociedade pós-moderna. 1.1. Conceito. 1.2. Globalização
na pós-modernidade. 1.3. Concepção de Estado na pós-modernidade. 2. Direito
pós-moderno. 2.1. Noções gerais. 2.2 Condicionamentos sociais, políticos e
culturais no direito pós-moderno. 2.3 Os reflexos da sociedade pós-moderna no
direito. 3. Conclusão. Referências.

Introdução
Este trabalho caracteriza-se quanto ao escopo, como um teórico de
natureza exploratória. Os estudos exploratórios buscam maiores informações
sobre o tema em questão, daí a importância da revisão bibliográfica.
Por conseguinte, a ordem teórica do presente estudo se fundamenta em
argumentações doutrinárias e nos autores especializados. De fato, utilizamos no
seu desenvolvimento a pesquisa bibliográfica com recurso á teorias e material
bibliográfico que se fizerem necessários bem como á obras, revistas
especializadas nas matérias tratadas, textos de artigos científicos e outros
trabalhos de pós-graduação que sirvam de substrato para o desenvolvimento das
idéias e efetivo alcance dos objetivos pretendidos no decorrer do presente
trabalho.
1. Sociedade pós-moderna
1.1 Conceito
Alguns dos autores consagrados no direito não utilizam o conceito de
sociedade pós-moderna, como Anthony Giddens, que prefere falar de
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modernidade radicalizada, e Zygmunt Bauman, que, em tempos recentes, preferiu
o termo de modernidade líquida.
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Desde o campo do neomarxismo e da teoria crítica, o momento pósmoderno tem significado como fase histórica do capitalismo tardio e seu reflex no
pensamento jurídico. A sociedade pós-moderna também tem sido denominada
como a deterioração das possibilidades críticas e contestatórias, triunfo da
sociedade capitalista, sem mais capacidade de manter uma oposição política e
cultural autêntica.
Deve-se observar que a sociedade pós-moderna ou pós-industrial é uma
sociedade complexa, extraordinariamente dinâmica, versátil, polivalente e
heterogênea além de notavelmente sensível ás constantes metamorfoses
operadas junto ao seu seio, sobretudo em termos econômicos, sociais, científicos
e tecnológicos e, logicamente, também em termos políticos, jurídicos e culturais.
Trata-se, por conseguinte, de uma sociedade profundamente modificada
por um acelerado e cada vez mais intenso processo de transformações de cunho
5
econômico, social, científico e tecnológico ocorridas sobretudo a partir das últimas
duas décadas do século XX e que prosseguiram nesses primeiros anos do século
XXI.
É, portanto, a sociedade pós-moderna, produto de um processo intenso de
transformações da mais variada ordem conhecido por globalização, que provocou
desde a sua notável aceleração a partir da década de 80 do século XX profundas
alterações na sociedade mundial, a ponto de transformá-la numa aldeia global,
numa nova sociedade transnacional, em que as fronteiras e as barreiras espaçotemporais foram comprimidas notavelmente.
1.2 Globalização na pós-modernidade
A sociedade pós-moderna começou a firmar-se bem como a consolidar-se
com suas características que a identificam nos dias atuais, a partir da queda do
Muro de Berlim em 1989, e do fim do comunismo e da Guerra Fria, que findaram
o mundo bipolar e deram início ao começo do universo multipolar de relações
sociais complexificadas.
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Efetivamente, a sociedade pós-moderna passou a tornar-se predominante e
definitivamente visível após o fim da confrontação Leste-Oeste, e passou a
identificar-se plenamente com a nova sociedade global produto inevitável da
globalização.
A globalização, da qual resultou a sociedade pós-moderna da atualidade,
é composta por uma série de condições e de aspectos fundamentais, que
englobam desde a mudança de modelos e padrões de produção á expansão das
multinacionais. Paralelo a isso, iniciou-se uma tendência generalizada volvida á
promoção da democracia e dos direitos humanas e da constante revalorização do
Estado de Direito.
Todo esse conjunto de aspectos e de características favoreceram, bem como
moldaram, o surgimento de um tipo de sociedade notavelmente interconectada
com as diferentes identidades culturais e nacionais ao redor do globo.
Tudo isso teve reflexos inexoráveis nos planos institucional e jurídico, que
organizam e disciplinam fundamentalmente as diretrizes básicas e a forma de
ordenação civil e estrutural da nova sociedade global de tal forma a condicionar
notavelmente o direito pós-moderno.
1.3 Concepção de Estado na pós-modernidade
Com o avanço das tendências e das correntes desregulamentadoras da
economia e flexibilizadoras dos aparatos produtivos, e, sobretudo, com o
predomínio definitivo do neoliberalismo, a concepção de Estado tradicional
simplesmente desapareceu das agendas prioritárias de governos.
Esta realidade pode ser facilmente compreendida e evidenciada, ao
atentarmos para o fato de que
Há muitos países que não tem um Estado do Bem Estar
Social. Talvez a questão seja construir instituições de
bem estar social. É difícil fazer isso em um país que
ainda tem grandes disparidades sociais. O Brasil tem,
dependendo da metodologia que você usar, o maior
índice de desigualdade do mundo. Por outro lado, as
tradicionais estruturas de bem-estar social nos países
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ocidentais, apesar de terem alcançado muitas coisas,
trazem consigo uma série de problemas. Essas
estruturas produziram contradições que as levaram a
se tornar obsoletas diante de novas incertezas e outras
mudanças (GIDDENS, 1999, pp. 5-6).
Esta tendência no campo das ideias e correntes políticas contribuíram
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significativamente a forjar o direito pós-moderno, pelo simples fato de que ao
proporem e perseguirem novas formas de organização da sociedade também
necessitarem logicamente de novos instrumentos jurídicos e aparatos legais que
viabilizassem essa nova sistematização da sociedade pós-moderna e globalizada.
Este contexto, por sua vez, implica necessariamente numa reformulação
das teorias e correntes de pensamento jurídicas que se constituíam no esteio do
direito moderno, como, por exemplo, é o caso do pós-positivismo que já contesta
o primado do positivismo jurídico kelseniano.
Diante desse fato, houve notáveis repercussões no plano do direito e na
5
dimensão jurídica da vida social da nova sociedade global, com o fim último de
regulamentar as novas e cada vez mais complexas relações sociais dela
decorrentes.
De fato, as discussões empreendidas por cientistas políticos e outros
especialistas acerca dos sistemas e modelos de organização da sociedade, com
destaque à crise da democracia clássica e ao advento e posterior predomínio do
neoliberalismo, tem posto gradativamente em xeque a concepção e a definição
modernas do que seja o Estado na atualidade.
Esse processo acarretou inexoravelmente em novos padrões de
sistematização política, e, portanto, também econômica e social, transpondo as
tradicionais barreiras existentes entre a esfera das relações sociais públicas e as
privadas dentro do bojo da sociedade pós-moderna, necessitada de modelos
legais e ordenamentos jurídicos mais enxutos, ágeis e flexíveis, que possam
acompanhar as mais aceleradas transformações e mudanças políticas e sociais.
2. Direito pós-moderno
2.1 Noções gerais
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Os principais motores indutores de transformações consideráveis e cada
vez mais acentuadas junto ao seio da nova sociedade global estão representados
pelos fatores e causas econômicas e políticas, incidindo de forma igualmente
notável nas dimensões social e cultural no seio da sociedade pós-moderna.
As transformações econômicas e políticas sempre foram indutoras de
modificações em costumes e hábitos sociais, o que é fartamente comprovado e
documentado se analisarmos atenta e objetivamente os fatos históricos que
precederam a globalização da era pós-moderna.
Como corolário desse processo metamórfico em cadeia, irá também
repercutir consideravelmente no próprio processo de edificação do direito pósmoderno, reflexo evidente dessa mesma sociedade com todas as características
e aspectos complexos e heterogêneos que a compõem.
Esta realidade inegável, representada pelos condicionamentos sócioculturais sobre o processo de construção do direito pós-moderno, produto da nova
sociedade global. Esse conceito pode ser objetivamente compreendido com base
na análise do conceito de historicidade fundamental, no pensamento tourainiano,
pelo qual
A sociedade não é apenas reprodução e adaptação; é
também criação, produção de si. Ela tem a capacidade
de definir-se a si mesma e portanto de transformar, por
meio da ação do conhecimento e do investimento, as
relações com a realidade que a envolve, constituindo
desse modo o seu ambiente. A sociedade humana
dispõe de uma capacidade de criação simbólica graças
á qual entre uma “situação” e condutas sociais se
interpõe a formação do sentido, um sistema de
orientação das condutas. A sociedade humana é o
único sistema natural conhecido que tem essa
capacidade de formar e transformar seu funcionamento
a partir dos investimentos que faz e da imagem que tem
de sua capacidade de agir por conta própria. Chamo de
historicidade essa distância que a sociedade toma com
relação á sua atividade e essa ação por meio da qual
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ela determina as categorias de sua prática. A
sociedade não é o que ela é, mas o que se faz ser: por
meio do conhecimento, que cria um certo estado das
relações entre ela e o seu ambiente; por meio da
acumulação, que tira do circuito do consumo uma parte
do produto disponível; por meio do modelo cultural, que
recolhe e exprime a criatividade sob formas diferentes
que dependem do grau de controle prático da
sociedade sobre seu funcionamento. Ela cria o
conjunto das suas orientações sociais e culturais por
meio de uma ação histórica que é ao mesmo tempo
trabalho e sentido. Forma-se assim a imagem de uma
sociedade que não é apenas um sistema de trocas,
internas e externas, mas antes de mais nada um
agente de produção de si, de criação das orientações
da ação social a partir da prática e da consciência da
produção do trabalho (TOURAINE, 1975, pp. 16-17).
Por conseguinte, os fatores5 sociais e culturais são de fundamental
relevância no processo de moldagem de qualquer sociedade, e a sociedade
pós-moderna não foge a essa regra.
2.2 Condicionamentos sociais, políticos e culturais no direito pósmoderno
Os condicionamentos sócio-político-culturais incidem direta e
profundamente sobre as transformações e os fatores culturais, pelo simples fato
de que, tal como podemos ter facilmente depreendido na análise touraniana, as
mudanças sociais são sempre acompanhadas por uma metamorfose
considerável nos hábitos e costumes, bem como na mentalidade de qualquer
sociedade isoladamente considerada.
Essa análise também se aplica à sociedade pós-moderna, a qual tem
modificado consideravelmente os hábitos sociais e culturais nas últimas três
décadas. Esse fenômeno pode ser exemplificado pelo fato de que tem surgido
diversas formas e estruturas de organização, bem como movimentos sociais e
culturais, como reflexo do surgimento dos direitos humanos de terceira e quarta
gerações.
Esta realidade tem reflexos inexoráveis no direito, sendo que um exemplo
disso é a multiparentalidade na adoção por casal homoafetivo, resultante da
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interpretação sistemática dos direitos e garantias fundamentais da Constituição
Federal de 1988, bem como da evolução legislativa e jurisprudencial em torno
da temática.
Além disso, outros aspectos e características transformadoras têm
alterado significativamente o direito da nova sociedade brasileira pós-moderna,
aspectos esses que dizem respeito até mesmo ao processo de formação e de
construção dos diplomas legais, o que pode ser objetivamente constatado ao
frisarmos que
Proliferaram na década de setenta deste século, e daí em
diante, as legislações sobre relações originariamente civis
caracterizadas pela multidisciplinaridade, rompendo a peculiar
concentração legal de matérias comuns e de mesma natureza
dos códigos. Nelas, ocorre o oposto: a conjunção de vários
ramos do direito, no mesmo diploma legal, para disciplinar
matéria específica, não se podendo integrar a determinado
código monotemático. Utilizam-se instrumentos legais mais
dinâmicos, mais leves e menos cristalizados que os códigos –
embora, às vezes, sejam denominados "códigos", em
homenagem à tradição, a exemplo do código do consumidor
dotados de natureza multidisciplinar. (LÔBO, 2003, p. 204).
Por conseguinte, conforme pudemos observar anteriormente, a pósmodernidade geradora da nova sociedade global deu margem, com seus sopros
notavelmente renovadores, a um direito cada vez mais elástico, flexível e
polivalente, capaz de se adaptar aos ritmos cada vez mais acelerados das
transformações sociais, econômicas, políticas e culturais.
Esse direito, por sua vez, está sempre mais associado a ordenamentos
jurídicos compostos por diplomas legais cada vez mais abertos e abrangendo os
mais diversos assuntos e temáticas, objetos de eventuais questões jurídicas
surgidas sob o ímpeto dessa época de constantes transformações.
Este fato concreto tem sua explicação, bem como sua fundamentação,
assentada no aspecto universalmente conhecido da influência do paradigma pósmoderno no fenômeno jurídico, uma vez que

276
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Com o advento da sociedade de consumo
massificada e seu individualismo crescente
nasce também uma crise sociológica,
denominada por muitos de pós-moderna. Os
chamados tempos pós-modernos são um
desafio para o direito. Tempos de ceticismo
quanto à capacidade da ciência do direito dar
respostas adequadas e gerais para aos
problemas que perturbam a sociedade atual e
modificam-se com uma velocidade assustadora.
Tempos de valorização dos serviços, do lazer,
do abstrato e do transitório, que acabam por
decretar a insuficiência do modelo contratual
tradicional do direito civil, que acabam por forçar
a evolução dos conceitos do direito, a propor
uma nova jurisprudência dos valores, uma nova
visão dos princípios do direito civil, agora muito
mais5 influenciada pelo direito público e pelo
respeito aos direitos fundamentais do cidadãos.
Para alguns o pós-modernismo é uma crise de
desconstrução,
de
fragmentação,
de
indeterminação à procura de uma nova
racionalidade, de desregulamentação e de
deslegitimação de nossas instituições, de
desdogmatização do direito; para outros, é um
fenômeno de pluralismo e relativismo cultural
arrebatador a influenciar o direito (MARQUES,
2002, p. 155) .
O multipolarismo crescente, assim como a desregulamentaçao nas
relações econômicas, a nova conflitualidade social e a considerável diversidade
cultural deram margem a construção de um direito globalizado caracterizado pela
variedade de sistemas jurídicos e pelo pluralismo jurídico.
Este fato é resultado tanto da grande heterogeneidade sociocultural da
sociedade pós-industrial e pós-comunista, como do surgimento de novos
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movimentos sociais com novos anseios e demandas sociais, e ao mesmo tempo
com o acentuar-se das desigualdades e dos conflitos sociais.
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2.3 Os reflexos da sociedade pós-moderna no direito
O quadro de disparidades e de contrastes econômicos e sociais, no seio
da sociedade pós-moderna, torna cada vez mais tensas e acirradas as lutas e
conflitos sociais por melhorias na qualidade de vida e nos indicadores sociais por
parte de um número sempre maior de marginalizados e de excluídos.
Essa grave realidade também tem seus reflexos no plano jurídico e legal,
no qual as decisões judiciais são cada vez mais sensibilizadas a solucionarem os
conflitos de acordo com as novas exigências sociais, surgidas em virtude desse
acelerado e vertiginoso processo de transformações, que caracterizam a
sociedade pós-moderna e que ainda está em curso.
Efetivamente, todo esse conjunto de transformações de mais variada ordem
e seu ritmo cada vez mais acelerado de mudanças tem intensificado as
desigualdades e contrastes sociais.
Esse fato, por sua vez, implicou a existência de grandes pressões para
moldarem e direcionarem o próprio desenvolvimento do direito pós-moderno, no
sentido de orientar a sua evolução para dirimir os conflitos sociais. Isso acabou
por conduzir ao surgimento de diversas correntes e tendências do pensamento
jurídico pós-moderno, como o pós-positivismo e o movimento do direito alternativo.
Todo esse conjunto de pressões sociais, por conseguinte, acabou por
determinar o direito pós-moderno da nova sociedade global de forma tal a autorizar
que assinalemos que
Mesmo as mais poderosas pressões só serão levadas
em conta e elaboradas juridicamente a partir da forma
como aparecem nas 'telas' internas, onde se projeta as
construções jurídicas da realidade (rechtlichen
Wirklichkeitskonstruktionen). Nesse sentido, as
grandes evoluções sociais 'modulam' a evolução do
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Direito, que, não obstante, segue uma lógica própria de
desenvolvimento. (TEUBNER, 1983, p. 249.)
Dessa forma, houve a eclosão de um modelo de representação dos anseios
e demandas de segmentos excluídos da sociedade pós-moderna, que clamam por
maior justiça e desenvolvimento socioeconômico, por meio do efetivo
equacionamento e solução dos conflitos sociais.
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Isto somente será possível com o surgimento de um sistema jurídico que
venha ao encontro das demandas da sociedade, de tal forma a viabilizar a efetiva
solução dos complexos e numerosos conflitos sociais que caracterizam
fundamentalmente a sociedade pós-moderna.
Este quadro crítico e preocupante somente será definitivamente
equacionado pela efetiva resolução dos conflitos sociais mediante
A construção de um novo paradigma de
regulamentação que venha priorizar mais diretamente
5
as prioridades
da sociedade envolve a articulação de
um projeto pedagógico desmistificador, emancipatório
e popular. Tal processo pedagógico que se
consubstancializa numa teoria, pensamento ou
discurso crítico tem a função estratégica de preparar,
em nível prático, os horizontes de um acesso mais
democrático à justiça. Chega-se, assim, a alguns
elementos caracterizadores da “teoria crítica” do
Direito, enquanto instrumental de “transição” para uma
juridicidade pluralista e emancipadora (WOLKMER,
2003, p. 2).

Conclusão
Tendo-se em vista todas as considerações que foram tecidas, no decorrer
do presente trabalho, pode-se constatar que o processo de formação e de
edificação do direito pós-moderno se acha profundamente relacionado ao da
construção da sociedade pós-moderna do século XXI.
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Trata-se, portanto, de um processo extremamente complexo, dinâmico e
renovador, dentro do âmbito das modernas ciências jurídicas, com óbvios reflexos
em todos os campos e aspectos do direito contemporâneo, com destaque aos
mecanismos e meios de solução dos conflitos sociais decorrentes da sociedade
pós-moderna.
Finalmente, este iniciativa de trabalho científico poderá representar uma
contribuição na tentativa de se conhecer melhor o novo direito do século XXI,
tendo-se como ponto de referência a sociedade pós-moderna, e, portanto, poderá
vir a ser um válido substrato para que se possam efetuar pesquisas posteriores
sobre o direito no atual estágio de desenvolvimento que se encontra.
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RESUMO: O presente artigo tem por escopo tratar das formas de organização da
atividade empresarial, percorrendo a análise jurídica dos empresários individuais
e das sociedades empresárias. Sendo assim, serão expostas as distinções entre
o conceito de empresa, entendida como atividade, e de sociedade. Inicialmente
será efetuada uma exposição acerca do empresário individual. Em um segundo
momento, se dará uma sucinta análise separada de cada espécie societária e sua
natureza, discorrendo sobre as caracerísticas destas sociedades. Por fim, será
esmiuçada a questão da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
Destarte, diante de todo o estudo realizado se traça considerações finais conforme
teoria geral das sociedades. Quanto à Metodologia, foi utilizada a base lógica
Indutiva, além das Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional
e da Pesquisa Bibliográfica
PALAVRAS-CHAVE :Empresário Individual. Sociedades Empresárias. EIRELI.
Lei 10.406/02
ABSTRACT: he purpose of this article is to deal with the forms of organization of
business activity, through the legal analysis of individual entrepreneurs and
entrepreneurial societies. Thus, the distinctions between the concept of company,
understood as activity, and of society, will be exposed. Initially will be made an
exhibition about the individual entrepreneur. In a second moment, a succinct
analysis will be given separately of each societal species and its nature, discussing
the characteristics of these societies. Finally, the issue of the Individual Limited
Liability Company will be discussed. Thus, in the face of the whole study, one
draws final considerations according to the general theory of societies. As for the
Methodology, the Inductive Logic base was used, as well as Referent Techniques,
Category, Operational Concept and Bibliographic Research.
KEYWORDS: Single Businessman. Business Partnerships. EIRELI. Law
10.406/02.
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INTRODUÇÃO
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O objeto deste artigo cientifico é fomentar um debate teleológico acerca das
formas de organização da atividade empresarial, exemplificando e argumentando
quanto ao assunto e características, em razão das diversas doutrinas e
divergências quanto ao tema. Seus objetivos são: a) Institucional: produção de
Artigo Científico pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; b) geral: analisar
a legislação, a doutrina e a jurisprudência relativas às distinções entre o conceito
de empresa, entendida como atividade, e de sociedade. Os Objetivos Específicos
são: a) compreender, em breve resumo, os institutos societários b) entender os
aspectos gerais dos conceitos das sociedades empresárias e empresário
individual; c) analisar as correntes doutrinárias relativas à organização de
empresas. d) identificar e promover um exame jurídico dos empresários individuais
e das sociedades empresárias.
O artigo está dividido em três momentos: no primeiro se fez uma análise
acerca do empresário individual; no segundo momento se examinam as
sociedades empresárias em geral. Posteriormente se faz um breve estudo acerca
5
da EIRELI.
O método utilizado tanto na fase de investigação quanto no tratamento dos
dados e no relato dos resultados que se consiste neste ensaio, foi a base lógica
indutiva[1].
As técnicas empregadas foram a do referente[2], da categoria[3], do
conceito operacional[4] e da pesquisa bibliográfica[5] e documental, esta última,
pela via eletrônica.
1. DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O empresário individual é é, em apertada síntese, pessoa física exerce
em nome próprio (pessoa natural) atividade empresarial.
Quanto ao tema, explana Fábio Ulhoa Coelho[6]:
O empresário individual, em regra, não explora atividade
economicamente importante. Em primeiro lugar, porque
negócios de vulto exigem naturalmente grandes
investimentos. Além disso, o risco de insucesso, inerente a
empreendimento de qualquer natureza e tamanho, é
proporcional às dimensões do negócio: quanto maior e mais
complexa a atividade, maiores os riscos. Em consequência,
as atividades de maior envergadura econômica são
exploradas por sociedades empresárias anônimas ou
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limitadas, que são os tipos societários que melhor viabilizam
a conjugação de capitais e limitação de perdas. Aos
empresários individuais sobram os negócios rudimentares e
marginais, muitas vezes ambulantes.
Podemos exemplificar como serviços eventualmente exercidos por
empresários individuais os de manicure, cabeleireiro, borracheiro, pintor, etc.
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Maria Carla Pereira Ribeiro[7] aduz quanto ao tema:
Para o exercício da empresa tal como definida no artigo
966 do CC, não é necessária a constituição de pessoa
jurídica, podendo a atividade ser exercida a título individual
pelo empresário individual. [...]
Como o empresário
individual não constitui pessoa jurídica, responde a pessoa
física com seus bens pessoais pelas obrigações assumidas,
sejam elas a título civil ou comercial. [...]
Veja-se ainda que nem todas as pessoas físicas estão legitimadas a se
constituírem como empresários individuais. Nesse ponto complementa Fábio
Ulhoa Coelho[8]:
É importante observar que para ser empresário
individual, a pessoa deve encontrar-se em pleno gozo de sua
capacidade civil. Não têm capacidade para exercer empresa,
portanto, os menores de 18 anos não emancipados, ébrios
habituais, viciados em tóxicos, deficientes mentais,
excepcionais e os pródigos, e, nos termos da legislação
própria, os índios.
Portanto, conclui-se que o empresário individual é pessoa natural que
exerce em nome próprio, e com habitualidade, atividade empresarial, atuando
como empresário sem a constituição de uma pessoa jurídica ou sócios.
2. DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
Cumpre elucidar inicialmente que a pessoa jurídica não se confunde com as
pessoas que a compõem (sócios).
Fábio Ulhoa Coelho[9], ao tratar sobre a teoria das empresas, conceitua o
tema:
A sociedade empresária, como uma pessoa jurídica, é
sujeito de direito personalizado, e poderá, por isso, praticar
todo e qualquer ato ou negócio jurídico em relação ao qual
inexista proibição expressa. A personalização das
sociedades empresariais gera três consequências bastante
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precisas, a saber:
a) Titularidade Negocial [...] b)
Titularidade Processual [...] c) Responsabilidade Patrimonial
No direito brasileiro, a doutrina majoritária entende que existem nove espécies
de sociedades, divididas em inúmeras classificações, sendo: a sociedade simples
(S/S), a sociedade em comum (S/C), a sociedade em nome coletivo (N/C), a
sociedade em comandita simples (C/S), a sociedade em comandita por ações
(C/A), a sociedade em conta de participação (C/P), a sociedade limitada (Ltda.), a
sociedade anônima (S/A) e por fim a EIRELI, que por ser sui generis será tratada
em separado no item 3.
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Veja-se que entre as situações acima, as sociedades se dividem entre
personificadas e não personificadas.
De acordo com o Código Civil, são sociedades não personificadas: a
sociedade em comum (S/C) e a sociedade em conta de participação. (C/P).
Sobre as sociedades em comum (S/C), versa Maria Carla Pereira Ribeiro[10]:
São sociedades não personificadas, independentes de
registro, regendo-se pelo disposto nos artigos 986 a 990 do
CC e subsidiariamente pelas regras da sociedade simples.
Correspondem às
5 sociedades irregulares ou de fato, ou seja,
aquelas cujo contrato social ainda não se encontra
devidamente registrado na Junta Comercial. Parte da
doutrina diferencia as sociedades irregulares, aquelas que
têm contrato ou estatuto social, embora não averbado, e as
sociedades de fato, que sequer foram organizadas a partir
de um ato constitutivo (contrato social ou estatuto). No
entanto, da leitura do código depreende-se que não há tal
distinção do ponto de vista legal, de forma que ambas ficam
sujeitas ao regime ali disposto em relação à sociedade em
comum.
Assim, temos que as sociedades em comum são as chamadas
“sociedades irregulares”, ou seja, aquelas sociedades onde não se encontram
registrados os atos constitutivos.
Já no que tange a sociedade em conta de participação (C/P), disserta
Everaldo Medeiros Dias[11]:
Na sociedade em conta de participação, a atividade
constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e
exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes. [...] nesta sociedade existem 2
espécies de sócios: o Sócio Ostensivo e o Sócio participante.
Assim, em razão da despersonificação desta sociedade, os
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negócios são realizados em nome do Sócio Ostensivo que,
por isso, leva esse nome. Por sua vez, o sócio Participante
responde apenas ao Sócio Ostensivo, nas condições do
contrato. [...] Em razão de sua despersonificação, o contrato
da Sociedade em Conta de Participação não será levado a
registro perante o Registro Público de Empresas Mercantis,
sendo facultado aos sócios registrarem a mesma perante o
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ato registrário que não
conferirá personalidade à sociedade.
Portanto, vemos que a sociedade em conta de participação nada mais é do
que uma sociedade interna, formada por dois tipos de sócios, atuando perante
terceiros no exercício da atividade econômica, apenas o sócio ostensivo.
Superados tais conceitos, vemos que existem ainda outras diversas espécies
e classificação de sociedades, essas com aspectos próprios quanto à limitação de
responsabilidade dos sócios e estruturação administrativa.
São sociedades personificadas: sociedades simples (S/S), em comandita
simples (C/S), em comandita por ações (C/A), em nome coletivo (N/C), sociedade
limitada (LTDA) e a sociedade anônima (S/A).
Inicialmente, vemos que a sociedade simples (S/S) são sociedades de
caráter pessoal, tendo em vista que a atividade é personificada, mas não
empresária, em decorrência de vedação legal, enquadrando-se nessa espécie as
sociedades de pessoas com profissões de cunho intelectual, artístico e afins.
Quanto a esta modalidade de sociedade, disserta Ricardo Negrão[12]:
A sociedade simples sempre possui objeto social
distinto da atividade própria de empresário, que, por sua vez,
consiste no exercício de atividade econômica organizada
para a produção ou circulação de bens ou serviços. O objeto
da sociedade simples poderá incluir, por exemplo, a
prestação de serviços intelectuais, artísticos, científicos ou
literários. Esses serviços são espécies de um mesmo gênero
e podem ser caracterizados pelo fato de a prestação ter
natureza estritamente pessoal. É o trabalho prestado pelo
médico, advogado, dentista, pesquisador, escritor etc. Ainda
que esses profissionais realizem suas atividades com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, a organização não
terá caráter empresarial. Poderá, entretanto, o exercício
dessas mesmas profissões constituir elemento de empresa,
e, nesse caso, submeter-se-á ao conceito de empresalidade.
Já a sociedade em comandita simples (C/S) é conceituada por Fábio Ulhoa
Coelho[13] como:
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O tipo societário em que um ou alguns dos sócios,
denominados “comanditados”, têm responsabilidade
ilimitada pelas obrigações sociais, e outros, os sócios
“comanditários”, respondem limitadamente por essas
obrigações. Somente os sócios comanditados podem ser
administradores, e o nome empresarial da sociedade só
poderá valer-se de seus nomes civis, portanto. Ademais,
devem ser necessariamente pessoas físicas. Os sócios
comanditários, que podem ser pessoas físicasou jurídicas,
estão sujeitos às restrições específicas que lhes reserva a
lei. [...] Morrendo sócio comanditado, dá-se a dissolução
parcial da sociedade, a menos que o contrato social
expressamente estipule o ingresso dos sucessores. Se
falecer comanditário, a sociedade, em princípio, não se
dissolve.
Quanto à sociedade em comandita por ações (C/A) é o ensinamento de
Everaldo Medeiros Dias[14]:
A sociedade em comandita por ações terá o capital
dividido em ações e reger-se-á pelas normas relativas às
companhias ou sociedades anônimas [...] A principal
característica da5 Sociedade em Comandita Por Ações é a
existência de duas categorias de sócios: os acionistas
diretores que respondem ilimitadamente pelas obrigações
sociais e os acionistas, que respondem de forma limitada.
[...] A administração da sociedade somente poderá ficar a
cargo de sócio.
Ainda, temos a existência da sociedade em nome coletivo (N/C), cuja principal
característica é a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, onde os bens
e patrimônio da empresa se confundem com o dos sócios (pessoas naturais).
Sobre a referida sociedade aduz Ricardo Negrão[15]:
Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios
possuem igual responsabilidade: subsidiária ou secundária
em relação ao patrimônio da sociedade, solidariamente entre
eles, isto é, seus bens somente serão chamados ao
pagamento de dívida da sociedade quando o patrimônio
desta não for suficiente para satisfação integral desses
débitos. Há solidariedade entre os sócios, mas, em relação
à dívida da sociedade, sua responsabilidade é subsidiária ou
em segundo plano.
As modalidades acima acabam não sendo as mais frequentes no cotidiano,
tendo em vista que as sociedades mais comuns acabam por ser as que veremos
em seguida, sendo a sociedade limitada (LTDA) e a sociedade anônima (S/A).
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Atualmente a sociedade limitada (LTDA) é a mais comum na economia
brasileira, sendo explanado por Maria Carla Pereira Ribeiro[16] o motivo:
O sucesso deve-se à duas de suas características: a
limitação da responsabilidade dos sócios e a
contratualidade. Em razão da primeira, os empreendedores
e investidores podem limitar as perdas, em caso de
insucesso da empresa. Conforme se examinará à frente, os
sócios respondem, em regra, pelo capital social da limitada.
Uma vez integralizado todo o capital da sociedade, os
credores sociais não poderão executar seus créditos no
patrimônio particular dos sócios. Preservam-se os bens
deste, assim, em caso de falência da limitada. A segunda
característica que motivou a larga utilização desse tipo
societário é a contratualidade. As relações entre os sócios
podem pautar-se nas disposições de vontade destes, sem
os rigores ou balizamentos próprios do regime legal da
sociedade anônima, por exemplo. Sendo a limitada
contratual, e não institucional, a margem para negociações
entre os sócios é maior.
Por fim, temos a existência da sociedade anônima (S/A), que possui
características um pouco diferentes das demais sociedades empresárias.
Fabio Ulhoa Coelho[17] disserta quanto à referida espécie societária:
A sociedade anônima é uma sociedade de capital. Os
títulos representativos da participação societária (ação) são
livremente negociáveis. [...] O capital social deste tipo
societário é fracionado em unidades representadas por
ações. Os seus sócios, por isso, são chamados de
acionistas, e eles respondem pelas obrigações sociais até o
limite do que falta para a integralização das ações de que
sejam titulares. Ou dizendo o mesmo com as expressões
usadas pelo legislador: o acionista responde pelo preço de
emissão das ações que subscrever ou adquirir (LSA, art. 1º).
Preço de emissão, registre-se, não se confunde com o valor
nominal ou de negociação. [...] A sociedade anônima é
sempre empresária, mesmo que seu objeto seja atividade
econômica civil [...] A companhia adota denominação,
obrigatoriamente. Desta constará referência ao tipo
societário, pelas expressões “sociedade anônima” ou
“companhia”, por extenso ou abreviadamente (S/A ou Cia.),
sendo que esta última expressão somente poderá ser
utilizada no início ou no meio do nome empresarial. A
menção ao ramo do comércio na denominação é essencial
[...] As sociedades anônimas se classificam em abertas ou
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fechadas, conforme tenham, ou não, admitidos à
negociação, na Bolsa ou no mercado de balcão, os valores
mobiliários de sua emissão. Anote-se que o critério de
identificação de uma ou outra categoria de sociedade
anônima é meramente formal.
Como vimos anteriormente além da sociedade anônima (S/A) a sociedade em
comandita por ações (C/A) também opera por ações.
Portanto, temos uma breve análise conceitual das espécies societárias.
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3. DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI é a mais
recente espécie de organização societária, conforme doutrina majoritária.
Everaldo Medeiros Dias[18] comente quanto ao tema:
A EIRELI se trata de uma espécie de sociedade
empresária, na modalidade unipessoal, a exemplo do que já
ocorre com a subsidiária integral, ou mesmo na situação
excepcional da unipessoalidade incidental, [...] Requisitos
Essenciais Para5a Constituição da EIRELI: A) Capital igual
ou superior a 100 vezes o salário mínimo; B) Capital
totalmente integralizado; C) Nome Empresarial acrescido da
expressão “EIRELI” ao final da firma ou denominação social;
D) O titular da integralidade do capital da EIRELI somente
poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.: A
Lei 12.441/11 determina que sejam aplicadas à EIRELI, no
que couber, as regras referentes ás Sociedades Limitada.
Quanto ao tema, Fabio Ulhoa Coelho[19] defende que:
“A empresa individual de responsabilidade limitada”
(EIRELI) não é um empresário individual. Trata-se da
denominação que a lei brasileira adotou para introduzir,
entre nós, a figura da sociedade limitada unipessoal, isto é,
a sociedade limitada constituída por apenas um sócio. [...] O
sócio único da EIRELI, como todos os sócios de sociedades
empresárias, não é empresário. Empresário é a pessoa
jurídica da EIRELI. Ela é o sujeito de direito que explora a
atividade empresarial, contrata, emite ou aceita títulos de
crédito, é a parte legítima para requerer a recuperação
judicial ou ter a falência requerida e decretada.
Porém, cabe informar que para alguns autores, como Ricardo
Negrão[20], a EIRELI “se trata tão somente uma nova figura de pessoa jurídica de
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direito privado ao lado das associações, sociedades e fundações (e não uma nova
espécie de sociedade)”.
Assim, finda-se o estudo da organização de empresas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento do artigo se compreendeu acerca das
espécies societárias. O primeito item dissertou sobre o empresário individual, onde
o segundo e o terceiro momento explanaram sobre as demais espécies societárias
e a EIRELI, fomentando posteriormente a discussão quanto da organização das
sociedades, sua classificação e características.
Cumpriu-se fomentar um debate teleológico acerca das sociedades previstas
no ordenamento jurídico brasileiro, exemplificando e argumentando quanto ao
assunto.
Persebe-se que diante da questão aqui abordada, que toda a doutrina
e jurisprudência sobre o tema se dá no sentido da pluralidade de entendimentos
sobre o assunto.
Por fim, chega-se a ponderação de que é necessário se aprofundar na
discussão acerca da organização das sociedades, eis que institutos que nos
rodeiam permanentemente na vida profissional e cotidiana.
Destaca-se que o presente artigo não tem caráter exauriente, dado que,
indubitavelmente, surgirão novas espécies societárias e a doutrina e a
jurisprudência se amoldará no sentido de alterar as classificações, características
e afins.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir o direito comunitário. O
direito comunitário é composto pelo o conjunto de normas jurídicas que regulam e
disciplinam a organização e o funcionamento das Comunidades Europeias e da
União Europeia. O surgimento dos blocos econômicos importou na necessidade
da criação de um sistema de normas que os regulasse. Esse sistema de normas
foi denominado Direito Comunitário, sendo um sistema jurídico autônomo,
constituído de normas provenientes de determinadas fontes específicas, ordenado
por uma hierarquia de normas, sendo regido por dois princípios essenciais: o
princípio da integração e o princípio da primazia. O Direito Comunitário existente
na União Europeia é incorporado de forma congênita aos direitos nacionais.
Destarte, inexiste no Mercosul o verdadeiro direito comunitário, o que reina de
forma absoluta é o direito internacional público, regional, integracionista, vinculado
ao fenômeno de recepção.
5

Palavras-chave: Direito comunitário; Blocos econômicos; Amplo; Integração;
Primazia.
ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss Community law. Community
law consists of all the legal rules governing and governing the organization and
functioning of the European Communities and the European Union. The
emergence of the economic blocks implied the need to create a system of norms
that would regulate them. This system of norms was denominated Community Law,
being an autonomous legal system, constituted of norms originating from certain
specific sources, ordered by a hierarchy of norms, being governed by two essential
principles: the principle of the integration and the principle of the primacy.
Community law in the European Union is incorporated congenitally into national
law. Thus, there is no true Community law in Mercosur, which is absolute, public,
regional and integrationist international law, which is linked to the phenomenon of
reception.
Keywords: Community law, Economic blocks, Wide, Integration, Primacy.
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RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto discutir el Derecho comunitario.
El Derecho comunitario está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que
regulan y disciplinan la organización y el funcionamiento de las Comunidades
Europeas y de la Unión Europea. El surgimiento de los bloques económicos
importó en la necesidad de la creación de un sistema de normas que los regulara.
Este sistema de normas fue denominado Derecho Comunitario, siendo un sistema
jurídico autónomo, constituido por normas provenientes de determinadas fuentes
específicas, ordenado por una jerarquía de normas, que se rige por dos principios
esenciales: el principio de la integración y el principio de la primacía. El Derecho
comunitario existente en la Unión Europea se incorpora de forma congénita a los
derechos nacionales. De este modo, no existe en el Mercosur el verdadero
derecho comunitario, lo que reina de forma absoluta es el derecho internacional
público, regional, integracionista, vinculado al fenómeno de recepción.
Palabras clave: Derecho comunitário, Bloques económicos, de ancho, la
integración, Primado.

1 INTRODUÇÃO
O Direito Comunitário é um desdobramento do Direito Internacional, mas
que, ao contrário deste, não é de Direito Público, pois possui um caráter
supranacional, tendo natureza Público-Privada. Na América do Sul temos como
exemplo o Direito no âmbito do Mercosul. Outros autores preferem colocar a
legislação do Mercosul como "Direito de Integração" e nesse posicionamento o
direito da União Europeia seria o "direito de integração em nível comunitário" ou
direito comunitário propriamente dito.
O Direito Comunitário no âmbito europeu surge do entendimento da União
Europeia como Comunidade Jurídica e apresenta dois níveis normativos: regras
primárias (ou Direito Comunitário originário) e regras secundárias (ou Direito
Comunitário derivado). Sua maior contribuição e inovação é a supressão da
internalização clássica do Direito Internacional Público, na qual as decisões dos
Tratados Internacionais devem passar pelo processo de Ratificação, em um
processo demorado e que eventualmente nem sequer é realizado, tornando-o
ineficaz em determinados estados. No Direito Comunitário os estados membros
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abrem mão de parte da sua soberania e passam a aceitar a decisão dos tratados
automaticamente, através da primazia do ordenamento supranacional sobre o
nacional. Isso acontece, por exemplo, nas decisões tomadas no Parlamento
Europeu.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O Direito Comunitário originário identifica-se com as chamadas regras
primárias e que são aquelas que derivam dos Tratados constitutivos das
Comunidades e restantes instrumentos relativos ao alargamento e
aprofundamento das Comunidades. A sua relevância interna encontra-se prevista
e regulada no art.º 8º, nº 2 da CRP e que determina a vigência do sistema da
recepção automática para as diversas disposições de natureza social previstas
pelos Tratados.
O Direito Comunitário derivado ou secundário é composto por um conjunto
de normas emitidas pelos órgãos comunitários competentes e que relevam
internamente nos termos do nº 3 do art.º 8º da CRP situando-se abaixo da
constituição e acima da lei ordinária, entendimento que não é pacífico nem comum
a toda a Doutrina. No que respeita5 à hierarquia das fontes comunitárias os
regulamentos têm posição superior, pelo que revogam, no todo ou em parte, a
legislação interna que se lhes oponha, ainda que lhes seja posterior.
2 DESENVOLVIMENTO
O direito comunitário é composto pelo o conjunto de normas jurídicas que
regulam e disciplinam a organização e o funcionamento das Comunidades
Europeias e da União Europeia.
Desenvolvendo e concretizando um pouco mais o conceito, teremos que
integram o direito comunitário:
a) As regras jurídicas que regem e disciplinam as relações entre a União
Europeia e as Comunidades Europeias, por um lado, e os respectivos Estados
membros, por outro;
b) As regras jurídicas que regem e disciplinam em variados domínios as
relações entre cidadãos, empresas, Estados membros, União Europeia e
Comunidades Europeias (com particular incidência para as normas jurídicas que
corporizam
as
políticas
comunitárias);
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c) As regras jurídicas que conformam, nos mais variados aspectos, a existência
das instituições da União Europeia e das Comunidades Europeias (forma de
composição, competências, modo de funcionamento, relacionamento
interinstitucional,
etc.);
d) As normas jurídicas que fixam a forma de recurso e tramitação ante as
instâncias jurisdicionais da União Europeia e das Comunidades Europeias.
Este vasto conjunto de normas jurídicas — todas elas normas de direito
comunitário — reparte-se entre aquelas cuja origem radica em acordos
intergovernamentais estabelecidos entre os Estados membros (as normas que
constam dos Tratados comunitários, o chamado direito comunitário originário) e
os atos normativos que são produzidos pelas instituições comunitárias, que para
tanto foram habilitadas pelos Tratados (o chamado direito comunitário derivado).
No plano metodológico, e como forma de facilitar o respectivo estudo, o
núcleo essencial deste vasto universo jurídico pode ser decomposto em dois
grandes grupos normativos que, apesar de não englobarem todas as normas de
direito comunitário e de deixarem de fora domínios que tendem a reforçar a sua
importância, dão origem ao direito comunitário institucional e ao direito comunitário
econômico.
O Direito Comunitário não se confunde com o Direito da Integração. Embora
afins em alguns aspectos, não são disciplinas idênticas, não são sinônimos,
versam sobre objetos diversos, tratam de conceitos próprios e abordam normas
distintas. O Direito Comunitário pode até ser considerado uma forma de Direito de
Integração aperfeiçoado, evoluído.
O Direito da Integração tem como objeto principal a integração de natureza
eminentemente comercial e econômica, visando ao incentivo do comércio
internacional de uma região, é um desdobramento do Direito Internacional
Clássico.
Direito Comunitário é, assim, o conjunto de regras adotado por comunidades
integradas para regular as relações multilaterais entre os Estados Membros,
particulares e instituições criadas pelo sistema.
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Deve-se esclarecer que a expressão fonte vem do latim fons, fontis,
nascente, significando tudo aquilo que origina, que produz algo. Assim, a
expressão fontes do Direito indica, desde logo, as formas pelas quais o Direito se
manifesta.
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As fontes do Direito Comunitário englobam não apenas sua tipologia formal,
mas também a jurisprudência que presta importante contribuição na delimitação
de princípios e regras comunitários. Dentre a tipologia normativa formal, a doutrina
estabelece distinção de duas categorias hierárquicas: direito comunitário originário
e direito comunitário derivado. Os tratados, anexos e atos que os alteram integram
a primeira categoria. Os demais atos adotados pelas instituições comunitárias
compõem a segunda categoria. O direito comunitário derivado é divido ainda em
atos unilaterais e convencionais.
Enquanto as fontes primárias criam as organizações comunitárias e visam
delimitar sua atuação para a consecução de seus fins e objetivos (a integração
entre os Estados-membros), as fontes secundárias são criadas pelos órgãos e
instituições criados pelas fontes primárias
(daí seu caráter derivado) para ordenar
5
sua atuação.
No âmbito do Mercosul, as fontes também podem ser originárias e derivadas.
As fontes primárias ou de direito originário também se originam dos tratados
assinados pelos países formadores do bloco, quando criam ou modificam sua
estrutura jurídica e as secundárias ou derivadas são as constituídas por normas
provenientes dos órgãos da “comunidade”. Insta salientar que, como o Mercosul
ainda não se encontra em uma fase de integração econômica muito avançada
(não passando de uma “união aduaneira” incompleta). Portanto, estas fontes não
terão na seara do direito interno dos países-membros do Mercosul a mesma força
que têm no direito comunitário europeu.
Como direito derivado pode-se mencionar as diretivas, que são orientações
políticas gerais que emanam da cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, os
regulamentos, que são normas de alcance geral e que implicam no exercício dos
poderes legislativos comunitários, diretamente aplicável sem necessidade de
exequatur. As decisões previstas no direito comunitário europeu não existem no
Mercosul. As resoluções são as tomadas pelo Grupo Mercado Comum e por
consenso com quórum unânime. As recomendações podem ser atos emanados
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do GMC ou dos subgrupos de trabalho ou de reuniões especializadas ad hoc. As
atas que seriam documentos que refletem as reuniões de todos os órgãos de
governo do Mercosul, com suas conclusões e podem chegar a conter normas
jurídicas ou recomendações. E, finalmente, a jurisprudência, que não é integrada
e consolidada, pois é formada pelo tribunal arbitral ad hoc previsto no protocolo
de Brasília. Os acordos setoriais de complementação firmados por empresários
de distintos setores comerciais e industriais ou de serviços ou pelas câmaras que
os auxiliam e o direito consuetudinário, que não tem previsão no Mercosul.
Distingue-se dessa forma a comunidade internacional clássica - na qual se
enquadra o Mercosul - do modelo comunitário adotado pela União Europeia. Na
comunidade internacional clássica, formada por estados soberanos, inexistem
normas comunitárias e supranacionalidade. Predomina uma relação horizontal de
soberanias e um sistema de cooperação entre os Estados.
No modelo comunitário, a relação se assenta em bases verticais, no qual os
Estados partilham sua soberania que assegura o processo de integração, a ordem
jurídica comunitária e o poder supranacional. O direito comunitário nasce desce
modelo, vinculando os Estados-Partes, as pessoas físicas e jurídicas no âmbito
de cada Estado.
A União Europeia inovou o cenário jurídico internacional ao abandonar o
arcaico conceito de soberania. Instituiu o direito comunitário decorrente de uma
soberania partilhada que estabeleceu um quadro jurídico único, constituído de
normas que ultrapassam o direito nacional configurando total primazia do direito
comunitário sobre o nacional. A aplicação de tais normais passa a estar sujeitas
ao Tribunal de Justiça, que está acima dos Estados Membros, assegurando
uniformidade de aplicação e implementação. O direito comunitário nasce nesse
modelo vinculando os Estados-Membros e as pessoas físicas ou jurídicas
diretamente no âmbito interno de cada Estado como consequência da primazia do
direito comunitário.
É aqui, portanto que se aponta a grande diferença do Mercosul e da União
Europeia. Diferentemente da União Europeia, a mecânica de incorporação do
direito do Mercosul aos direitos nacionais, foi e continua sendo a mecânica
clássica. O direito do Mercosul se assenta no modelo clássico, i.e., advém de
Tratados Internacionais negociados pelos governos e que posteriormente
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aprovados pelos Congressos são ratificados pelos Estados-Membros e
promulgados, incorporando-se assim a norma do Mercosul ao direito nacional de
cada um dos seus integrantes. Trata-se do típico e clássico fenômeno da
recepção.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O surgimento dos blocos econômicos importou na necessidade da criação
de um sistema de normas que os regulasse. Esse sistema de normas foi
denominado Direito Comunitário, sendo um sistema jurídico autônomo, constituído
de normas provenientes de determinadas fontes específicas, ordenado por uma
hierarquia de normas, sendo regido por dois princípios essenciais: o princípio da
integração e o princípio da primazia. Para a análise das fontes, buscamos
inspiração no direito comunitário europeu.
Não há que se falar, portanto de Direito Comunitário do Mercosul, pois o
verdadeiro direito comunitário prescinde do mecanismo tradicional de
incorporação. A pedra de toque do Direito Comunitário é a primazia instaurada do
5
Direito Comunitário sobre o nacional de maneira direta, desvinculada, portanto do
mecanismo clássico da recepção. O Direito Comunitário existente na União
Europeia é incorporado de forma congênita aos direitos nacionais. Destarte,
inexiste no Mercosul o verdadeiro direito comunitário, o que reina de forma
absoluta é o direito internacional público, regional, integracionista, vinculado ao
fenômeno de recepção.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS
ÚTEIS, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017 (REFORMA
TRABALHISTA), NO PROCESSO DO TRABALHO.
RODRIGO CHUNG
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O Novo Código de Processo Civil instituído pela Lei n° 13.105, de 16 de
março de 2015 que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016[1] previu no seu
artigo 219 e parágrafo único o seguinte:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único.
O disposto neste artigo aplicase somente aos prazos processuais.
A dúvida que surgiu entre os operadores do direito atuantes na esfera
trabalhista era se o dispositivo em tela se aplicaria ou não ao processo do trabalho,
haja vista que alguns sustentavam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
5 poderia ser aplicado supletivamente ao
seria omissa neste sentido e, portanto,
processo laboral conforme artigo 15 do CPC-2015:
Art. 15.
Na ausência de normas que regulem
processoseleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Dessa forma, antevendo as grandes repercussões do novo Código de
Processo Civil no direito do trabalho e processo do trabalho, o Tribunal Superior
do Trabalho editou a Instrução Normativa (IN) n° 39, de 16 de março de 2016
dispondo, nos aspectos de relevo, sobre quais as normas da Lei de Ritos de 2015
que seriam aplicáveis ou não ao processo trabalhista de forma não exaustiva.
Assim, já no artigo 1° desta IN n° 39/2016 do TST ficou consignado
expressamente o seguinte:
Art. 1° Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária
e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de
omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e
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princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma dos
arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de
17.03.2015.
Logo, visando evitar a insegurança jurídica, o Egrégio Pleno do Tribunal
Superior do Trabalho em uma de suas considerações apontou “a exigência de
transmitir segurança jurídica aos jurisdicionados e órgãos da Justiça do Trabalho,
bem assim o escopo de prevenir nulidades processuais em detrimento da
desejável celeridade”.
Sendo assim, de forma expressa, o TST entendeu, inicialmente, que não se
aplicaria a contagem dos prazos em dias úteis do novo CPC-2015 ao Processo
do Trabalho, conforme disposto no art. 2°, inciso III, da Instrução Normativa n°
39/2016, in litteris:
Art. 2° Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo
do Trabalho, em razão de inexistência de omissão ou por
incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo
Civil:
III - art. 219 (contagem de prazos em dias úteis);
Ocorre que, com a edição da Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017, já em
vigor desde 11 de novembro de 2017, os prazos que são tratados na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) no Título X (“Do Processo Judiciário do
Trabalho”), são contados em dias úteis, excluindo-se o dia do início e
incluindo o dia do vencimento. Confira-se:
Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados
em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do
dia do vencimento.
§1° Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente
necessário, nas seguintes hipóteses:
I - quando o juízo entender necessário;
II - em virtude de força maior, devidamente comprovada.
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§2° Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a
ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às
necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à
tutela do direito. (NR)
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Dessa forma, é certo que muitas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho
devem ser revistas, assim como alguns dispositivos da IN 39/2016, como, neste
caso, sobre a aplicação em dias úteis no processo do trabalho.
No entanto, surge, então, uma nova discussão se a contagem em dias úteis
é tão somente para prazos processuais ou se também é aplicado aos prazos de
direito material, como, por exemplo, ação rescisória, que apesar de constar no
mesmo Título X (“Do Processo Judiciário do Trabalho”), cujo prazo possui
natureza decadencial.
Neste contexto, considerando que o Colendo TST, inicialmente, entendeu
pela não aplicação da contagem dos prazos em dias úteis após a vigência do novo
CPC deve prevalecer, pelo menos num primeiro momento, uma interpretação mais
5

conservadora dos tribunais quanto à contagem dos prazos à luz do novo art. 775
da CLT combinado com o art. 15 e o parágrafo único do art. 219, ambos do NCPC,
isto é, que os prazos em dias úteis sejam contados para os prazos
processuais de forma que não se aplica o mesmo raciocínio para os prazos
de direito material em que pese constarem no mesmo Título X.
Referências
BRASIL.

Lei

n°

13.105,

de 16 de março de 2015. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm Acesso em 08/03/2018.
BRASIL.

Lei

n°

13.467,

de 13 de julho de 2017. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/l13467.htm Acesso em 08/03/2018.
BRASIL. Decreto-lei n° 5.452, de 1° de março de 1943. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm Acesso em
08/03/2018.

303
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

TST. Resolução n° 203, de 15 de março de 2016. Edita a Instrução Normativa
n°39, que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis
e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva. Disponível
em:
http://www.tst.jus.br/documents/10157/429ac88e-9b78-41e5-ae282a5f8a27f1fe. Acesso em 08/03/2018.
[1] O Superior Tribunal de Justiça através do seu órgão Plenário interpretou,
em sessão administrativa, o art. 1.045 do CPC de 2015 que entraria em vigor no
dia 18/03/2016 com fundamento no §1° do art. 8° da Lei Complementar n° 95/98
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
Disponível
em: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/
Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Pleno-do-STJ-define-que-o-novo-CPC-entraem-vigor-no-dia-18-de-mar%C3%A7o. Acesso em: 23/03/2016.

304
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

SOCIEDADE SIMPLES NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
RONALDO PAULINO FILHO: Mestre em
Direito pela Universidade Católica de
Pernambuco.
Especialista
em
Direito
Constitucional Aplicado. Especialista em Direito
Processual Civil. Advogado, Professor de
Direito e Pesquisador.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Introdução
Em um primeiro momento vale mencionar que no ordenamento jurídico
existe uma diferenciação entre as chamadas Sociedades Personificadas que
possuem Personalidade Jurídica, das Sociedades Despersonificadas que não têm
Personalidade Jurídica.
As Sociedades Personificadas podem ser Empresárias ou Simples. A
sociedade empresária de acordo com os artigos 982 e 983 do Código Civil deve
ser uma Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em Comandita Simples,
5
Sociedade em Comandita por Ações, Sociedade
Anônima ou Sociedade Limitada.
A Sociedade Simples, não exercem atividade empresarial, pode adotar
qualquer desses tipos societários, no entanto o Parágrafo Único do Artigo 982 diz
que independente do seu objeto as Sociedades por Ações só podem ser
empresárias e as Cooperativas só podem ser Simples.
Sendo assim, estão incluídos nesse tipo societário: Sociedade em Nome
Coletivo, Sociedade em Comandita Simples, Sociedade Limitada e Cooperativa.
O Rol não encerra e se a sociedade simples não adotar um desses tipos
societários, ela poderá vestir as normas que lhe forem próprias.
A nomenclatura “sociedade simples” é estabelecida pela primeira vez no
Brasil pelo Código Civil de 2002. É a forma societária adotada para as atividades
não empresariais, ou seja, nas sociedades de profissionais liberais ou intelectuais.
Tem como estrutura o trabalho não organizado e autônomo em se tratando
dos sócios, que cumprem suas funções sem acoplamento maior com os postos
dos demais. Distinta das sociedades empresárias, as sociedades simples não são
passíveis de falência. Como exemplo de sociedade simples são os consultórios
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médicos e sociedade por contador. Retratam sociedades de profissionais liberais
e seguem a característica fundamental das sociedades simples que é o
desempenho autônomo sem entrar nos requisitos da atividade empresária (que
pode acontecer por força de lei ou voluntariamente) de cada sócio do componente
social.
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Rubens Requião menciona que deveria ter sido criado capítulo do Código
Civil com regrais gerais de Direito Societário porque a legislação da sociedade
simples é subsidiária para as regidas pelo Código Civil[1].
2.Registro
Sociedade Simples pode ser a natureza da sociedade e o tipo societário.
Uma sociedade só adquire personalidade jurídica quando registra no órgão
próprio. Em se tratando de sociedade empresarial ou sociedade empresária
registra na Junta Comercial, no tocante à sociedade simples é no Registro Civil de
Pessoa Jurídica.
Vale mencionar que a Cooperativa, mesmo sendo do tipo simples, deverá
ser registrada na junta comercial e a Sociedade de Advogados, para que tenha
personalidade jurídica deverá ser registrada na respectiva seccional da OAB.
Trata-se de uma sociedade contratual, tem como ato constitutivo um
contrato social, em regra o prazo para registro é de 30 dias como diz o Artigo 998
do Código Civil. Contados da assinatura do contrato, tem 30 dias para realizar,
dentro desse prazo terá efeito “ex tunc”(retroativo). Se foi efetuado em momento
posterior ele terá efeito “ex nunc”, só produzirá efeitos na data do registro.
O contrato Social deve seguir as regras do Artigo 997 do Código Civil:
“A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular
ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes,
mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos
sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação,
nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
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III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo
compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação
pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizála;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição
consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da
sociedade, e seus poderes e atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas
obrigações sociais.
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer
pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. ”
3. Pluripessoalidade
Característica que marca o tipo5societário é a pluripessoalidade, ou seja, no
momento da constituição da sociedade simples ela não poderá ser unipessoal,
terá que ser por mais de dois sócios. Poderá depois de constituída, a
unipessoalidade temporária ou incidental por 180 dias, conforme o Artigo 1033, IV
do Código Civil.
Diz respeito ao prazo para recompor um segundo sócio. Sendo assim
inicialmente deverá existir dois ou mais sócios, mas não impede a saída de sócio
e no decorrer do prazo acima mencionado, será permitida a recomposição da
sociedade por outro.
Pode o incapaz ser sócio, conforme o Artigo 974 §3° do Código Civil, no
entanto, existem requisitos cumulativos: Devidamente assistido ou representado;
Necessário que não exerça administração; O Capital Social deve estar totalmente
integralizado.
O Artigo 977 do Código Civil permite a sociedade entre cônjuges, no
entanto, não pode ter casado com regime de comunhão universal de bens, ou no
da separação obrigatória.
4.Quotas Sociais
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Conforme Rubens Requião, as Quotas Sociais têm direito de duplo aspecto:
Direito Patrimonial e Direito Pessoal. São frações do capital social que conferem
ao seu titular direito de sócio de uma sociedade.
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Para as formas de integralização das cotas sociais, primeiro ocorre a
Subscrição, ou seja, o comprometimento. O sócio se compromete por
porcentagem naquela sociedade e Integralização seria o próprio “pagamento”. A
Integralização poderá ser constituída por: Dinheiro, Bens, Créditos e Prestação de
Serviços. Estabelecido pelo Artigo 1001 e seguintes do Código Civil.
Se entende por Sócio Remisso, o sócio que não integralizou suas cotas
sociais. O Artigo 1004 do Código Civil, Parágrafo único menciona que:
“Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir,
à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota
ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o
disposto no§ 1o do art. 1.031. ”
Indenização é ajuizar uma ação para cobrar o percentual que ele está
devendo, Exclusão é retirada da sociedade e a Redução da cota ao valor que ele
integralizou, consiste em diminuir a porcentagem na sociedade ao valor que foi
pago.
O Artigo 1003 do Código Civil ao tratar da cessão de cotas diz: “A cessão
total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social
com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à
sociedade. ” Ou seja, precisa da modificação do contrato social e é necessário a
autorização, o consentimento de todos os demais sócios.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde em
relação à terceiros pelas obrigações que tinha na época em que era sócio.
Modificação do contrato social, o responsável leva para arquivamento no Registro
Civil de Pessoa Jurídica.
5.Responsabilidade do Sócio
Pelo Artigo 997 do Código Civil, VIII, O contrato Social vai estabelecer se o
sócio responde ou não por dívidas da sociedade de forma: Limitada ou Ilimitada,
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Subsidiária ou Solidária. Se for limitada o sócio não responde por dívidas da
sociedade, no caso da Ilimitada o sócio responderá por dívidas da sociedade.
A limitação diz respeito à subscrição, ou seja, ao comprometimento que o
sócio estabeleceu no contrato social. O patrimônio pessoal do sócio não seria
afetado para caso de responsabilidade limitada.
Essa responsabilidade poderá ser subsidiária ou solidária, se o contrato
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social for omisso deverá aplicar o Artigo 1023 do Código Civil: “Se os bens da
sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na
proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de
responsabilidade solidária. ”
Os sócios respondem com seus bens pessoais por dívidas da sociedade
de forma subsidiária pelo saldo, pela diferença na proporção em que participem
nas perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Enunciado 479
da 5° Jornada de Direito Civil.
6.Direitos dos Sócios

5

Direito de participação nos lucros sociais, O artigo 1008 do Código Civil, diz
que a cláusula que exclui os sócios na participação nos lucros será nula.
Direito de Retirada é a possibilidade que o sócio tem de se retirar da
sociedade. É disciplinada pelo Artigo 1029 do Código Civil, deverá analisar o prazo
da sociedade. Se é prazo determinado ou se é uma sociedade por prazo
indeterminado.
Para o por prazo Determinado terá que ser por justa causa e judicialmente,
já para prazo Indeterminado não precisa de justa causa, ou seja, não precisa de
medida judicial. É preciso que se tenha de notificar os demais sócios com uma
antecedência de sessenta dias.
Participação nas Deliberações Sociais, também se caracteriza como direito
dos sócios, estabelecido no Artigo 1010 do Código Civil. Consiste nas aprovações
ou recusas das deliberações. Pode ser em reunião ou assembleia. O quórum é
pela Maioria do Capital Social, no entanto, poderá não alcançar a maioria, em caso
de empate, pelo Número de Sócios. Se ainda assim, será a da decisão judicial.
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As exceções: Modificação do Contrato Social, diz o Artigo 999 do Código
Civil que é necessária unanimidade. Artigo 1015 do Código Civil, por maioria de
sócios, para venda de imóveis.
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Para caso de Exclusão do Sócio: o Sócio Remisso, aquele que não
integralizou sua cota social, possibilidade elencada no Parágrafo Único do Artigo
1004, já mencionada anteriormente. E o Artigo 1030 do Código Civil: “Ressalvado
o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído
judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no
cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”.
Trata da Falta Grave ou Incapacidade Superveniente.
7.Administrador
A nomeação do administrador vai poder ser no contrato social ou ato
separado, no caso de assembleia. Pode ser sócio ou não sócio conforme Sergio
Campinho[2]. Só pode ser Pessoa Física, pelo demonstrado no Artigo 997 do
Código Civil.
A Responsabilidade tem como regra geral: é de responsabilidade da
sociedade (não do administrador). Como Exceções: Artigo 1016 do Código Civil,
que diz quando o administrador agir com culpa ele responderá solidariamente
perante a sociedade e terceiros.
O Artigo 1015, Parágrafo Único do Código Civil, demonstra situações que
nesse caso a sociedade não responde mais, a chamada Teoria “ultra vires”.
Quando o administrador agir com excesso.
Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no contrato social,
provando-se que era conhecida de terceiro e tratando-se de operação
evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
Aqui há uma crítica bastante interessante da doutrina, como exemplo: O
Administrador da lavanderia comprando um galão de tinta, entraria na hipótese,
mas é uma reforma da própria lavanderia, mesmo a operação não sendo dos
negócios, tem relação com administração. Tal situação vai na contramão da

310
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

jurisprudência. Adota a teoria da aparência. O terceiro de boa-fé tem o direito de
ser protegido.
8.Dissolução
Pode ser Dissolução Total e Dissolução Parcial. A diferença é que na
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dissolução total fala de encerramento da sociedade, ela vai ter a extinção. Na
dissolução parcial é quando um ou mais sócios saem da sociedade, mas a
sociedade é mantida, é preservada, ela continua em atividade.
A Dissolução Parcial tem como Modalidades/ Hipóteses: Vontade dos
Sócios, ou seja, acordo entre eles. Porém quando um quer sair e os outros não
querem, ele vai exercer o direito de retirada do Artigo 1029 do Código Civil.
A Exclusão do Sócio é mencionada pelo Artigo 1030 do Código Civil,
Falecimento/Morte do Sócio no Artigo 1028 do Código Civil, Sócio Remisso pelo
Artigo 1004 do Código Civil. No caso de Falência do Sócio (Sócio que teve falência
decretada) ocorrerá a liquidação da cota a pedido do credor.
5

Dissolução Total é para casos que ocorre a extinção da sociedade, o
encerramento da sociedade, podendo ser por: Vontade dos Sócios; Decurso do
Prazo e o Prazo Determinado. Chegou no momento final do encerramento do
prazo determinado, se os sócios não fizerem nada e continuarem a sociedade,
nessa hipótese a lei diz que esse prazo será prorrogado por prazo indeterminado.
Falência da Sociedade, caso de sociedade empresária, estabelecida no
Artigo 1044 do Código Civil. Para caso de Unipessoalidade por mais de 180 dias
o Artigo 1033, IV do Código Civil, menciona a dissolução da sociedade.
Por Extinção de autorização para funcionamento, também se caracteriza
como dissolução, pelo Artigo 1033, V do Código Civil.
Se os Administradores no prazo de trinta dias não fizerem a liquidação, ou
seja, a soma dos ativos para pagamento do passivo, terá a participação do
Ministério Público, Artigo 1037 do Código Civil. Anulação do ato constitutivo, caso
se o contrato social for anulado também terá a dissolução da sociedade.
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Inexequibilidade do contrato social, também conhecido como exaurimento
do contrato social e por fim, Falta de mercado para atividade.
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RESUMO: Na contemporaneidade, com o intuito de dar respostas aos anseios da
sociedade e à crescente litigância de massa, busca-se a criação e o
aperfeiçoamento de ferramentas processuais que dinamizem e instrumentalizem
o acesso à Justiça, a isonomia, a celeridade, a segurança jurídica, dentre outros
valores e princípios com assento constitucional. As Leis 13.015/2014 e
5
13.105/2015) foram editadas com o intuito de resolver demandas repetitivas, vindo
a reforçar o microssistema dos “recursos repetitivos”. Nessa conjuntura, o vertente
estudo pretende analisar, na matéria trabalhista, a partir do novo papel conferido
aos Tribunais Regionais do Trabalho, o de uniformização obrigatória de sua
jurisprudência, com enfoque para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
(Ceará), no que concerne à análise quantitativa das súmulas e teses
prevalecentes, a par da normatização regimental dos instrumentos processuais
tendentes à padronização dos julgados. O intuito do estudo é examinar a
adequação normativa processual à práxis. Para tanto, o trabalho terá abordagem
comparativa com outros Regionais, o 5º (Bahia) e o 6º (Pernambuco), que
apresentam semelhanças com a Corte Trabalhista do Ceará. O método de
pesquisa utilizado foi o dedutivo comparativo, com técnicas de pesquisa
documental, bibliográfica, jurisprudencial, de informações e dados de sítios
eletrônicos de forma qualitativa.
Palavras chaves: Processo Civil - Litigância de Massa – Uniformização da
Jurisprudência.
ABSTRACT: At the present time, in order to respond to the aspirations of society
and the growing mass litigation, we seek to create and improve procedural tools
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that will dynamise and instrumentalize access to justice, isonomy, speed, legal
security, among other values and principles with constitutional seat. Laws 13,015
/ 2014 and 13,105 / 2015) were edited with the purpose of solving repetitive
demands, reinforcing the microsystem of "repetitive resources". At this juncture,
the present study seeks to analyze, in the labor field, the new role assigned to the
Regional Labor Courts, the obligatory standardization of its jurisprudence, with a
focus on the Regional Labor Court of the 7th Region (Ceará), refers to the
quantitative analysis of prevailing precedents and theses, along with the normative
regulation of procedural instruments tending to the standardization of the judged.
The purpose of the study is to examine the normative procedural adequacy to
praxis. To do so, the work will have a comparative approach with other Regionals,
the 5th (Bahia) and the 6th (Pernambuco), which have similarities with the Labor
Court of Ceará. The research method used was the comparative deductive, with
techniques of documentary, bibliographic, jurisprudential, information and data
search of electronic sites in a qualitative way.
Keywords: Civil Procedure - Mass Litigation - Uniformity of Jurisprudence.
Sumário: 1. Introdução. 2. Direito e mudança social: as alterações legislativas
processuais para a conformação do sistema jurídico às novas demandas
sociais. 2.1. Em busca de um sistema processual que acompanhe as novas
demandas e anseios da sociedade. 2.2. A compatibilidade dessa conformação
legislativa à Constituição Federal. 3. O novo papel dos tribunais de 2ª instância na
uniformização da jurisprudência regional: uma análise da legislação e da realidade
do sistema judiciário trabalhista (TRTs). 3.1. A disciplina normativa no Código de
Processo Civil de 1973. 3.2. A entrada em vigor da Lei 13.015/2014. 3.3. A entrada
no ordenamento brasileiro do Código de Processo Civil de 2015. 4. A
uniformização da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
(Ceará). 4.1. A uniformização da jurisprudência no Regimento Interno do TRT 7ª
Região.. 5. Considerações finais.

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo visa tratar do novo papel a ser protagonizado pelos
Tribunais Regionais do Trabalho, em particular a Corte trabalhista da 7ª Região
(Ceará), relativo à uniformização de sua jurisprudência, que se tornou obrigatória
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na ordem jurídica hodierna. Essa novel função é decorrente da mudança
legislativa no direito processual, que busca atender aos anseios da sociedade
atual junto à atividade jurisdicional do Estado, marcada pela alta litigiosidade e
crescentes demandas repetitivas.
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Estruturou-se o trabalho da seguinte forma. No primeiro capítulo, será
abordada a questão da crescente judicialização, sobretudo em demandas
repetitivas, os valores socioculturais que influenciam a criação de instrumentos
processuais pela legislação ordinária com o intuito de resolver, de forma adequada
e efetiva, os conflitos sociais, bem como a compatibilidade dessa legislação
ordinária processual com os princípios e valores preconizados na Constituição
Federal.
No segundo capítulo, analisar-se-á o novo desenho normativo, assim
como o papel de uniformização da jurisprudência conferida aos Tribunais de 2ª
instância, tendo por enfoque a legislação trabalhista acerca do tema.
No terceiro e último capítulo, será examinada a práxis do Tribunal
5
Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, quanto à uniformidade dos seus
julgados, tomando como parâmetro a quantidade de teses jurídicas editadas
(súmulas e teses prevalecentes), assim como a eventual conformação do
Regimento interno da Corte face às alterações legislativas que fomentam a
conduta padronizadora da jurisprudência.
Com este trabalho, pretende-se demonstrar que o Tribunal Regional do
Trabalho no Ceará ainda não superou, satisfatoriamente, as barreiras e entraves
culturais, estruturais, e normativos para a promoção da uniformização de sua
jurisprudência, medida processual que se tornou impositiva na ordem jurídica
vigente.
Esclarece-se, por fim, que não é objeto deste trabalho a análise crítica
acerca dos instrumentos processuais de uniformização da jurisprudência[1], mas
a verificação de sua eficácia junto à Corte trabalhista cearense.
2. DIREITO E MUDANÇA SOCIAL: AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
PROCESSUAIS PARA A CONFORMAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO ÀS
NOVAS DEMANDAS SOCIAS
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2.1. Em busca de um sistema processual que acompanhe as novas
demandas e anseios da sociedade
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O processo judicial tem por escopo a resolução de conflitos sociais, é,
pois, um instrumental utilizado pelo Estado, pela face do Poder Judiciário, para a
pacificação da sociedade.
Na perspectiva sociológica, a decisão proferida pelo órgão jurisdicional
não resulta, inexoravelmente, no fecho da divergência social, este é resultado de
um processo social de conformação perante a sociedade na qual o conflito
houvera se instalado. Para Miranda Rosa (2004, pág. 118) “o processo judicial é
apenas um dos modos de acomodação de situação de conflito social”.
Neste sentido, para que o direito, através do seu instrumental processual,
consiga conformar a sociedade, torna-se necessário conhecer os valores
socioculturais dominantes, pois “toda sociedade cria ou desenvolve um certo
quadro cultural que abrange e compreende as suas maneiras de ser e de sentir,
crenças, valores, costumes, normas sociais [...]” (MIRANDA ROSA, 200, pág.
119).
No contexto da globalização, a sociedade contemporânea é
caracterizada, do ponto de vista jurídico, pela excessiva litigiosidade de massa.
Isso decorre das crescentes e diversificadas relações de consumo, em que
discutem, via de regra, questões jurídicas e fáticas semelhantes.
No Brasil, ocorre o fenômeno da judicialização da vida[2], em que se
observa a alta litigiosidade, como consequência da crença das pessoas na Justiça,
pois, como assinalou José Renato Nalini (apud Mancuso, 2009, pág. 321), “Após
a Constituição de 1988, aquela que mais acreditou na solução judicial dos
conflitos, multiplicaram-se as lides. As pessoas acreditaram na Justiça. Essa é
uma das causas da pletora de processos”.
Diante dessa realidade, o Parlamento exerceu o seu primordial papel de
legislar, ofertando à ordem jurídica pátria um sistema processual apto à resolução
desses desacordos de massa, que apresentam semelhanças nas relações
jurídicas que os pressupõe. De fato, normas processuais foram editadas para dar
resposta a essa realidade social (MANCUSO, 2009, pág. 67) – a litigância
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crescente e massificada, a exigir também uma mudança na sociedade, em
especial na cultura e na prática dos Tribunais, que deverá buscar na uniformização
de sua jurisprudência a superação das contradições de sua funcionalidade
estrutural e dos julgados que profere. O dissenso jurisprudencial não se coaduna
com os valores constitucionais da estabilidade e certeza que representam hoje a
segurança jurídica.
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Essa mudança na conduta uniformizadora tribunalícia, caso aconteça,
repercutirá, invariavelmente na própria sociedade, a exemplo de uma tendente
redução da litigância, e, consequentemente, da própria cultura judiciarista[3] . O
fato de saber como o tribunal pensa e decide acerca de determinada questão
jurídica, poderá reduzir a litigiosidade, pois a sociedade deverá avaliar a relação
custo-benefício ao se socorrer dos órgãos jurisdicionais para buscar a resolução
dos seus conflitos.
A esperada transformação na praxis forense, através da efetiva utilização
do aparato processual-procedimental para o julgamento das causas repetitivas,
guarda consonância com os valores
da sociedade contemporânea e da
5
Constituição Federal de 1988, que prima pela concretização dos valores e
princípios do acesso à Justiça, da efetividade, igualdade, segurança jurídica,
duração razoável do processo, dentre outros. Assim, tanto a Lei 13.015/2014,
quanto o Código de Processo Civil de 2015[4] (CPC de 2015), vieram com a
promessa de ajuste do sistema judiciário trabalhista às expectativas da sociedade.
Portanto, é necessário que os tribunais de 2º grau incorporem essa “nova
ideologia” trazida pelo CPC, pois
a sensação generalizada e difusa de injustiça ocorre quando
a lei não é aplicada de modo igual por todos os juízes.
“acontece dos juízes interpretarem a Lei de um modo em
alguns casos e de modo diferente em casos rigorosamente
assemelhados. Há boas razões para a distinção? Esse é o
debate da Justiça (JORGE NETO, 2016, pág. 111).
Deste modo, a busca pela padronização dos julgados fulminará com a
imprevisibilidade da atividade judiciária, que viola os valores e princípios
constitucionais da isonomia e segurança jurídica.

317
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Esse fenômeno do dissenso pretoriano é, inclusive, conhecido
como loteria judiciária[5]. Sobre esse fato, assinala Walter Alexandre Mena
(apud MANCUSO, 2009, pág. 319, nota de rodapé 55):
Natural e previsível, portanto, mas exclusivamente em
primeiro grau, do que decorre a divergência entre os mais
variados juízes, cada qual interpretando a lei de modo
diverso, a ausência de perfeita ‘previsibilidade’ das decisões
judiciais. O que não se admite, porém, é a persistência dessa
divergência nos Tribunais estaduais, cuja missão é
justamente a de uniformizar a jurisprudência no âmbito
estadual. [...] É necessário acabar com a justiça lotérica:
dentro do mesmo Tribunal, Câmaras ou Turmas decidem de
forma antagônica, como se cada uma delas não
representasse o próprio Tribunal, mas cada um tribunal
distinto.
2.2. A compatibilidade dessa conformação legislativa à Constituição
Federal
Conforme dito anteriormente, as alterações legislativas, consubstanciadas
nas Leis 13.015/2014 e 13.105/2015, vieram para promover e efetivar os direitos
fundamentais processuais da igualdade/isonomia (art. 5º, caput), da segurança
jurídica, da duração razoável do processo, do acesso à Justiça[6].
No Estado constitucional democrático brasileiro, há de se firma um
processo igualmente democrático comprometido com a concretização dos valores
consagrados pela Lei Maior. Assim, deve-se buscar implementar uma
jurisprudência estável, com vistas à segurança jurídica, um julgamento célere, que
prime pela razoável duração do processo e efetividade, e isonômico, ao conferir
um tratamento igualitário às questões jurídicas similares:

[...] o processo civil [...] põe especial atenção no
assegurar a igualdade das partes. As disposições do
processo trabalhista [...], de natureza não-penal, são regidas
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pelo mesmo tipo de preocupações. É que, em tais casos, não
se trata do julgamento de condutas contrárias à ordem
pública e aos interesses da sociedade como um todo, mas
sim, do exame dos conflitos surgidos entre componentes da
sociedade ou, por vezes,
entre a
expressão
institucionalizada desta, que é o Estado, e aqueles
indivíduos ou entidades de natureza privada (MIRANDA
ROSA, 2004, pág. 119).
Mancuso (2009, pág. 311) assevera que a legitimação do Judiciário tem
por fundamento o desempenho efetivo de suas funções estatais, através da
pacificação de “conflitos com justiça, razoável previsibilidade e sem dilações
excessivas”. Assim, tem-se que os instrumentos processuais voltados à
padronização da interpretação do direito se compatibilizam com as normas
fundamentais do processo, e visam, em última análise, a concretização dos
valores consagrados na Constituição e de vários princípios, tais como, acesso à
Justiça, duração razoável do processo, isonomia, segurança jurídica, dentre
outros.
5
3.

O

NOVO

PAPEL

DOS

TRIBUNAIS

DE

2ª

INSTÂNCIA

NA

UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA REGIONAL: UMA ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO E DA REALIDADE DO SISTEMA JUDICIÁRIO TRABALHISTA
(TRTs)
[...] aqui não somos uns, somos todos. Que todos
sejamos sempre um. O voto de cada qual é sempre menor
do que o voto da maioria formada [...] (BRASIL, STF, PET
3388-RR, acórdão, pág. 194).
3.1. A disciplina normativa no Código de Processo Civil de 1973
Na vigência do CPC de 1973 (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), a
uniformização da jurisprudência foi tratada nos arts. 476 a 479 (Título IX, Capítulo
I), podendo o juiz ou a parte apelante, nos termos parágrafo único do art. 476,
suscitar que o tribunal se pronuncie acerca da interpretação do direito[7].
Ocorre que, conquanto compatível este normativo do CPC de 173 com o
processo do trabalho, através do art. 769 da Consolidação das Leis Trabalhistas
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(CLT), a práxis do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Ceará) revelou,
no mínimo, uma incapacidade ou desinteresse institucional no sentido de
promover a padronização dos seus julgados[8].
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3.2. A entrada em vigor da Lei 13.015/2014
Este normativo trouxe uma disciplina própria para a uniformização da
jurisprudência no âmbito dos TRTs. A lei em referenciada relaciona-se diretamente
com a atuação do Superior Tribunal do Trabalho (TST), pois a nova lei surge
justamente para otimizar a funcionalidade interna desta Corte, cuja missão
institucional é a de, primordialmente, promover a unidade da interpretação do
direito federal do trabalho e uniformizar a jurisprudência.
Não é tarefa da Corte Superior trabalhista atuar como terceira instância
recursal. A sua razão de ser, do ponto de vista institucional, é de instância
extraordinária, e não ordinária, sob a perspectiva jurídico-processual (VIEIRA DE
MELLO FILHO; VIEIRA DE MELLO NETO, 2016, pág. 1183).
Os Tribunais Regionais do Trabalho, que são as cortes trabalhistas de
segunda instância, em sua grande maioria, não são afeitos à uniformidade de sua
jurisprudência. Tal constatação é um diagnóstico generalizante das cortes
trabalhistas brasileiras. Vieira de Mello Filho e Vieira de Mello Neto (2016, pág.
1184) observam que o TST ainda vacila em sua missão de promoção a
uniformidade da interpretação de lei federal e de uniformizadora da jurisprudência,
pelo fato de que a decisão “já nasce rebelde, divergente e contraditória dentro dos
próprios Tribunais”.
Uma das causas do dissenso pretoriano de 2º grau relaciona-se com o
próprio normativo da CLT, que, no seu parágrafo 3º do art. 896[9], permitiu a
vicissitude jurisprudencial, não havendo na legislação celetária um estímulo à
padronização dos seus julgados.
Existe outra causa que não pode ser olvidada: a subdivisão colegiada
(turmas ou câmaras) das cortes de segunda instância (VIEIRA DE MELLO
FILHO[10]; VIEIRA DE MELLO NETO, 2016, pág. 1185)
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[...] os Tribunais, visando alcançar maior celeridade nos
seus julgamentos, fracionaram-se em múltiplos órgãos
jurisdicionais – Turmas -, algumas delas com composição
pares (04 membros) e atuação alternada de seus membros,
o que acarretou a explosão da distonia jurisprudencial,
configurando a real imprevisibilidade das decisões,
acentuando a insegurança jurídica e levando ao descrédito
o judiciário trabalhista. Pior, tornou-se, a nosso ver,
inalcançável a tarefa de uniformizar a jurisprudência a ser
empreendida pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque
ausentes instrumentos jurídicos capazes de contornar a
assimetria recursal consubstanciada na divergência interna
dentro dos Tribunais [...].
Assim, em que pese o papel primordial de exame de questão federal em
matéria trabalhista pelo TST, não tem sido para esse desiderato que os processos
lhes tem chegado para resolução. As decisões oriundas das cortes de 2º grau, dos
Tribunais Regionais do Trabalho, 5já chegam à Corte Superior trabalhista
conflituosas, consoante se revelou acima.
Dentre as novidades trazidas pelo normativo referenciado[11], destacamse:
• a expressa possibilidade de a parte suscitar o incidente processual;
• a possibilidade de rejulgamento da causa pelo tribunal[12]. O Código de
Processo Civil de 1973 só admitia a uniformização antes do julgamento pelo
colegiado tribunalício. Assim, a Lei nº 13.015 prevê que a uniformização
possa ser efetuada após o julgamento realizado pelo órgão fracionado, na
condição de que seja interposto recurso de revista.
Uma vez promovida a uniformidade do julgado perante o tribunal, as
súmulas ou as teses prevalecentes regionais servirão para denegar o seguimento
do recurso de revista, pelo Presidente do TRT. Decerto, essa medida implica na
fixação de um filtro ou de contenção à remessa de processos para a Corte
Superior.
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Doravante, cabe ao Tribunal, no exercício de um dever funcional,
promover a uniformidade da interpretação do direito nos casos sob sua jurisdição,
cujo fiel cumprimento desse múnus servirá ao encurtamento do tempo de
tramitação do processo ao obstaculizar a remessa de processos ao TST para
reapreciação da lide, além de conferir segurança jurídica, face à consistente e à
previsibilidade dos seus julgados.
3.3. A entrada no ordenamento brasileiro do Código de Processo Civil
de 2015
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe muitas novidades, das quais
se destacam: as normas fundamentais do processo, a força vinculante dos
precedentes judiciais, bem como mecanismos instrumentais para a fixação de
teses jurídicas pelos tribunais: o Incidente de Uniformização de Demandas
Repetitivas (IRDR) e o Incidente de Assunção de Competência- (IAC)[13]. A
uniformização da jurisprudência, doravante, passou a ser obrigatória.
Com a vigência do CPC de 2015, passam a coexistir no sistema jurídico
processual em matéria trabalhista, três ferramentas dirigidas à padronização da
jurisprudência: o IUJ, o IRDR e o IAC.
Assim, diante dos instrumentos normativos existentes, não se há como
admitir, doravante, a persistência, a recalcitrância do dissenso pretoriano interno
dos Regionais trabalhistas, sobretudo porque o Tribunal Superior do Trabalho
deverá buscar exercer o seu papel institucional de uniformizador da interpretação
do direito federal e nacional, e não regional. Este último, passa a ser mister das
Cortes regionais, que ganhará uma visibilidade perante a sociedade. A tendência
do sistema judiciário trabalhista será a de evitar o “rito de passagem” dos litígios
para o TST[14]. Não servirá agora, portanto, a Corte máxima da Justiça do
trabalho a missão de uniformização da jurisprudência intra Tribunais Regionais,
mas somente inter cortes, tampouco como terceira instância revisora.
Doravante, segue-se à última seção que analisará a uniformidade
jurisprudencial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a partir do
quantitativo de teses jurídicas firmadas, seja através de súmulas ou teses
prevalecentes, bem como a conformação ou não do normativo interno (Regimento
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Interno) às alterações processuais promovidas pelas Leis 13.015/2014 e
13.105/2015 (CPC de 2015).
4. A UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (CEARÁ)
Esta seção destina-se a examinar em que medida a Corte Regional
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trabalhista do Ceará se adaptou, ou até mesmo conformou seu Regimento interno
às novas diretrizes e aos instrumentos processuais que visam a estandardização
de suas decisões judiciais. Para tal fim, será elencada a quantidade de súmulas e
teses prevalecentes, e examinadas eventuais alterações promovidas no normativo
intestino desta Corte, devendo ser esclarecido, ainda, que será feita uma análise
comparativa de tais dados com outros dois tribunais, o da 5ª Região (Bahia) e o
da 6ª (Pernambuco), dadas as características em comum em questões geográficoregionais, econômicas e sociais, além de serem classificados pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) como tribunais de médio porte[15].
O Regional da 7ª Região editou, até a presente estudo[16], 12 súmulas e
5
3 teses prevalecentes (total de 15 teses firmadas). No TRT da 5ª Região (BA), são
62 súmulas e 26 precedentes normativos[17] (total de 88 teses jurídicas
consolidadas[18]). Na Corte trabalhista da 6ª Região (PE), editaram-se 42
súmulas e 3 precedentes normativos (total de 45 precedentes[19]).
A par desses dados estatísticos, infere-se que o Tribunal Regional do
Ceará encontra-se em último lugar nesse comparativo. Assim, em relação a
tribunais congêneres, constata-se uma lentidão na mudança de cultura
uniformizadora do tribunal trabalhista cearense, devendo, no caso, a corte
investigar as razões que justifiquem eventuais entraves culturais, sobretudo em
razão da imperatividade quanto à necessidade de padronização dos julgados. É
certo dizer que esse dado numérico – quantidade de teses jurídicas firmadas - não
serve para, per si, inferir o descumprimento dos normativos que obrigam à
uniformização, mas é indicativo da ausência ou do retardo de protagonismo da
corte neste dever institucional.
4.1. A uniformização da jurisprudência no Regimento Interno do TRT 7ª
Região
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Neste tópico, será examinada a conformação dos normativos internos das
cortes (eventuais alterações no Regimento Interno) no sentido de adequar-se para
operacionalizar, institucionalmente, os incidentes processuais de uniformidade
dos julgados (IUJ, IRDR, IAC).
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Ressalta-se ser fundamental as cortes procederem às conformações
normativas internas à luz das leis processuais, sobretudo porque detém
competência legislativa complementar, bem como também em razão de imprimir
efetividade, certeza, previsibilidade e segurança jurídica no processamento e
julgamento dos incidentes uniformizadores. O exercício desse poder normativo se
justifica, inclusive, para adequar o processamento desses incidentes às
peculiaridades regionais, porventura existentes. Não se pode olvidar que, no
Brasil, existem 24 Tribunais Regionais do Trabalho em funcionamento, razão por
que pode ser justificada a complementação regimental dessas ferramentas
processuais para melhor adequação à realidade de cada região.
Além do mais, o Código de Processo Civil conferiu um destacado lugar ao
instituto dos precedentes judiciais, oferecendo um normativo até então inexistente
no sistema jurídico pátrio sobre a matéria. Os precedentes representam uma
grande aposta para o futuro do processo e do direito processual, em seu viés
teórico e prático, daí merecer a importância que lhe cabe, sobretudo nesse
primeiro momento de inovação da ordem jurídica.
Posto isto, passa-se ao exame de eventuais alterações realizadas nos
Regimentos Internos dos Regionais sob análise.
No normativo regimental do TRT da 7ª Região, no art. 166, § 1º a 5º,
encontra-se o disciplinamento do incidente de uniformização da jurisprudência,
foram promovidas alterações somente no sentido de adequar-se ao incidente
previsto na Lei nº. 13.015/2014. O Regimento, todavia, ainda se encontra silente
quanto ao IRDR e IAC, trazidos pelo CPC.
Mesma realidade se infere da análise dos normativos dos TRT da Bahia e
de Pernambuco, e, em que pese apresentarem uma quantidade maior de súmulas
e teses prevalecentes em comparação com o Regional do Ceará, ainda não
disciplinaram os incidentes previstos no CPC de 2015.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. As mudanças legislativas em matéria processual vem ao encontro dos
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anseios, desejos da sociedade contemporânea, que demonstra alta litigiosidade,
sobretudo em questões de demandas seriadas (de massa). A legislação também
vem para instrumentar corretamente os valores e princípios constitucionais, dentre
os quais, acesso à Justiça, isonomia, segurança jurídica e duração razoável do
processo.
2. Em contrapartida, deve o sistema judiciário absorver essa nova
“ideologia” processual, de valorização dos precedentes e da observância das
normas fundamentais do processo e assumir o papel e uniformizador de sua
jurisprudência. Os Tribunais Regionais do Trabalho tem à disposição três
ferramentas processuais que promovem a uniformidade da interpretação de seus
julgados. O efetivo uso desses instrumentos, além de propiciar higidez e
consistente da jurisprudência na corte, propiciará um novo papel de destaque na
sociedade.
5

3.
Todavia, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Ceará),
comparativamente a outros de porte congênere (BA, PE), constata-se o ritmo lento
do papel protagonista da Corte quanto ao escopo uniformizador dos seus julgados,
haja vista a baixa e tímida quantidade de súmulas e teses prevalecentes até então
editadas. Igualmente, infere-se uma deficitária adequação do normativo interno da
Corte cearense, no sentido de melhor operacionalizar, institucionalmente, os
incidentes processuais de uniformidade dos julgados, considerando que os
institutos do IRDR e IAC ainda não foram regulamentados. Deve, pois, o TRT 7ª
Região buscar superar barreiras ou entraves culturais, estruturais e normativos no
sentido de promover, na prática, essa tendência uniformizadora, vigente na ordem
jurídica brasileira.
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NOTAS:
[1] Várias são as críticas dirigidas aos institutos processuais que tratam da
uniformidade dos julgados, dentre elas, destacam-se: 1) a possibilidade de
engessamento, rigidez da interpretação frente à natural evolução da sociedade, o
que acarretaria descompasso/desatualização do direito interpretado face ao
dinamismo das relações sociais; 2) a barreira cultural em absorver o sistema de
precedentes, bem como a elaboração e a aplicação equivocadas das teses
jurídicas ou súmulas, porquanto se trata da internalização de um instituto jurídico
pertinente aos países de tradição common law, distinto, pois, do sistema brasileiro,
que é o da civil Law.
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[2] Essa expressão é de forma corrente utilizada por Luís Roberto Barroso, ao
mencionar que fatos importantes do ponto de vista político, social ou moral estão
sendo decididos, com definitividade, pelo Poder Judiciário. Judicialização, ativismo
judicial
e
legitimidade
democrática.
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[3] Expressão utilizada por Marcelo Barbi Gonçalves, O novo Código de
processo civil entre a alquimia e o combate à cultura judiciarista. Revista dialética
de direito processual: RDDP, referência n. 146, pág. 65-72, maio, 2015.
[4] Na Exposição de Motivos do novo CPC, foram expressamente listados os
objetivos pretendidos com a edição desse diploma processual: “1) estabelecer
expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2)
criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à
realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e
reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar
todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5)
finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela
realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao
sistema, dando-lhe, assim, mais coesão.”, disponível em:
<https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf)> . Acesso
em 18 jul. 2017.
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também a posição de Lenio Streck: Este é o Código da previsibilidade. Tratase de construir condições para assegurar ao cidadão um tratamento
equânime. Não mais julgamentos lotéricos. O novo CPC traz instrumentos
para impedir “jogos de azar” no novo sistema. E assim deve ser lido.
Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2016-mar-17/senso-incomumcpc-conclamamos-olhemos-olhos>. Acesso em: 18 jul. 2017. Ver também
entrevista com Valter Alexandre Mena. Súmulas podem acabar com a Justiça
lotérica., Disponível em: <http://www.conjur.om.br/2009-fev-20/sumulasacabam-justica-loterica-aumentam-produtividade.>. Acesso em: 18 jul. 2017.
[6] Sobre esse tema, um excelente estudo, de autoria de Maria Tereza Aina
Sadek, intitulado “Acesso à justiça porta de entrada para a inclusão social”, que
discorre sobre a morosidade na solução dos conflitos é um importante entrave
para alcançar a porta de saída e, em decorrência, para a realização do acesso à
justiça.
Disponível em: < http://books.scielo.org/id/ff2x7/pdf/livianu-978857982013715.pdf >. Acesso em: 15 jul. 2017.
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[7] “Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou
grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da
interpretação do direito quando:
I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência;
II - no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que Ihe haja dado
outra turma, câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas.
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Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em petição avulsa,
requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste
artigo.”
[8] Conrad Hübner Mendes traz um importante estudo acerca do comportamento
colegiado nos tribunais. Seu enfoque é sobre o STF. Ele, através da metáfora “as
onze ilhas”, revela que as decisões dos ministros da Corte Suprema são
“fragmentadas, parece uma colcha de retalhos”. Ele assinala que o STF precisa
de um “choque de colegialidade”. Essa crítica pode se dirigir a qualquer órgão
jurisdicional colegiado, inclusive. In
Disponível em: < http://www.osconstitucionalistas.com.br/conrado-hubnermendes-o-stf-e-refem-do-capricho-dos-seus-ministros>. Acesso em: 14 jul. 2017.
5

[9]“Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do
Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio
individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe
houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a
Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem
súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal.”
[10] Chama-se a atenção de que o autor, em sendo Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, fala com propriedade de causa, pois vivencia na lida
laborativa diária os dramas e os desafios da árdua missão uniformizadora de seus
julgados.
[11] Art. 896, § 3º. Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão,
obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas
da competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de
uniformização de jurisprudência previsto nos termos do Capítulo I do Título IX do
Livro I da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014) (ATO n. 491 de 23 de setembro de
2014 do Presidente do TST, Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, que
fixou parâmetros procedimentais para dar efetividade àquela lei na Justiça do
Trabalho
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[12] Há razoáveis questionamentos e polêmicas quanto a essa possibilidade,
todavia, por não se incluir no objeto do vertente estudo, deixar-se-á de mencionálas.
[13] Não é objeto do presente estudo uma análise pormenorizada acerca
desses processuais de promoção do alinhamento da jurisprudência, razão pela
qual se restringirá à sua citação. Em linhas breve, o IAC está disciplinado no art.
947 e parágrafos (características: relevante questão de direito; com grande
repercussão social; sem repetição em múltiplos processos); por sua vez, o IRDR,
normatizado nos art. 976 a 987, tem por características: a efetiva repetição de
processo; controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e o risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica).
[14] Essa expressão foi utilizada no Relatório do CNJ designado por Justiça em
Números de 2016, pág. 206.
[15] Consta essa classificação na pág. 153 do referenciado Relatório do CNJ. A
escolha desses TRTs, com finalidade comparativa justifica-se pela razão de
serem os pertencentes à região Nordeste que receberam essa classificação
de médio porte.
[16] Os dados foram extraídos do site do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª
Região;
Disponível
em:
<
http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2936&Item
id=173 >. Acesso em: 05 mar. 2018.
[17] É o equivalente à tese prevalecente. A distinção entre estes atos normativos
está no quórum de aprovação dos enunciados. Súmula exige unanimidade; as
teses prevalecentes ou precedentes normativos, a maioria do colegiado.
[18]Dados extraídos do site da Corte regional trabalhista da Bahia; Disponível em:
< http://www.trt5.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em: 05 mar. 2018.
[19] Informações colhidas do endereço eletrônico da Corte regional trabalhista de
Pernambuco; Disponível em: < http://www.trt6.jus.br/portal/teses-prevalecentesde-uniformizacao-da-jurisprudencia>. Acesso em: 05 mar. 2018.
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RESUMO: A arbitragem internacional é realidade indissociável do comércio
exterior, seja pela multiplicidade de ordenamentos jurídicos aplicáveis, seja pela
alta especialidade das cortes arbitrais em lidar com as situações cotidianas desta
realidade. Tomando como objeto de estudo as arbitragens internacionais levadas
a efeito por Estados, analisa-se a incidência da questão de ordem pública,
especialmente direitos fundamentais, na submissão de eventuais contendas ao
crivo arbitral. Embora parte da doutrina entenda que ao Estado não é dado arbitrar
sobre questões que lhe toquem a ordem pública, restará demonstrado que se trata
de tema e não limitação à arbitragem. A experiência internacional denota que há
confiança nos poderes do árbitro em decidir em conformidade com os direitos
fundamentais em relevo em cada caso5 concreto, ainda que se trate de um Estado
soberano.
Palavras-chave: arbitragem, investimento, ordem pública, direitos fundamentais.
ABSTRACT: International arbitration and foreign trading are inseparable realities,
be it for the multiplicity of appliable jurisdictions, be it for the high speciality of
arbitration courts while dealing with the daily situation in such realities. Taking as
subject the international arbitrations dealed by States, the incidence of public order
matters is analysed, specially concerning fundamental rights and the submission
of possible quarrels to arbitration court. Even though part of the doctrine
understands that States do not have the power to submit public order matter to
arbitration, it will be demonstrated tha public order is a theme, not a limitation to
arbitration. International experience shows the is confidence in the powers
conceded to arbitrators to decide in conformity to fundamental rights in concrete
situations, even if such situation concerns a sovereign State.
Key words: arbitration, investment, public order, fundamental rights.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Da Arbitragem; 3. Da Arbitragem de Investimento; 4.
Ordem Pública e Direitos Fundamentais; 5. Arbitrabilidade de Questões de Ordem
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Pública – Arbitragem de Investimento; 6. Direitos Fundamentais na Arbitragem de
Investimento; 7. Conclusão; 8. Referências.

1. INTRODUÇÃO
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O presente artigo tem como objetivo o debate e exposição do tema da
arbitragem internacional relacionada à ordem pública, mais especificamente a
questão dos direitos fundamentais.
Embora a Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) tenha passado por reforma que
expressamente prevê a arbitragem por parte da Administração Pública, a doutrina
ainda tem ressalvas quanto à matéria arbitrável e o limite da renúncia estatal a
sua imunidade de jurisdição em casos de arbitragem internacional.
Como será visto, não apenas é plenamente possível, mas questão cotidiana a
contenda de Estados em cortes arbitrais debatendo direitos fundamentais,
principalmente em arbitragem de investimentos, expressão da economia moderna.
Primeiramente será tratado o instituto da arbitragem, com noções de
arbitragem de investimentos. Como interessa profundamente o tema, dedica-se
com minúcia um capítulo do presente trabalho à análise da ordem pública e a
possibilidade de submeter à arbitragem questão que a toque.
Por fim, tem-se a análise da arbitrabilidade de questões de ordem pública sob
a ótica dos direitos fundamentais dos nacionais dos Estados envolvidos.
Considerando a jurisprudência de Cortes Arbitrais Internacionais, é possível
observar a prática e anotar lições de precedentes.
2. DA ARBITRAGEM
Para o início dos estudos é necessário que se parta, inicialmente, da definição
do instituto que será tomado como base: a arbitragem. Não há, no cenário
brasileiro ou no internacional, uma definição fixa do que seria a arbitragem, mas,
partindo de critérios e convenções aceitos, podemos delinear os traços do objeto
do estudo.
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Tomar-se-á emprestado, para o presente estudo, o conceito de Carlos Alberto
Carmona, que prima pela completude (2009, p. 31):
a arbitragem – meio alternativo de solução de
controvérsias através da intervenção de uma ou mais
pessoas que recebem seus poderes de uma
convenção privada, decidindo com base nela, sem
intervenção estatal, sendo a decisão destinada a
assumir a mesma eficácia da sentença judicial – é
colocada à disposição de quem quer que seja, para
solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais
acerca dos quais os litigantes possam dispor.
Sendo a arbitragem fruto de um pacto privado, onde as parte aceitam se
submeter à decisão de uma terceira parte neutra, essa submissão à jurisdição
alternativa deve constar de algum instrumento.
A cláusula compromissória é o dispositivo, inserido em determinado contrato,
que estipula a submissão de avenças
5 neste originadas a julgamento pela via
arbitral. Por muitos anos estabeleceu-se uma interpretação extremamente
restritiva da cláusula compromissória, que era vista como mera promessa, um précontrato.
Antes do advento da Lei n. 9.307/1996 – a Lei Brasileira de Arbiragem – a
instauração efetiva da arbitragem dependia do compromisso arbitral, que é o
documento onde as partes, explicitando todas as suas condições, submetem seu
litígio certo à apreciação arbitral.
3. DA ARBITRAGEM DE INVESTIMENTO
No campo da arbitragem internacional, um dos mais crescentes tipos de
contrato são os de investimento. Ao pacto ou cláusula arbitral firmada entre um
investidor estrangeiro e um Estado recipiente dá-se o nome de arbitragem de
investimentos.
O principal tratado internacional concernente à arbitragem de investimento é a
Convenção de Washington, de 1965. Esta é a nomenclatura usual para a
Convenção para a Solução de Controvérsias Relacionadas a Investimentos entre
Estados e Nacionais de outros Estados, que criou o Centro Internacional de
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Resoluçõ de Conflitos sobre Investimentos (International Centre for Settlement of
Investment Disputes – ICSID), sob os auspícios do Banco Mundial.
A Convenção de Washington teve como objetivo a proteção dos investimentos
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em países em desenvolvimento, forçando a aplicação de regras do direito
internacional em detrimentO do regramento protecionista normalmente
encontrado em tais países.
Para que uma questão seja arbitrável perante a ICSID é necessário que haja
manifestação expressa de aceitação da arbitragem em controvérsia jurídica que
tenha surgido diretamente de um contrato de investimento envolvendo um dos
países signatários e uma pessoa (física ou jurídica) de nacionalidade diversa do
Estado contendente. Considerando que vários ordenamentos jurídicos exigem do
investidor a constituição de sociedade no Estado receptor do investimento, há um
mecanismo no tratado que considera estrangeira, para os fins de aplicação da
Convenção de Washington, qualquer sociedade controlada por estrangeiros
constituída nessas condições.
O Brasil não é signatário da Convenção de Washington, ao contrário de
diversos países da América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). Por outro lado, na década de 1990,
o Brasil assinou 14 (quatorze) Acordos Bilaterais de Proteção e Promoção
Recíproca de Investimentos (BITs) – nenhum dos quais foi ratificado.
Segundo
BORJA
(2010
http://www.britcham.com.br/email/resenha_legal_0910.htm), “A razão principal
para a não ratificação desses tratados é a cláusula de arbitragem entre investidor
e país estrangeiro”. Para GERDAU (2010) [1]
(...)o mecanismo de solução de controvérsias da
Convenção de Washington fere o princípio jurídico brasieliro
de esgotamento dos recursos internos e oferece um
tratamento discriminatório entre investidores nacionais e
estrangeiros, considerando-se que somente os estrangeiros
teriam acesso à arbitragem internacional.
Embora afastado destes instrumentos internacionais para solução de
controvérsias, a derrocada econômica experimentada nos últimos anos pelo Brasil
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tem afastado investidores estrangeiros, levando os estudiosos da área a
considerar os benefícios que trariam a opção de adesão a tais métodos de solução
de conflitos.
Considerando, entretanto, a experiência argentina perante a ICSID – que será
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tratada a frente – é relevante considerar o papel da ordem pública e dos direitos
fundamentais (por excelência indisponíveis) frente à possibilidade de submissão
à arbitragem de relevantes questões econômicas.
4. ORDEM PÚBLICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS
A lei brasileira de arbitragem determina que as sentenças arbitrais, dentre
outros requisitos, devem se submeter ao julgo da ordem pública (art. 2º, §1º). Muito
comum é a interpretação de que este dispositivo excepcionou do alcance da
arbitragem quaisquer questões que pudessem interferir de maneira pungente em
questões de natureza pública, como os direitos fundamentais.
Como será debatido a seguir, tal entendimento é incompatível com a prática
internacional.

5

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antes conhecida como Lei
de Introdução ao Código Civil, diploma que orienta a aplicação do direito em todo
território nacional e uma das principais fontes do Direito Internacional Privado no
Brasil, leciona em seu artigo 17: “As leis, atos e sentenças de outro país, bem
como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando
ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”.
Percebe-se que a Ordem Pública, ou melhor, sua observância, é condição sine
qua nom da eficácia de qualquer decisão estrangeira a ser homologada – arbirtal
ou não. É importante, portanto, procurar definir o instituto ou, ao menos, delinear
suas margens básicas para que seja possível seu manejo.
De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei não
poderá violar a ordem pública. A primeira lição que se extrai de tal preceito, é que
lei e ordem pública não são expressões que se confundem.
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Assim, a ordem pública é manifestação externa à norma: é fenômeno que a
informará, estabelecendo limites, a grosso modo, nas leis de direito privado, à
vontade das partes; e nas leis de direito público, à vontade do legislador.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Foi Savigny, segundo Calixto (1987, p. 20), quem inaugurou a ideia de ordem
pública como limite à eficácia do direito estrangeiro. O mesmo autor, citando Gama
e Silva, que por sua vez cita Moldovan (1987, p. 21), traz as ideias de Mancini de
forma simplificada:
A ordem pública, em todos os países,
compreende, também, na mais larga acepçao da
palavra, o respeito aos princípios superiores de
moral humana e social, tais como são
estabelecidos e praticados no país, os bons
costumes, os direitos primitivos, inerentes à
natureza humana e as liberdades aos quais, nem
as instituições positivas, nem qualquer governo,
nem os atos da vontade humana, poderiam impor
derrogações válidas e obrigatórias para os
Estados. Se as leis positivas de um Estado, um
julgamento estrangeiro ou os atos e os contratos
feitos no estrangeiro violam estes direitos, cada
soberania, longe de aceitar estas ofensas à
natureza e à moralidade humanas, poderá, a justo
título, recusar qualquer efeito e toda execução
sobre o seu território. Pode-se rejeitar, não
somente as instituições incompatíveis com a
ordem moral, mas também aquelas que são
incompatíveis com a ordem econômica
estabelecida em determinada sociedade, ordem
econômica que se compreenda na ampla
acepção da ordem pública.
Mesmo quando um dos atores sujeito à arbitragem é um Estado soberano, é
possível visualizar a permissão aos árbitros para decidirem em conformidade com
questões que tocam a ordem pública. Não se está a sugerir a arbitrabilidade de
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questões referentes a direitos indisponíveis, mas a consequência da decisão
sobre direitos disponíveis em questões de ordem pública.
Infere-se, portanto, que a arbitrabilidade no diploma normativo que cuida da

5.

ARBITRABILIDADE

DE

QUESTÕES

DE
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arbitragem no Brasil não se atrela à não submissão de suas questões à ordem
pública. Quando se arrasta a discussão para o campo da arbitragem entre Estados
nacionais, a resposta que se tem é muito simples – a arbitrabilidade a ser aferida
será sempre objetiva (dizendo respeito à patrimonialidade e disponibilidade do
direito), já que é pacífico que o Estado, nestas matérias (cunho objetivo) possuirá
capacidade de disposição – ou seja – arbitrabilidade objetiva.
ORDEM PÚBLICA –

ARBITRAGEM DE INVESTIMENTO
Embora o embate da doutrina quanto à possibilidade de submissão do Estado
à arbitragem perdurasse até bem recentemente, o uso da arbitragem pelo ente
estatal, mais especificamente o brasileiro, dá-se desde os tempos do império.
Ainda em 1850 havia a expressa previsão de uso da arbitragem para solução de
5
conflitos que envolvessem contratos de concessão de obras e serviços públicos
sob a égide do então vigente Código Comercial. O Decreto 7959/1880, que
regulava a concessão de estradas de ferro do Império, também previa a nomeação
de árbitros para a solução de contendas entre as companhias e o governo.
A reforma na lei de arbitragem trouxe expressamente caso de arbitragem do
ente público, pondo fim a discussões:
Art.2º A arbitragem poderá ser de direito ou
de eqüidade, a critério das partes.
(...)
§3º A arbitragem que envolva a
administração pública será sempre de direito e
respeitará o princípio da publicidade.
É amplamente difundido no campo do direito internacional que a subscrição
voluntária de um Estado a contrato internacional que contenha cláusula arbitral
significa, antes de tudo, expressa renúncia à sua imunidade de jurisdição e, pelo
princípio da boa-fé, sinaliza a arbitrabilidade do litígio.
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Quando se menciona o instituto da arbitragem, de pronto remontamos a
relações particulares e contratos comerciais. Refere-se, ainda, à disposição da lei
de arbitragem, donde só são objeto de compromisso arbitral os direitos
patrimoniais disponíveis. Existe, por outro lado, a arbitragem de Direito
Internacional Público – aquela que regerá relações entre Estados.
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A arbitragem de direito internacional público, em oposição àquela do direito
internacional privado que se baseia em contrato, nasce de um tratado
internacional, que será denominado compromisso arbitral. Os trâmites são os
mesmos exigidos para qualquer tratado internacional.
A já mencionada Convenção de Washington é exemplo por excelência de
arbitragem de direito internacional público, já que obrigatoriamente envolve um
Estado signatário.
Já que firmadas com base no Direito Internacional Público, as decisões
arbitrais têm os mesmos efeitos daquelas proferidas por tribunais internacionais:
são definitivas, na medida em que não comportam recurso (do mesmo modo que
toda decisão arbitral), obrigatórias, e devem ter cumprimento voluntário.
Embora não haja previsão de execução específica para laudos arbitrais
proferidos com base no Direito Internacional Público, seu descumprimento
acarreta ilícito internacional, de modo que o Estado faltoso estará sujeito a
diversas sanções da comunidade internacional. Vale ressaltar, para tratados
internacioanais, o direito interno é mero fato (Precedentes: Caso Eletrônica Sicula
S.p.A – ICJ – 1989; ver caso lei anistia), ainda que se trate de direito constitucional
(Precedentes: Anvena e Outros Cidadãos Mexicanos – Mexico v. EUA – ICJ 0
2004; LG&E Corp. V. República Argentina – ICSID Caso n. ARB 02/1 – Decisão
de responsabilidade em Outubro de 2006)
O estudo da ordem pública nas arbitragens envolvendo o Estado, no entanto,
é ponto essencial na análise das decisões eventualmente proferidas em sede
arbitral. Isto porque a decisão já é expressão da competência do árbitro, que pode
tê-la exercido em ofensa à ordem pública nacional – e isto não ocorre,
necessariamente, quando a questão em si trata de matéria de ordem pública.
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A tendência mundial, hoje, é a adoção de posturas pró arbitragem, de modo
que cláusulas restritivas gerais foram paulatinamente sendo esvaziadas.
Percebe-se, assim, que invocar a ordem pública como empecilho à
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arbitrabilidade do litígio é muito pouco útil e criaria grande desprestígio ao instituto
arbitral, já que todos os grandes embates que envolvessem o coméricio
internacional, por exemplo, e que invariavelmente influenciassem a economia de
um ou diversos países, estaria perpetuamente conectada à jurisdição estatal, já
que a matéria trataria de questão de ordem pública nos locais cuja economia seria
afetada no exemplo.
O mais célebre exemplo de alegação de violação à ordem pública do Estado
acontece quando a questão econômica passa a ser uma questão de direitos
fundamentais para a população.
Não é impossível encontrar menções a direitos fundamentais em tratados para
proteções de investimentos bilaterais, mas é uma ocorrência rara. Os modelos da
China (2003), França (2006), Alemanha (2005), Reino Unido (2005) e EUA (2004)
5
não os mencionam. O mais importante repositório de decisões em Direito do
Investimento Estrangeiro, o Repositório do ICSID, sequer possui o termo "Direitos
Humanos" em seu índice. Tal menção também está ausente no Acordo de Livre
Comércio da América do Norte (NAFTA) e no Tratado da Carta da Energia (ECT).
(disponível
em
https://www.international-arbitration-attorney.com/wpcontent/uploads/arbitrationlawh_rights_int_invest_arbitr.pdf).
Tudo isso indica que o papel dos direitos fundamentais na arbitragem de
investimentos (a mais proeminente) é, no máximo, periférico. Por outro lado, o
papel dos direitos humanos na arbitragem de investimento tende a apenas
crescer. Se o sistema arbitral é apto a lidar com brechas em direitos humanos ou
não ainda é um tema controverso na doutrina.
6. DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ARBITRAGEM DE INVESTIMENTO
Na arbitragem, direitos fundamentais não se limitam ao direitos de investidores
(direito à propriedade, padrões costumeiros de proteção de investimentos
consagrados como jus cogens para todos os efeitos), mas também incluem
direitos de outros agentes (comunidades indígenas locais, por exemplo). Direitos
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fundamentais englobam categorias mais genéricas como direitos humanos em
sentido tradicional e direitos relacionados a políticas públicas.
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Os direitos fundamentais a políticas públicas se relacionam ao atendimento de
necessidades primárias da população pelo Estado. Não constituem um rol
unânimeentre a sociedade das nações e dependem das disposições
constitucionais próprias de cada país. É seguro afirmar que um contrato de
investimentos firmado por um Estado nacional pode ser firmado em um contexto
de política pública econômica, ou até mesmo como fomento à consecução
material de direitos de prestação ligados a garantias fundamentais, como
saneamento e infraestrutura.
Nesse contexto surgiria a seguinte questão: poderia um Estado, na condição
de contratante, anuir a uma cláusula arbitral (contratual pura ou convencional) que,
de alguma forma, interfira em questão atinente à ordem pública? Mais, pode ser
invocada, posteriormente, imunidade em relação a essa cláusula?
Não se pode impedir que o árbitro decida nessas situações, tentando o Estado
litigante amparo na imunidade de jurisdição. Como já ressaltado, a cláusula arbitral
constante de contratos internacionais (principalmente de investimentos) é
renúncia de imunidade e atrai a competência arbitral ao caso.
Inúmeros são os exemplos de casos em que um Estado invoca questão de
direitos fundamentais/ordem pública para se desobrigar em questões econômicas.
Um exemplo célebre é o Caso CMS GAS onde a Argentina alegou que a crise
social e econômica do país afetava direitos fundamentais e o cumprimento do
tratado de investimentos seria uma violação a tais direitos constitucionalmente
garantidos. (CMS Gas Transmission Co v. Argentina – ICSID Caso n. ARB/01/8 –
sentença de 12 de maio de 2005, parágrafo 114[2].
Ainda em relação à Argentina, no caso Sempra sustentou-se que, à luz das
condições econômicas e sociais então prevalecentes, o reconhecimento do direito
de propriedade iria de encontro aos direitos fundamentais incorporados em sua
Constituição. (Siemens v. Argentina- ICSID Caso n. ARB 02/16, sentença de 28
de setembro de 2007, parágrafo 332. Ainda sobre o caso, LIMA (2010):
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Além disso, o governo argentino argumenta que, ao
fazer parte da Convenção de Washington, não abriu mão, e
nem pode ser julgado, por exercer suas decisões soberanas
para resguardar interesses públicos, como reestruturar o
sistema monetário nacional. Tais decisões políticas
deveriam ser vistas como determinações inerentemente
soberanas, imunes de qualquer contestação legal por
qualquer indivíduo ou entidade. A arbitragem deveria se
restringir a questões puramente comerciais.[3]
O Caso Sempra[4] é o mais célebre exemplo de efetiva atuação de uma Corte
Arbitral na manutenção da ordem constitucional de um país. Considerando a crise
argentina, foi decidido que a verdadeira questão a ser debatida seria se a ordem
constitucional e a sobrevivência do Estado restariam comprometidos pela crise,
decidindo que, no caso em questão, a ordem constitucional não estaria à beira de
um colapso.
7. CONCLUSÃO

5

Como já explicitado, o Brasil não é signatário da Convenção de Washington e
não ratificou os 14 (quatorze) BITs que assinou. Essa postura evidencia que o país
possui ressalvas quanto à arbitrabilidade de questões econômicas.
Verificou-se, por outro lado, que mesmo entre países signatários da
Convenção, como nossa vizinha Argentina, é prática comum invocar exceção de
ordem pública para evitar a incidência do juízo arbitral.
Tal manobra não é aceitável na prática internacional. O que se deve buscar é
a aproximação da interpretação arbitra, notadamente em relação ao direito de
investidores, aos ideias de direitos fundamentais.
Assim, pode o árbitro decidir, no exercício de sua competência, balizando seu
entendimento com consideração à lei fundamental do país contendente, bem
como protegendo direitos fundamentais e zelando pela observância da ordem
pública em seu laudo.
Embora não existam dados concretos quanto à eficiência desse tipo de
abertura estatal a mecanismos adequados à solução de conflitos econômicos de
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caráter internacional, é evidente que se trata de um passo na direção da confiança
dos investidores. Há garantias ao Estado e sua economia nesse proceder, como
evidenciado no caso Sempra.
Considerando, portanto, o momento delicado que vive a economia brasileira,
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com crescente desprestígio por parte dos investidores internacionais, a concessão
de garantias a estes é uma opção que deve ser levada em consideração.
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INDENIZAÇÃO TARIFADA NO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS: A INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS NA
ORDEM INTERNA
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RESUMO: As relações consumeristas são marcadas pela desigualdade entre as
partes, de modo que a Lei 8.078/1990, visando à proteção e defesa do
consumidor, trouxe medidas para tentar igualar essa relação. Nesse
microssistema coletivo, destaca-se o princípio da reparação integral do dano.
Ocorre que, em contrapartida a esse dever de composição ampla dos prejuízos,
há o instituto da indenização tarifada que prevê limite de valor indenizatório,
previsto nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Nesse contexto, analisa-se
a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prevalência do sistema normativo
aplicável quando se trata de transporte aéreo internacional de passageiros.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Princípio da reparação integral do dano nas relações
consumeristas; 3. As convenções internacionais; 4. Aplicabilidade das convenções
internacionais e o direito fundamental do consumidor; 5. Conclusão.

1. Introdução
O exercício de uma atividade que lesiona direito alheio, por violação de uma
norma jurídica preexistente, faz surgir a responsabilidade e, por consequência, a
obrigação de reparar o dano ocasionado.
O princípio do pacta sunt servanda dispõe sobre a obrigatoriedade de
cumprir o que fora acordado como garantia do equilíbrio e da confiança nas
relações, que devem ser baseadas na boa-fé, como requisito essencial ao
desenvolvimento da sociedade.
Ante a relevância do cumprimento das normas jurídicas, inclusive no âmbito
das relações entre particulares, verifica-se a necessidade do reconhecimento de
direitos fundamentais não só em face do Estado, tendo em vista a gravidade do
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dano que possa ser ocasionado e a vulnerabilidade de certas partes (eficácia
horizontal).
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Nesse contexto, a ordem jurídica interna deu eficácia direta aos direitos
fundamentais também nas relações privadas, ainda mais quando se constata
disparidades jurídicas, econômicas, intelectuais. É o que ocorre nas relações de
consumo e, por isso, justificada a existência de uma lei que garanta direitos
básicos e disponha sobre medidas equitativas, como a possibilidade de inversão
do ônus da prova.
Ocorre que, nem sempre o ordenamento interno é capaz de dar efetividade
aos direitos essenciais do homem e, com isso, surge uma ordem internacional que
tem o dever de assegurar os direitos humanos e responsabilizar os Estados pelas
violações cometidas e pelas omissões diante de circunstâncias que exigem um
agir estatal.
Nessa conjuntura, as fontes internacionais também servem de parâmetro
interpretativo e de instrumento de aplicação de direitos.
5

2. Princípio da reparação integral do dano nas relações consumeristas
O Código de Defesa de Consumidor (Lei 8.078/1990) é um microssistema
coletivo de proteção e base interpretativa. A defesa do consumidor tem previsão
no art. 5º, XXXII, da CRFB/88, mas também é um dever imperativo na ordem
econômica brasileira (art. 170, V, da CRFB/88).
Assim, é imprescindível que o Estado concilie os ditames da ordem
econômica com os princípios da defesa do consumidor, reduzindo as
desigualdades para a concretização da justiça social.
O direito do consumidor é essencial ao desenvolvimento econômico
equilibrado, exigindo uma proteção especial em razão da vulnerabilidade incidente
nessas relações, o que reforça o seu caráter de direito fundamental.
Nesse contexto, quando diante de uma relação consumerista em que surge
um dano ou prejuízo, surge também o seu dever reparatório. É por essa lógica de
sentimento de justiça que o CDC exige a reparação integral dos anos, conforme
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seu art. 6º, VI, que dispõe sobre a “efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
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O princípio da reparação integral significa que os danos devem ser
reparados de forma efetiva, em sua integralidade.
Esse princípio é essencial para que se garanta a isonomia, pois, nas
relações de consumo, é evidente a vulnerabilidade dos destinatários finais de
serviços ou produtos. Além do que, não se trata de hipótese de enriquecimento
ilícito da parte que requer apenas a reparação do prejuízo sofrido. Em verdade,
evita-se, com isso, um possível enriquecimento ilícito da parte contrária que
beneficiar-se-ia com o dano gerado a outrem.
Nesse sentido, a lei consumerista não comporta o sistema da indenização
tarifada, que estipula um limite valorativo indenizatório. Isso é o que ocorre nas
Convenções de Varsóvia e de Montreal quando limita o valor devido pelos danos
materiais ocasionados oriundos do transporte aéreo internacional de passageiros.
Assim, se houvesse a possibilidade de limitação do valor reparatório, talvez
fosse até mais vantajoso para os prestadores de serviços, fabricantes, produtores
ou fornecedores o não cumprimento do seu dever contratual na integralidade, pois
o pagamento derivado dessa responsabilidade, em razão da limitação, poderia
ensejar proveito econômico maior do que o custo decorrente do cumprimento da
cláusula firmada.
Tal consequência é acentuada na atual sociedade de massa, no seio da
qual as grandes corporações organizam a sua produção em escala global, já
incluindo no preço final da mercadoria ofertada a álea judicial do negócio, ou seja,
os custos decorrentes da eventual judicialização promovida pelos consumidores
das unidades defeituosas. Havendo a tarifação indenizatória, o cálculo econômico
para a obtenção de lucro de eventual descumprimento contratual fica ainda mais
evidente.
A partir de então, constata-se a relevância da defesa do consumidor e, por
isso, o seu amparo no texto da Constituição.
3. As convenções internacionais
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As convenções internacionais ou tradados são acordos escritos que exigem
o consentimento regular (sem vícios) dos signatários para gerar efeitos jurídicos.
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Os tratados são acordos escritos, firmado por Estados e
organizações internacionais dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo Direito Internacional Público, com o
objetivo de produzir efeitos jurídicos no tocante a temas de
interesse comum. [1]
As normas convencionais são introduzidas na ordem interna a partir do
processo de formação (negociação, conclusão e assinatura) e incorporação dos
tratados.
Consoante o art. 84, VIII, da CRFB/88, compete ao Presidente da República
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional. Trata-se, portanto, de ato complexo, que exige a
manifestação de vontade do Poder Executivo e do Poder Legislativo (modelo
tradicional).
5

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
No processo de incorporação, a assinatura do texto negociado é o ato que
confirma os termos do tratado, não podendo este ser alterado unilateralmente.
Apesar de ainda não produzir efeitos jurídicos, os signatários não podem agir de
forma a comprometer o seu objeto. A partir de então, o ato internacional poderá
ser levado ao Congresso. Aprovado o decreto legislativo, o Presidente poderá
ratificar o tratado (ato discricionário), o que faz produzir efeitos no plano
internacional. Para obter validade interna, torna-se necessária a edição de decreto
presidencial.
Os tratados internacionais, como regra, são incorporados com hierarquia
de lei ordinária, aplicando-se os critérios cronológico e da especialidade quando
em conflito com lei interna. Já quando se trata de tratado internacional de direitos
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humanos há duplo status a ser considerado. Em regra, estes possuem status de
supralegalidade, ou seja, estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. No
entanto, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu o §3º ao art. 5º da
CRFB/88, “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” terão status de emenda
constitucional.
A Carta de 1988, art. 5º, §2º, enuncia que os direitos e garantias expressos
na Constituição “não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte”.
Assim, necessário que haja um diálogo entre as ordens jurídicas para
superação de ambiguidades e para a concretização do princípio da primazia da
norma mais favorável ao indivíduo (regra interpretativa pro homine).
Na mesma linha do critério pro homine, há o uso
do princípio da prevalência ou primazia da norma mais
favorável ao indivíduo, que defende a escolha, no caso de
conflito de normas (quer nacionais ou internacionais)
daquela que seja mais benéfica ao indivíduo. Por esse
critério, não importa a origem (pode ser uma norma
internacional ou nacional), mas sim o resultado: o benefício
ao indivíduo. Assim, seria novamente cumprido o ideal pro
homine das normas de direitos humanos. [2]
Nesse contexto, os tratados internacionais são instrumentos de melhoria da
condição dos indivíduos, visando à observância dos direitos humanos a partir do
desenvolvimento progressivo, haja vista a proibição do retrocesso (efeito cliquet).
4. Aplicabilidade das convenções internacionais e o direito fundamental
do consumidor
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral reconhecida, resolveu
a controvérsia existente no Superior Tribunal de Justiça sobre qual norma deveria
ser aplicada nos casos que envolvesse transporte aéreo internacional. Decidiu que
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prevalecem as Convenções de Varsóvia e de Montreal em detrimento do Código
de Defesa do Consumidor, considerando o disposto no art. 178 da CRFB/88.
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os acordos
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
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Assim, ao analisar o dispositivo constitucional, o STF consolidou
entendimento no sentido de que os tratados internacionais sobre transporte
internacional; ainda que limitadores de responsabilidade, por adotarem a tese da
indenização restrita ou tarifada; têm prevalência sobre o CDC, que prevê o dever
de reparação integral do dano (artigos 6º, VI, e 14, do CDC).
EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão
geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do
Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite
5
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais. 5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art.
22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão
recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.
(RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
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Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)
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As Convenções de Varsóvia e de Montreal estipulam valores máximos
devidos pelo transportador nos casos de responsabilidade civil decorrente de
transporte aéreo internacional. No caso, a hipótese era de extravio de bagagem
em que o limite de compensação é estimado em quatro mil e quinhentos reais,
independentemente dos bens que estivessem contidos na mala de viagem.
Essas convenções internacionais possuem natureza de lei ordinária e,
portanto, estão no mesmo nível hierárquico que o Código de Defesa do
Consumidor. Assim sendo, como visto, o conflito de normas é resolvido a partir da
análise dos critérios cronológico e da especialidade, como fora realizado pela
Suprema Corte, o que fez prevalecer as convenções, pois, apesar do decreto de
promulgação ser de 1931 (Decreto nº 20.704/1931), houveram modificações
posteriores mais recentes que a Lei nº 8.078/1990 (Decreto nº 2.861/1998), além
do que, tratam especificamente sobre o transporte aéreo internacional.
Essa antinomia é possível quando diante da adoção de características da
teoria monista, fundada na premissa de que existe apenas uma ordem jurídica,
mas com normas internas e internacionais que precisam de harmonização.
É importante destacar que as convenções ora tratadas regulam apenas o
transporte internacional, logo, quando se tratar de transporte nacional haverá a
incidência do CDC. Ademais, a limitação do valor indenizatório se restringe à
composição de danos materiais, não morais.
Além disso, na hipótese de acidente aéreo em voo internacional, o prazo
prescricional da ação de responsabilidade civil é de dois anos, também não sendo
aplicado o CDC (cinco anos).
Ocorre que, a resolução dessa antinomia não pode ser tão simples, haja
vista que a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, da CRFB/88) é considerada
direito fundamental. Consoante elucida André de Carvalho Ramos, “Também nas
relações econômicas internacionais, o Brasil deve se pautar pelo respeito ao
direito dos consumidores”. [3]
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Assim sendo, a proteção concedida não pode ser afastada por convenção
internacional de hierarquia inferior (lei ordinária), considerando que as normas
internacionais também estão sujeitas a controle de constitucionalidade. Nas
palavras do Ministro Celso de Mello:
Supremacia da CF sobre todos os tratados
internacionais. O exercício do treaty-making power, pelo
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Estado brasileiro, está sujeito à observância das limitações
jurídicas emergentes do texto constitucional. Os tratados
celebrados pelo Brasil estão subordinados à autoridade
normativa da CF. Nenhum valor jurídico terá o tratado
internacional, que, incorporado ao sistema de direito positivo
interno, transgredir, formal ou materialmente, o texto da
Carta Política. Precedentes (MI 772-AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, julgamento em 24-10-2007, Plenário, DJE de 20-32009).
Portanto, no caso em análise, 5já que em questão um direito fundamental,
dever-se-ia considerar a norma mais favorável e com o maior âmbito de proteção.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de que a ordem internacional vem para
suprir o sistema interno nos casos omissos ou de violação de direitos que não
solucionados internamente, mas não para reduzir ou suprimir garantias já
previstas.
A subsidiariedade da justiça internacional consiste no
reconhecimento do dever primário do Estado em prevenir
violações de direitos protegidos, ou, ao menos, reparar os
danos causados às vítimas, para, somente, após seu
fracasso, poder ver invocada a proteção internacional. [4]
Além disso, os Tribunais Superiores entendem pela impossibilidade de
tarifação das indenizações, tendo em vista que, se assim fosse, não haveria a
efetiva reparação e justiça na decisão.
Por isso, imprescindível a leitura constitucional que deve ser dada ao caso
analisado, considerando a força irradiante dos direitos fundamentais e o sistema
protetivo consumerista já existente no âmbito interno.
351
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

5. Conclusão
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No caso analisado de danos materiais oriundos do transporte aéreo
internacional de passageiros prevaleceu o sistema da indenização tarifada. É que,
a partir da leitura do art. 178 da CRFB/88, a decisão do Supremo Tribunal Federal
se deu no sentido de aplicação das convenções internacionais que estabelecem
limites ao valor indenizatório.
No entanto, considerando que o caso trata de indenização por danos
materiais e, portanto, passível de ser comprovado o real prejuízo sofrido em
instrução processual, é forçoso o cumprimento do seu dever reparatório por
completo, como medida de justiça, segurança jurídica e reafirmação da confiança
e boa-fé.
Afinal, não haveria o implemento das obrigações daqueles que detém o
poderio econômico se ficasse legitimada a desnecessidade do seu dever
indenizatório, ainda que de forma parcial, já que o gasto em realizar a obrigação
poderia ser compensado, em virtude da vantagem concedida no descumprimento
obrigacional.
Para evitar esse quadro, o Código de Defesa do Consumidor, em
contrapartida, não ampara a indenização tarifada, ainda mais quando diante de
situação de vulnerabilidade.
Portanto, pelo poder expansivo que tem a defesa do consumidor; também
elencado como princípio da ordem econômica; indispensável a realização de uma
interpretação sistemática da Constituição por parte do STF, seu intérprete
máximo, de modo que não se podia deixar de lado o art. 5º, XXXII, vez que a
jurisdição constitucional deve estar coadunada aos direitos fundamentais.
Assim, imperioso que se conceda a máxima efetividade a esses direitos, a
partir da aplicação da norma mais favorável à pessoa em caso de antinomias.
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BENIGNO NÚÑEZ NOVO: ADVOGADO,
DOUTOR
EM
DIREITO
INTERNACIONAL PELA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE ASUNCIÓ
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a discussão do direito
internacional marítimo, é o ramo do Direito Internacional que aborda as questões
relativas ao mar, nas áreas da navegação, disputas fronteiriças, utilização e
exploração de recursos naturais, resolução de acidentes, seguros, etc. Trata da
movimentação ou navegação, tem uma importância também relevante porque é
preciso considerar que mais de 80%( oitenta por cento) do comércio internacional
é efetuado pelas vias marítimas. Assim, a soberania dos países representados
nas bandeiras das embarcações que transitam pelo mundo, e as regras que
devem ser cumpridas, em virtude das convenções internacionais.
Palavras-chave: Direito
Convenções; Segurança.

Internacional

Marítimo;

Navegação

Marítima;

ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss international maritime law. It
is the branch of International Law that deals with maritime issues in the areas of
navigation, border disputes, use and exploitation of natural resources, accident
resolution, insurance, etc. It is also important because it is necessary to consider
that more than 80% (eighty percent) of the international trade is carried out by sea.
Thus, the sovereignty of the countries represented in the flags of the vessels that
transit the world, and the rules that must be fulfilled, by virtue of the international
conventions.
Keywords: International Maritime Law, Maritime Navigation, Conventions, Safety.
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo la discusión del derecho
internacional marítimo, es la rama del Derecho Internacional que aborda las
cuestiones relativas al mar, en las áreas de la navegación, disputas fronterizas,
utilización y explotación de recursos naturales, resolución de accidentes, seguros,
etc. Se trata del movimiento o la navegación, tiene una importancia también
relevante porque hay que considerar que más del 80% (ochenta por ciento) del
comercio internacional es efectuado por las vías marítimas. Así, la soberanía de
los países representados en las banderas de las embarcaciones que transitan por
el mundo, y las reglas que deben cumplirse, en virtud de las convenciones
internacionales.
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1 INTRODUÇÃO
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O Direito Internacional Marítimo (algumas vezes chamado de Direito marítimo
internacional) é o ramo do Direito Internacional que aborda as questões relativas
ao mar, nas áreas da navegação, disputas fronteiriças, utilização e exploração de
recursos naturais, resolução de acidentes, seguros, etc.
As bases do Direito Marítimo remontam às primeiras navegações do Homem.
À medida que os seus navegadores e comerciantes foram alargando o seu raio
de ação levaram consigo as suas leis, que foram sendo adoptadas pelos povos
com quem iam contatando. Desta forma começa a tomar corpo um conjunto de
normas, procedimentos e leis que são reconhecidas e respeitadas para além do
seu país de origem.
5

Com o advento das rotas marítimas transnacionais, a Ilha de Rodes assume
um papel predominante na produção de legislação marítima que é aceite na
totalidade da bacia mediterrânica; e que chegaram até nos pelas compilações
romanas sob a designação Lex Rhodia.
É provável que outros povos marítimos como os fenícios, gregos e os
cartagineses tivessem produzido legislação especifica sobre a atividade marítima,
mas os seus documentos não chegaram aos nossos dias. Somente referências
por Demóstenes relativas às leis gregas são conhecidas.
Do Império Romano, apesar a sua influência política, comercial e autoridade
a estender-se sobre grandes áreas geográficas e os vários povos e culturas que
os habitavam, não são conhecidos textos relativos a esta matéria, salvo o
nauticum foenusque limitava a responsabilidade em caso de perda da embarcação
e/ou da carga.
De fato, e de acordo com o decreto de Justiniano I, produzido após a divisão
em Ocidental e Oriental, vimos que as leis de Rodes vigoravam no Império. É
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ainda do Império Bizantino, mas no reinado de Basílio I, que surgem as Basílicas,
cujo Livro III é consagrado exclusivamente ao comércio marítimo.
Naturalmente algumas destas provisões e conceitos vão encontrar o seu
caminho até à legislação do Ocidente, e refletem-se - por exemplo - nos Consulado
do Mar. Estes são a primeira instituição (que chamaríamos tribunal marítimo na
atualidade) a aplicar de forma uniforme, e através de uma vasta área geográfica e
vários países a mesma legislação. Esta, compilada no Livro do Consulado do Mar,
vai tornar-se a norma jurídica da Europa, conjuntamente com as da Liga
Hanseática.
Com os descobrimentos, aumenta a complexidade das questões sobre a
autoridade sobre o mar. Quando Portugal e Espanha ensaiam a aplicação do Mare
Clausum, as questões saem da esfera comercial e passam a ser questões
nacionais, mais concretamente, entre países. As nações ibéricas recorrem ao
Papa, do qual obtiveram a validação às suas pretensões. Pela primeira vez uma
norma jurídica marítima abrange explicitamente a totalidade dos oceanos.
Contudo, e apesar da posição papal que deveria ter garantido a sua
aplicação, o Mare Clausum foi contestado pelos países do norte da Europa,
sobretudo e mais abertamente, depois da Reforma. Os incidentes foram-se
repetindo, com os países que se sentiam prejudicados a recorrer ao corso.
Aquando a nau portuguesa Santa Catarina foi capturada por um navio da
Companhia Holandesa das Índias Orientais, Portugal apresentou protesto formal,
que resultou na apresentação do conceito de Mare Liberum, pelo advogado Hugo
Grotius em 1609. A noção de um mar totalmente livre, aberto a todos, encontrou
a oposição da Inglaterra que pela primeira vez declara uma parte do mar parte do
seu território.
Esta questão irá ser definida em 1702 por Cornelius Bynkershoek com a
apresentação do De dominio maris que define o que viria a ser o conceito de mar
territorial.
A segunda metade do século XVIII e o princípio do XIX foram definidos pelas
Guerras Napoleônicas, das quais a Inglaterra sai vitoriosa, e inicia um período de
total domínio dos mares. Esta postura reflete-se na produção de legislação, tal
como a Mercahnt Ship Law, ou a Linha Plimsoll igualmente nesta altura
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começamos a assistir à criação de normas de resolução de conflitos comerciais
(sobretudo ao nível dos seguros) transnacionais, tais como as regras de YorkAntuérpia apresentadas na cidade inglesa de York em 1864, foram adotadas em
1864 Antuérpia.
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No que se refere ao direito dos mares, na verdade o que se deseja é
compreender os espaços marítimos que concernem as águas que servem aos
diversos países e ao mundo. Assim, a partir das faixas de terrenos litorâneos, o
direito dos países sobre as áreas marítimas segue, via de regra, desde a baixamar até as distâncias internacionalmente definidas como de uso comum.
Inicialmente, temos o que se convenciona de mar territorial brasileiro, que
compreende uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da
linha de baixa-mar do litoral continental e insular. Em seguida temos a zona
contígua, que se estende de 12 a 24 milhas marítimas.
2 DESENVOLVIMENTO
O Direito Internacional Marítimo, vigora diretamente num meio ambiente
5
comum, o mar. Mas ainda assim, talvez que este direito especialíssimo, moldado
como foi na própria prática das atividades marítimas, obra dos homens do mar
mais do que dos juristas e dos homens de ciência e especialmente dotado de
particular estabilidade talvez que o Direito Internacional do Mar tivesse logrado
permanecer em posição de setor privilegiado e sofrido efeitos mais atenuados se
não fosse de concorrência de circunstâncias específicas que, ao contrário, vem
acentuar a deterioração provocada pelos fatores de ordem geral. Desta maneira à
crise generalizada do Direito Internacional em geral veio sobrepor-se a crise
específica, mais acentuada ainda do Direito Internacional Marítimo, abalado nos
seus próprios princípios fundamentais.
Até ao início da expansão europeia, os problemas de domínio sobre o mar
eram muito restritos. O mundo civilizado confinava-se à Europa, que se
encontrava organizada na República Cristiana sob a autoridade do Papa. Admitiase então que os espaços marítimos fossem apropriáveis ou pelo menos sujeitos a
domínio. Veneza exercia jurisdição sobre o Adriático, Génova sobre o mar da
Ligúria, a Noruega sobre o Báltico e a Inglaterra sobre os mares que banham as
suas ilhas. Os oceanos eram, porém, desconhecidos, não suscitando discussão.
Com os descobrimentos marítimos, portugueses e espanhóis ganharam o domínio
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sobre as grandes rotas que tinham desvendado. Os seus direitos exclusivos de
navegação eram, à luz das concepções do tempo, bem titulados, fundando-se nos
direitos de descobrimento, ocupação e concessão papal. As bulas “Inter Coetera”
e “Ea quae pro bano pacis”, esta homologando o Tratado de Tordesilhas, dividiram
a jurisdição sobre as terras e mares descobertos entre os reinos de Portugal e de
Espanha, com geral acatamento da Europa.
O princípio da liberdade dos mares trouxe consigo o reconhecimento da
soberania do Estado ribeirinho sobre esta faixa de mar adjacente à costa,
ressalvado o direito a uma passagem inofensiva. Grócio justificava a sua
existência pela possibilidade da utilização do mar oferece essencialmente dois
aspectos: é meio de comunicação e é objeto de exploração de recursos
econômicos. Até há pouco tempo, a consideração do mar como meio de
comunicação foi largamente predominante, quase absorvente. O que interessava
fundamentalmente era a sua utilização pela navegação comercial e pelo poder
naval que a sustinha e a esta finalidade ajustava-se bem o princípio da liberdade
dos mares. A exploração de recursos, limitada praticamente às atividades de uma
pesca exercida com meios modestos e segundo técnicas de feição artesanal,
passava quase despercebida no quadro dos interesses marítimos. E assim,
durante séculos, os Estados conformaram-se com o princípio da liberdade dos
mares e com estreitos limites da zona reservada à sua jurisdição e o direito
internacional marítimo conheceu um longo período de grande estabilidade. Não
se pense, contudo, que esta estabilidade se tivesse conseguido à custa de um
perfeito equilíbrio ou que lhe tivesse correspondido sempre uma situação de
perfeita igualdade.
Logo em 1952 surge a Declaração de Santiago, em que o Chile, o Peru e o
Equador proclamam o alargamento do seu mar territorial até ao limite das 200
milhas marítimas, alegando que se os Estados Unidos reivindicam os recursos do
fundo do mar adjacente às suas costas como medida indispensável à proteção
dos seus interesses também eles têm um direito similar de fazer reivindicações
adequadas dos seus interesses nacionais. Ali onde a vertente dos Andes se
precipita no Oceano Pacífico sem solução de continuidade, aqueles países não
desfrutam como os Estados Unidos, de plataforma continental significativa. Em
compensação, as suas costas são das mais ricas do mundo em peixe. O exemplo
dos três signatários da Declaração de Santiago foi seguido mais tarde por grande
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número de Estados latino-americanos, incluindo a Argentina, o Uruguai e o Brasil,
englobando, portanto, quase completamente o continente sul-americano. A
polêmica em torno da largura do mar territorial, que há séculos se vinha cifrando
no regateio de algumas poucas milhas, colocou-se assim subitamente na ordem
das centenas de milhas.
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A Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua sessão de 1970, proclamou
a concepção do fundo do mar, para além dos limites da jurisdição nacional, como
patrimônio comum da humanidade, a ser explorado equitativamente em proveito
de todos os Estados, quer costeiros quer interiores. Para além das questões
levantadas com a organização desta exploração, ficou em aberto o problema da
determinação dos limites do patrimônio comum, dependente como está da
definição exata que vier a ser dada aos limites da jurisdição nacional.
A Conferência de Direito do Mar, de difícil maneio devido à sua dimensão
(mais de 150 Estados), tem progredido lentamente, o que é compreensível quando
se discute o estatuto futuro dos últimos recursos livres do planeta Terra. Na
realidade, a Conferência realiza uma
5 tarefa gigantesca, nada menos que a
edificação de uma Constituição básica dos oceanos capaz de conciliar os
interesses contraditórios e até opostos de todos os Estados do mundo.
A grande linha da evolução atual do direito internacional marítimo reside na
dissociação do regime jurídico do alto mar em dois regimes algo diferentes,
correspondentes às duas utilidades que O mar comporta: o princípio da liberdade
dos mares manter-se-á fundamentalmente no domínio da utilização dos espaços
marítimos como via de comunicação; mas no campo do aproveitamento
econômico o regime evolui claramente para formas muito mais restritas daquele
princípio geral. Na realidade o direito do mar tem estado, em larga medida,
baseado numa ideia de direitos competitivos - que resultaram em benefício dos
mais poderosos e ricos -, sem o reconhecimento da necessidade, que existe em
todos os sistemas jurídicos, da imposição de correspondentes deveres. O mar tem
estado sujeito ao exercício dos direitos dos Estados sem a defesa da necessária
responsabilização, nomeadamente no que respeita à pesca e à conservação do
meio ambiente.
Os dois pontos mais importantes que emergem da Conferência de Direito do
Mar relativamente ao mar territorial são, por um lado, a tendência geral para a
359
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

aceitação da largura de 12 milhas para esta zona marítima, com certas
implicações no regime dos estreitos, e por outro lado uma definição mais
elaborada e clarificada do direito de passagem inofensiva, de maneira a tomar em
consideração as ameaças ao meio ambiente e outras, de carácter mais tradicional,
à segurança do Estado costeiro. A fixação da largura máxima do mar territorial nas
12 milhas marítimas está virtualmente assente na Conferência de Direito do Mar.
As Nações Unidas têm feito esforços para assegurar um uso dos mares
e oceanos pacífico, cooperativo e legalmente definido para o benefício individual
e comum da humanidade. Seu trabalho pioneiro na adoção da Convenção da
Legislação Marítima de 1982 permanece como um momento de definição da
extensão do direito internacional para a grande maioria dos recursos hídricos
comuns do nosso planeta. O Escritório das Nações Unidas de Assuntos Jurídicos,
através da sua Divisão de Assuntos do Oceano e da Lei Marítima, desempenha
um papel importante no apoio a esses esforços.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA),
através de seu Programa Marítimo Regional, age para proteger os oceanos e
mares e promover a boa utilização dos recursos do ambiente marinho. A
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
através da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, coordena programas de
pesquisa marinha, sistemas de observação, atenuação de riscos e melhoria de
gestão do oceano e zonas costeiras.
A Organização Marítima Internacional (IMO) desenvolve e/ou administra
uma vasta gama de tratados, focando, em particular, na prevenção da poluição
dos oceanos e mares. Estes incluem a pioneira Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), de 1973, alterada por um protocolo
em 1978, e a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do Mar por
Hidrocarbonetos (“Convenção OILPOL”), de 1954.
Após a aprovação da Convenção da Legislação Marítima, acordos
adicionais foram adotados para ampliar ainda mais o regime jurídico dos oceanos
e mares. Entre eles está o Acordo das Nações Unidas sobre Populações de Peixes
Transzonais e Altamente Migratórios, de 1995, que prevê um regime de
conservação e gestão desses recursos, com vista a garantir sua conservação e
uso sustentável em longo prazo. O Estado dos Recursos Mundiais de Peixes
Altamente Migratórios, Transzonais e outras Espécies, publicação online da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), define e
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relata o estado das unidades populacionais, em nível internacional, a partir de
2006.
Quanto à Convenção da Lei Marítima em si, suas disposições são
implementadas com o apoio de vários organismos. Entre estes, a Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos permite que os Estados-Membros organizem
e controlem as atividades relacionadas aos recursos minerais no fundo do mar em
áreas internacionais.
O Tribunal Internacional para o Direito Marítimo julga disputas
relacionadas à interpretação ou aplicação da Convenção. E a Comissão de Limites
da Plataforma Continental aplica fórmulas específicas e técnicas científicas para
traçar o limite exterior da plataforma continental, quando a parte submersa do
território terrestre do Estado costeiro se estende a mais de 200 milhas náuticas
além de sua costa.
A questão dos oceanos foi um dos principais temas debatidos na
Conferência Rio+20, em 2012, culminando na aprovação de um Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) – parte da Agenda 2030 da ONU –
inteiramente voltado à questão, o ODS 14.
5
Em junho de 2017, representantes
de organizações do mundo todo e
os principais chefes de Estado e de Governo se reuniram na sede das Nações
Unidas, em Nova Iorque, para realizar a Conferência sobre os Oceanos.
O objetivo do encontro inédito global foi de apoiar a implementação do
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14: conservar e utilizar de forma
sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável.
O futuro dos oceanos do mundo está ameaçado por mudanças
climáticas, poluição e práticas de pesca destrutivas — assim como pela falta de
capacidades de combater essas ameaças.
O alto mar é o espaço marítimo que não está determinado para uso de
um país especifico, sendo de uso comum das comunidades internacionais. No
caso do Brasil, portanto, fica além da faixa de 200 milhas marítimas da fronteira
litorânea. Destacando que existem discussões a respeito do assunto, nos mais
variados fóruns internacionais, notadamente quanto à distância mais adequada
até onde o país pode exercer a sua soberania: se espaços marítimos de apenas
12, 16 ou até 200 milhas. Isto porque existem tratados internacionais que
disciplinam a respeito, mas que não obrigam os países a seguirem suas regras
enquanto não ratificados pelos seus respectivos poderes internos de governo.
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Também é importante considerar países que possuem fronteira marítima
de pouca ou quase nenhuma milhagem de distância entre si, o que provoca a
necessidade de ajustes e acordos entre nações para legalizar e regularizar o
acesso, bem como as responsabilidades e autonomias de cada país. Isto também
caracteriza que é impossível uma solução linear e única para todos os povos e
países, tanto pela geografia quanto à política.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato é que o direito dos mares assume fundamental importância porque
trata exatamente de espaços aquáticos que cobrem a grande maioria da superfície
terrestre, além do que possuem riquezas de uso direto porque já disponíveis
(pesca/navegação) e de uso a partir de intervenção no meio ambiente, tais como
extração de petróleo e gás.
Quanto ao direito internacional marítimo que trata na movimentação ou
navegação, tem uma importância também relevante porque é preciso considerar
que mais de 80%( oitenta por cento) do comércio internacional é efetuado pelas
vias marítimas. Assim, a soberania dos países representados nas bandeiras das
embarcações que transitam pelo mundo, e as regras que devem ser cumpridas,
em virtude das convenções internacionais, também transbordam influências para
o direito marítimo interno do Brasil. Inclusive porque nosso país possui grandes
extensões aquáticas, inclusive de tráfego fluvial pelos rios de variadas
conformações.
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Introdução
A Constituição é o ápice do sistema jurídico, se encontra em posição de
hierarquia máxima em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Dessa
forma, há de se afinar a relação de compatibilidade e conformidade existente.
O controle de constitucionalidade se consubstancia no conjunto de
mecanismos destinados a apurar a compatibilidade entre uma lei e a Constituição
da República, de forma que, caso haja afronta entre a disposição normativa e o
texto constitucional, este prevalecerá, operando-se a expurgação da norma
viciada do ordenamento jurídico. Assim, trata-se de um apurado exame da
adequação existente entre as normas jurídicas infraconstitucionais e a
Constituição, que ocorre tanto do ponto de vista formal ou procedimental quanto
do ponto de vista material ou de conteúdo.
O caso Marburry vs Madisson, onde o Juiz John Marshall aplica a
Constituição no caso concreto, fica conhecido pela primeira vez que se atribuiu
um controle de constitucionalidade, nos Estados Unidos em 1803. Tipo de controle
que se estabeleceu de forma difusa. Outro marco importante, mas que constitui o
controle abstrato ou concentrado, é estabelecido pelo austríaco Hans Kelsen.
O controle de constitucionalidade tem por objeto as leis e emendas
constitucionais editadas pelo poder legislativo. Em síntese, é a verificação da
adequação da norma aos princípios e regras (explícitos e implícitos) existentes na
constituição, tanto no que se refere ao conteúdo daquela norma, como à forma
como foi produzida. E tem por escopo, normalmente, declarar a nulidade do
preceito normativo, quer alijando-o em definitivo do ordenamento jurídico, no
controle abstrato, quer afastando sua aplicação num dado caso particular, no
chamado controle concreto, conceito atribuído à Paulo Roberto Dantas.
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Inconstitucionalidade é o vício que macula a norma que contraria o texto da
Constituição Federal, é preciso então no aspecto doutrinário uma sistematização,
facilitando o entendimento da matéria:
1)Formas de Inconstitucionalidade
1.1) Quanto ao tipo de conduta praticada pelo poder público:
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Nesse aspecto, possui duas espécies de inconstitucionalidade, por ação ou
por omissão:
A inconstitucionalidade por ação consiste em conduta que o Poder Público
pratica um ato contrário ou incompatível com a constituição. Como exemplo: Poder
Legislativo cria uma lei incompatível com a constituição decorre de um “fachere”
Enquanto a inconstitucionalidade por omissão se caracteriza quando
algumas normas exigem condutas positivas e o Poder Público deixa de agir
conforme o determinado. Exemplo: Artigo 37, VII – “o direito de greve será
5
exercido nos termos e nos limites definidos
em lei específica”;
Tal norma constitucional diz que o servidor público tem direito de greve,
mas em lei específica, se o legislador não faz a lei, existe uma
inconstitucionalidade por omissão do poder público.
1.2) Quanto à norma constitucional ofendida:
a) Formal (Nomodinâmica)
O termo Nomodinâmica, é extraído da classificação pelo professor Luís
Alberto Davi Araújo, relacionado à forma de produção de normas jurídicas, a
dinâmica é baseada na teoria de Hans Kelsen. Nesse aspecto, a violação
constitucional diz respeito ao procedimento que a lei precisa seguir na sua criação.
a.1) Propriamente dita
Ocorre no caso de violação de norma constitucional referente ao processo
legislativo. Se o processo estabelecido pela constituição não for observado no
momento de elaboração da lei. Podendo ser: Subjetiva, quando o sujeito
competente para tomar a iniciativa não for respeitado. Exemplo (Artigo 61§ 1°), ou
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seja, iniciativa exclusiva do presidente da república que se for proposta por um
deputado será uma inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva.
Objetiva, quando as outras fases do processo legislativo não são formadas.
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Como exemplo: (Artigo 69), que menciona o quórum de aprovação de uma Lei
complementar, aprovada por maioria absoluta, se sua aprovação for por maioria
simples, teria um caso de inconstitucionalidade formal, propriamente dita e
objetiva.
a.2) Orgânica
Ocorre quando há violação de norma que estabelece o órgão competente
para legislar sobre determinada matéria, Exemplo (Artigo 22), competência da
União se o Estado legisla, será outro órgão, existirá uma violação do aspecto
formal, propriamente dita orgânica.
a.3) Por violação a pressupostos objetivos
Se não houver os pressupostos terá a inconstitucionalidade, caso da Medida
Provisória, deve haver relevância e urgência, mandamento do (Artigo 62),
constatado o desrespeito existirá uma inconstitucionalidade.
b)

Material (Nomoestática)

Ocorre quando o conteúdo de um ato do poder público é incompatível com o
conteúdo da Constituição. Como exemplo: A questão do Princípio da
Individualização da Pena que impede que o Legislador estabeleça em abstrato a
progressão de regime, a Lei de Crimes Hediondos vedava a progressão de regime
em abstrato, nesse caso é inconstitucional segundo o STF que decidiu no
(Habeas Corpus 82959).
1.3) Quanto a sua extensão
Pode ser Total, quando atinge toda uma lei ou todo um dispositivo ou
Parcial, onde pode atingir apenas uma palavra ou uma expressão, desde que
essas sejam autônomas e não modifiquem o sentido da norma.
1.4) Quanto ao momento
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Originária, ocorre quando o ato infraconstitucional é criado de forma
incompatível com a constituição. O ato desde da sua origem já é inconstitucional,
o parâmetro de controle é anterior a criação do ato que será realizado.
Superveniente, aquela que ocorre quando um ato infraconstitucional
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anterior se torna incompatível com uma norma constitucional posterior. Aqui no
Brasil, em regra, entende que a inconstitucionalidade superveniente é denominada
de não recepção, pela (ADPF 130), o Supremo adota esse entendimento.
1.5) Quanto ao prisma de apuração
Pode ser: Direta (Antecedente), ocorre quando o ato viola diretamente a
Constituição, ou seja, quando se tem uma norma constitucional e uma lei, não
tendo nada interposto entre elas. No caso da Indireta, pode ser dividida em:
Consequente, aquela que ocorre quando a inconstitucionalidade de um ato
é decorrente da inconstitucionalidade de outro, Exemplo: A inconstitucionalidade
de um decreto que regulamenta uma lei, se o conteúdo da lei é incompatível com
a constituição também o decreto será5inconstitucional.
Reflexa (mediata ou oblíqua), é aquela que ocorre quando há um ato
interposto entre a constituição e o ato que a violou. Exemplo: Três atos:
Constituição, Lei e Decreto. A Lei é constitucional, mas o decreto que regulamenta
a lei é ilegal reflexamente terá uma inconstitucionalidade.
2. Formas de Controle de Constitucionalidade
2.1 Quanto à natureza do órgão
Pode ser um Controle Jurisdicional, quando exercido por órgãos do poder
judiciário, exemplo: STF analisa a constitucionalidade de uma Lei. Político, é
aquele exercido por um órgão sem poder jurisdicional, não pertence ao poder
judiciário.
2.2) Quanto ao momento
Preventivo, é o controle realizado para evitar que ocorra uma lesão a
Constituição. Quando o controle é realizado antes da Constituição ser violada. Os
três poderes podem exercer controle preventivo.
367
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Poder Legislativo tem um órgão específico para exercer esse controle: A
Comissão de Constituição e Justiça. Poder Executivo através do veto jurídico, nos
moldes do (Artigo 66, §1°), lembrando que o veto político é para o projeto de lei
contrário ao interesse público e o veto jurídico é pela inconstitucionalidade do ato.
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Poder Judiciário também pode exercer controle preventivo, em uma única
hipótese: Através de Mandado de Segurança impetrado por parlamentar da
respectiva casa, quando não for observado o devido processo legislativo
constitucional. No caso as normas que regulam o processo legislativo não forem
respeitadas. Consiste em direito líquido e certo do parlamentar que participa do
processo legislativo, ele pode impetrar o mandado de segurança, tem que ser
norma da Constituição não pode ser norma regimental, ou seja, norma de
regimento interno. Como exemplo, o (Mandado de Segurança 31816), caso do
Pré-Sal onde a ordem dos vetos não foi observado. (Mandado de Segurança
33032), questionava o projeto de lei para regras de criação de partidos políticos.
Repressivo é aquele realizado após a lesão à Constituição já ter ocorrido,
também pode ser realizado pelos três poderes:
Poder Legislativo, em três hipóteses:
No (Artigo 49, V), sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Casos
de lei delegada.
No (Artigo 62), Caso das medidas provisórias. O congresso pode rejeitar a
medida provisória. Por fim, a terceira hipótese é a da (Súmula 347 do STF): “O
tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos do poder público”. O Tribunal de Contas é
órgão auxiliar do Poder Legislativo.
Para o Poder Executivo é mais restrito e só poderia em uma hipótese: O
chefe do executivo poderá negar cumprimento a uma lei que entenda ser
inconstitucional. Desde que motive e dê publicidade ao seu ato, estabeleça um
decreto motivando-o e dando publicidade a este não cumprimento.
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Na doutrina há uma polêmica com a ampliação do rol da ADI, tem
Jurisprudência admitindo essa possibilidade mesmo após a Constituição de 1988.
Após edição da emenda constitucional n°45 de 2004, não teria lógica tal situação,
o Presidente da República é legitimado para propor uma ADI.
Em regra, o Controle Repressivo é exercido pelo Judiciário, através do
Controle Concentrado e do Controle Difuso.
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2.3) Quanto à competência jurisdicional
Difuso, pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, criado nos Estados
Unidos em 1803 no famoso caso Marbury versus Madison, já mencionado
anteriormente. No Brasil foi introduzido em 1891 com a primeira constituição
republicana.
Concentrado, é aquele reservado a um determinado órgão do Poder
Judiciário. O STF quando o parâmetro é a Constituição Federal. Na esfera
estadual, o Tribunal de Justiça. Surgiu em 1920 na Áustria, foi introduzido no Brasil
5
na Constituição de 1934 (Representação
Interventiva), primeira espécie de
Controle Concentrado.
2.4) Quanto à finalidade do Controle jurisdicional
Pode ser Concreto, aquele que tem por finalidade principal a proteção de
direitos subjetivos, também conhecido por controle por via de exceção, por via de
defesa ou incidental. Neste controle, o objetivo principal é proteger o direito
subjetivo incidentalmente, terá que ser reconhecida a inconstitucionalidade.
O Abstrato, é aquele que tem por finalidade principal assegurar a supremacia
da Constituição, também chamado de controle por via direta ou por via de ação
ou controle principal.
3) Controle Concentrado Abstrato
Se concentra no Supremo Tribunal Federal, no âmbito federal, com a finalidade
de assegurar a primazia ou supremacia da Constituição Federal da República.
Nesse tipo se estabelece as conhecidas ações de controle de constitucionalidade,
ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADC, Ação Declaratória de
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Constitucionalidade e ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental.
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A ADI e ADC possuem caráter dúplice ou ambivalente, são ações que tem a
mesma natureza, mesma essência, o que muda é o sinal, ou seja, uma ADI julgada
procedente é a mesma coisa que uma ADC julgada improcedente, (Lei 9.868/99,
Art. 24). ADC, precisa de uma Controvérsia Judicial Relevante como pressuposto
de admissibilidade. A constitucionalidade das leis já se presume, por isso só
justifica a declaração de constitucionalidade da lei se houver alguma controvérsia,
senão o Supremo seria mero órgão de consulta.
ADPF possui caráter subsidiário, significa a inexistência de outro meio eficaz
(ou seja, com a mesma efetividade, imediaticidade e amplitude) para sanar a
lesividade. (Lei 9.882/99, Art. 4 °§1°)
A Legitimidade Ativa da ADI, ADC, ADPF é igual, todos estabelecidos pelo
Artigo 103 da Constituição:
Art. 103. Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade
e
a
ação
declaratória
de
constitucionalidade:
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional n° 45, de 2004)
I- o Presidente da República;
ll- a Mesa do Senado Federal
III-a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara
Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004)
V- o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
VI o Procurador-Geral da República
VII-o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
VIll-partido político com representação no Congresso
Nacional;
lX-confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.
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A Jurisprudência do Supremo diferencia alguns requisitos: Legitimidade Ativa
Universal, aquele legitimado não precisa demonstrar a existência de pertinência
temática; Legitimidade Ativa Especial, precisa demonstrar que existe pertinência
temática entre o objeto impugnado e o interesse que ele representa.
Universal: Autoridades Federais: Mesa do Senado, Mesa da Câmara,
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Procurador Geral da República, Conselho Federal da OAB, Partido Político com
representação no Congresso Nacional.
Especial: Mesa da Assembleia, Governador, Confederação Sindical ou
Entidade de Classe de Âmbito Nacional (único de âmbito nacional).
O partido político tem que ter representante. Se ele perde o representante
depois de ajuizada ação, o entendimento do STF é que a legitimidade do partido
político deve ser aferida no momento da propositura da ação.
Entidade de Classe, de acordo com a jurisprudência do STF, tem que ser
representativa de apenas uma categoria profissional, social ou econômica. Por
5
exemplo: CUT, Central Única dos Trabalhadores,
não tem legitimidade porque são
várias classes. Precisam estar presentes em pelo menos 1/3 dos estados
brasileiros. O STF não admitia até 2004, que associação formada por pessoas
jurídicas tivessem legitimidade. Hoje o STF admite a legitimidade de associações
de associações, ou seja, associações formadas por pessoas jurídicas e não
apenas por aquelas formadas por pessoas físicas.
Vale ainda mencionar a existência da chamada ADI, interventiva, estabelecida
pelo (Artigo 36, III) em que o STF deverá requisitar a intervenção ao Presidente
da República, que expedirá o decreto de intervenção, seguindo os mesmos
aspectos para ADI Interventiva na esfera estadual.
3.1) Parâmetro de Controle
Pode-se entender como parâmetro de controle de constitucionalidade a norma
de referência, ou seja, a norma violada pelo objeto. No caso da ADI e ADC: norma
formalmente constitucional, (Artigo 5, °§3°). 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
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membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O chamado Bloco de
Constitucionalidade.
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Para ADPF o parâmetro é mais restrito, que será o "Preceito Fundamental".
Vale ressaltar que a Constituição possui 3 partes, só o preâmbulo não pode ser
usado para o parâmetro, ele não é norma constitucional, o restante, ou seja, a
parte geral como os atos das disposições finais e transitórias podem servir de
referência. Para que a ADPF possa ser ajuizada é necessário que o parâmetro
seja um preceito fundamental.
Preceito Fundamental, como exemplo: são os dispositivos constantes no Título
I, os dispositivos do Título II, Princípios Constitucionais Sensíveis, Artigo 34, VII e
Cláusulas Pétreas, outros preceitos também podem ser considerados
fundamentais.
4) Objeto
Por natureza é a essência daquele ato normativo impugnado. ADI e ADC: Lei
ou ato normativo (Art. 102, I, a). Quando se fala em Lei, o STF entende que pode
ser qualquer tipo de Lei a partir da (ADI 4049); qualquer tipo de lei inclusive de
efeitos concretos, o mesmo não ocorre em relação ao ato normativo. O ato
normativo tem que ter densidade normativa, precisa ser geral e abstrato não pode
ser de efeitos concretos.
Não podem ser objeto de ADI ou ADC, atos tipicamente regulamentares, que
regulamentam uma lei, não pode porque só é possível violação direta da
Constituição (ADI 3664).
Normas Constitucionais Originárias (ADI 4097), supremo rejeitou a tese que
teriam normas feitas pelo poder constituinte originário, sendo uma superior a outra,
ou seja, norma originária, mesma hierarquia.
Lei ou norma de efeitos concretos já exauridos (ADI 2980). Se a lei de efeito
concreto já exauriu todos os seus efeitos, ou se ela não ameaça mais a
supremacia da Constituição.
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Leis revogadas ou medidas provisórias rejeitadas, revogadas ou havidas por
prejudicadas. Ideia é a mesma do objeto anterior, se uma lei já foi revogada não
há ameaça a supremacia da Constituição.
Quem teve o direito violado recorre ao judiciário através de controle difuso. No
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entanto, uma exceção: caso de lei revogada que o STF admite (ADI 3306). Fraude
Processual, mesmo a lei sendo revogada, a ação continua. Este caso aconteceu
com a câmara do Distrito Federal, antes do Supremo julgar foi revogada e logo em
seguida fez uma outra lei com conteúdo semelhante e na terceira vez o Supremo
entendeu como fraude processual. A câmara utilizava o artificio de revogar antes
da declaração. Neste caso, vai permanecer a ação até o fim e julgou a ADI com
eficácia retroativa.
Leis Temporárias, salvo quando a impugnação ocorrer em tempo adequado,
ou seja, sua inclusão em pauta ocorrer antes do exaurimento da eficácia (ADI
4426). Lei temporária produz efeito durante um tempo determinado, a exceção é
quando estes efeitos ainda estão perdurando.
5

Para a ADPF, não exige que o objeto seja lei ou ato normativo, ela admite como
objeto qualquer ato do Poder Público (Lei 9882/99 Artigo 1°). O objeto é mais
amplo nesse caso. Não se admite como objeto de ADPF: Atos tipicamente
regulamentares (ADPF 59), Súmulas comuns (ADPF 80-AGR), Súmulas
vinculantes (ADPF 147 AGR), súmulas comuns e súmulas vinculantes exigem
procedimento especifico, não teriam o caráter subsidiário, PEC, a proposta de
emenda não pode (ADPF 43-AGR), Veto (ADPF 73) e Decisão Judicial transitada
em julgado (ADPF 228 MC). Decisão Judicial pode, mas se já estiver transitada
em julgado não pode ser objeto de ADPF.
4.1) Aspecto Temporal
Para ADI ou ADC o objeto produzido após o parâmetro, lembrar da
Inconstitucionalidade Superveniente (Caso do Brasil Não recepção). Na ADPF,
objeto produzido antes ou após o parâmetro (Lei 9.882, Artigo 1°, Parágrafo
Único). Não exige que o objeto seja posterior ao parâmetro, ADPF não é uma
arguição de inconstitucionalidade, é uma arguição de descumprimento de Preceito
Fundamental, mesmo em hipótese de não recepção (ADPF 130 Lei de Imprensa),
antes da Constituição. Caso de aborto de anencefalia (ADPF 54), analisa tipo do
Código Penal que é anterior a Constituição da República.
373
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

4.2) Aspecto espacial
A ADC é Lei ou ato normativo federal, ADI, Lei ou ato normativo federal e
estadual e ADPF, Ato do Poder Público federal, estadual e municipal. Distrito
Federal depende da essência da Lei, normas de conteúdo de lei estadual ou lei
de conteúdo municipal (Súmula 642).
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5) Efeitos das Decisões (liminar/mérito)
5.1) Quórum
O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, o quórum mínimo de presença
é de 8 ministros (Artigo 22 da Lei 9868/99 e Artigo 8° da Lei 9882/99). Para decisão
o quórum é de maioria absoluta, ou seja, pelo menos 6 dos 8 ministros (Artigo 23
da Lei 9868/99). Na ADPF, embora não exista lei tratando da temática, por
analogia, este mesmo quórum é utilizado.
5.2) Efeitos Objetivos e Subjetivos
Eficácia "erga omnes" e Efeito Vinculante. A eficácia erga omnes atinge a
todos (tanto particulares quanto poderes públicos) e o chamado Efeito vinculante
atinge apenas os poderes públicos. Não são todos os poderes públicos que são
atingidos (Artigo 102, §2°). Efeitos da ADPF são os mesmos dos efeitos
vinculantes em relação aos demais órgãos do poder judiciário. O Supremo não
fica vinculado, nem a administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, não vincula o Poder Legislativo, para evitar o fenômeno da
fossilização da constituição.
Na função legiferante, o Poder Legislativo pode fazer uma nova lei com o
mesmo conteúdo que o Supremo considerou inconstitucional e o Supremo
também pode alterar o entendimento. O chefe do executivo, Presidente,
Governador e Prefeito, não fica vinculado pela decisão do Supremo, apenas no
que diz respeito as atividades relacionadas ao processo legislativo, quando ele
exerce o papel legiferante. Por exemplo: Medida provisória, veto, iniciativa de lei,
celebração de tratado nos casos de atuação legislativa.
Efeitos Subjetivos: Parte da doutrina sustenta que o efeito vinculante atinge
não apenas o dispositivo, mas também a fundamentação da decisão (Efeito
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transcendente dos motivos determinantes ou transcendência dos motivos). Para
alguns autores a fundamentação também seria vinculante, no entanto, esta tese
não vem sendo acatada pelo STF (RCL n° 3014). O Supremo ainda utilizou essa
teoria, mas a partir desse momento o Supremo deixou de utilizar.
No (Artigo 10 da Lei 9.882/99), a redação é um pouco diferente, mas aplica-se
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as mesmas situações e critérios. Menciona em demais órgãos do poder público,
embora a redação mais ampla o entendimento é o mesmo da ADI e da ADC.
5.3) Eficácia Temporal
A regra é de efeitos "ex tunc", ou seja, retroativo. Se a lei inconstitucional é
nula, diz que já surgiu como inconstitucional, tem vício de origem, ou seja, o
tribunal declara apenas o que já existia. Exceções: efeitos "ex tunc" e "pro futuro"
ou Modulação Temporal dos Efeitos da Decisão. Pode dá uma decisão de agora
em diante o “pro futuro” com um momento em que aquela decisão começará a
valer, que significa dizer que a atuação estabelecerá fixando um momento
posterior a decisão. Como exemplo: Efeito “ex nunc” (ADI 4029) e Efeito “Pro
5
Futuro” (ADI 1842).
Para esse caso a justificativa seria por razões de segurança jurídica e
excepcional interesse social. Em relação a decisão de mérito a regra é o efeito “ex
tunc”, no entanto excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal poderá modular
os efeitos da decisão, desde que razões de segurança jurídica ou excepcional
interesse social, justifiquem essa modulação e para que faça isso, a lei exige um
quórum qualificado, um quórum de 2/3 dos ministros.
6) Controle Difuso Incidental
6.1) Aspectos Gerais
A competência é estabelecida por qualquer órgão do poder judiciário, ou seja,
qualquer juiz ou tribunal. A finalidade não é de assegurar a supremacia da
constituição, é assegurar direitos subjetivos. Podendo ser inclusive de oficio, não
precisa haver pedido. Embora esse entendimento não seja unânime na doutrina,
mas é o que tem prevalecido (AI 66523-AGR do STF).
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Maioria dos ministros do supremo entendeu que poderia de oficio reconhecer
a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. No caso do controle difuso
incidental o parâmetro pode ser uma normal constitucional já revogada, desde que
vigente na época do fato. O efeito é “inter partes”, é apenas para as partes
envolvidas no processo o efeito temporal em regra é “ex tunc”, ou seja, retroativo.
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Admite-se a modulação temporal dos efeitos da decisão pelo STF, ou seja, o
STF também pode modular os efeitos temporal da decisão, aplica-se por analogia
o (Artigo 27 da Lei 9868/99). (RE586453, RE 566664) como exemplo de efeito “ex
nunc” (RE197917) exemplo de efeito “pro futuro”.
6.2) Cláusula da reserva de plenário
É estabelecida pelo (Artigo 97) que diz: “Somente pelo voto da maioria absoluta
de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público”.
Também conhecida como “Full Bench”, somente pelo voto da maioria absoluta
dos membros, ou seja, a decisão não pode ser dada por órgão fracionários, só
pelo pleno. Se tiver mais de 5 membros pode criar um órgão especial que entre
suas funções, a declaração de inconstitucionalidade.
Só em âmbito dos tribunais, Turma Recursal de Juizado Especial não se aplica
e nem a juízes singulares. Nesses casos, pode afastar a aplicação da lei, mas no
âmbito de tribunais só o plenário. Também não se aplica ao STF no julgamento
de Recurso Extraordinário (RE361829- ED), pela própria natureza da turma julgar
recursos extraordinário.
Poderão os tribunais declarar a constitucionalidade, só é exigida para a
declaração de inconstitucionalidade. Se for para declarar a constitucionalidade da
lei, uma turma ou câmara pode declarar. Não será exigida também em caso de
normas pré-constitucionais sendo rediscutido pelo Supremo Tribunal Federal (Al
838188), não há decisão ainda a respeito desse tema, pode ser que o Supremo
modifique esse entendimento.
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Também não será exigida em caso de interpretação conforme (RE 579721).
Interpretação conforme quer dizer que a lei é constitucional, desde que
interpretada desta maneira. Se a cláusula não for observada haverá uma nulidade
absoluta da decisão (Súmula Vinculante n° 10).
7)

Suspensão da Execução pelo Senado
Pelo entendimento do Art. 52, X da Constituição da República, “Compete
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privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, no todo ou em
parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal; ”
Necessário que haja um ato para suspender a lei para todos, para evitar
tratamentos desiguais, ou seja, para quem não chegou no Supremo. Só pode
ocorrer quando há uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, não se
aplica a atos pré-constitucionais, porque seria hipótese de não recepção (RE
387271).
5
É um ato discricionário, não é obrigado
a suspender a execução da lei (RE

150764). Leis federais, estaduais e municipais é possível a suspensão da
execução. O senado pode suspender leis federais, estaduais, municipais desde
que haja decisão definitiva do Supremo no controle difuso. Não viola o princípio
federativo porque o Senado atua como órgão de caráter nacional, ou seja, na
defesa de interesses de todo o estado brasileiro e não apenas da União. Tem essa
legitimidade porque é composto por representantes dos estados, situação
diferente da Câmara.
O Senado deve se ater aos exatos limites da decisão proferida pelo STF, não
pode ir nem além, nem ficar aquém da decisão do Supremo Tribunal Federal, o
Senado não faz controle de constitucionalidade, nesse caso, ele só suspende,
quem faz o controle é o Supremo Tribunal Federal.
8)

Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão (ADO)
Finalidade e objetivo é tornar efetiva norma constitucional, a finalidade principal
é assegurar a supremacia constitucional, faz parte do Controle Abstrato de
Constitucionalidade.

377
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

O tipo de pretensão é processo constitucional objetivo. Diferente do controle
concreto em que a questão constitucional é por processo subjetivo, ou seja, partes
formais, autor e réu, na inconstitucionalidade por omissão não há partes formais,
tem requerente e requerido, ou seja, legitimados.
A competência é de controle concentrado, apenas o Supremo Tribunal Federal,
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na esfera federal, e nos estados, o Tribunal de Justiça. Mesma legitimidade ativa
das ações de controle de constitucionalidade abstrato.
Ao contrário do Mandado de Injunção não tem tantos pontos polêmicos ou
controversos. O poder judiciário não deverá suprir a omissão, o que vai fazer é dá
ciência ao poder competente da omissão. Se for o Poder Legislativo, não tem
prazo. O Supremo Tribunal Federal não pode mandar o Poder Legislativo legislar,
não pode impor um prazo coercitivo para que a lei seja elaborada. A (ADI 3682),
gerou grande polêmica, porque foi interpretada a princípio que o Supremo teria
dado prazo de 18 meses para o legislador legislar. O Supremo se manifestou
dizendo que só sugeriu um prazo, e que 18 meses seria um prazo razoável para
o legislador suprir a omissão.
Em relação aos órgãos administrativos tem prazo fixado de 30 dias, todavia,
havia um problema em relação a esse prazo, nem sempre é possível suprir a
omissão em trinta dias, tem situações mais complexas que em trinta dias seria
pouco. O legislador infraconstitucional estabeleceu um dispositivo dando
flexibilidade a Supremo Tribunal Federal para estabelecer esse prazo, (Artigo 12H, 51. Lei 8.868/99).
9)

Mandado de Injunção
Finalidade é tornar viável o exercício de direitos e prerrogativas da
Constituição. Não é assegurar a supremacia da constituição, é assegurar direitos
subjetivos. Estabelecido no Artigo 5 – LXXI que diz: “conceder-se-á mandado de
injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
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Ação de Controle Concreto. Precisa ser direito constitucionalmente
assegurado, não legalmente. Por exemplo: Direito de Greve, não há
regulamentação, mas é estabelecido constitucionalmente.
O tipo de pretensão é um processo constitucional subjetivo, ou seja, processo
com partes formais, processo que visa formar a proteção de direitos.
Em relação à competência, possui uma característica que o torna um pouco
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diferente das demais ações, não é uma competência reservada, também não é
por qualquer juiz ou tribunal. É necessário ter previsão legal para que o órgão
tenha competência. É instrumento de controle difuso limitado.
Não é um controle concentrado, mas também não é qualquer juiz ou tribunal
que poderá julgá-lo. Na Constituição Federal, estabelece 4 órgãos do Poder
Judiciário: O Supremo Tribunal Federal (Artigo 102, I, q) que diz “o mandado de
injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de
5
Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, o do próprio Supremo Tribunal
Federal; ”
O STJ de acordo com a autoridade responsável pela omissão (Artigo 105, l, h)
ao mencionar: “o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for federal, da administração direta ou atribuição de órgão,
entidade ou autoridade indireta, excetuados os casos de competência do Supremo
Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do
Trabalho e da Justiça Federal”
Nos TSE e TRE (Artigo 121, §4, V) ao estabelecer: “denegarem habeas corpus,
mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção”.
Até o momento não há lei criada regulamentando o mandado de injunção,
quando a lei for criada, outros tribunais poderão ter competência além destes
quatro mencionados. Constituições Estaduais, podem estabelecer competência
no âmbito estadual para que determinados tribunais ou juízes possam exercer a
competência para julgá-los. Cada constituição estadual tem autonomia para
estabelecer os órgãos competentes dentro da justiça estadual.

379
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Em relação à Legitimidade Ativa, não há necessidade de especificação dos
legitimados, porque se trata de ação para proteger direitos subjetivos. No entanto,
existem dois tipos de mandado de injunção: O Mandado de Injunção Individual,
que pode ser impetrado por qualquer pessoa que tenha um direito constitucional
inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Qualquer indivíduo que
tenha um direito na constituição, mas não tenha como exercer esse direito pela
omissão.
Mandado de Injunção Coletivo, a jurisprudência vem aplicando por analogia
os mesmos legitimados para o Mandado de Segurança Coletivo, estabelecidos no
(Artigo 5°, LXX):
“LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional;
b) organização sindical, entidade de casse ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados; ”
Não se confundem com os legitimados para ADO, a Constituição fala em
organização sindical, nas esferas federal ou estadual ou local, muda, ou seja, a
legitimidade é mais ampla, Confederação no âmbito nacional, Federação no
âmbito regional e o sindicato no âmbito local.
Por não existir lei regulamentadora os efeitos da decisão são bastante
controversos, 4 correntes e as 4 já foram adotadas pelo Supremo Tribunal Federal
em determinados momentos, são elas:
Não concretista: A decisão não tem efeito de suprimir omissão, não tem efeito
de concretizar a norma. A decisão proferida não é capaz de estabelecer a norma
concreta para suprir a omissão. O efeito seria o mesmo da ADO, mais adotada
pelo Supremo Tribunal Federal. Somente depois de uns 15 anos o Supremo
passou a adotar outras correntes e foi muito criticada porque praticamente
esvaziava o Mandado de Injunção, ficava como uma ADO.
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Concretista Geral: Segundo esta concepção a decisão judicial deve elaborar
a norma com efeitos erga omnes, defende não apenas a possibilidade de
elaboração de uma norma para suprir a omissão, mas também que essa norma
tenha efeitos gerais. Chegou a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal no
(Mandado de Injunção 708), questão discutia o direito de greve do servidor
público.
Concretista Individual: O Supremo tem adotado nas decisões mais recentes.
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O Poder Judiciário pode suprir a omissão apenas em relação aos impetrantes, ou
seja, nesta decisão o Supremo Tribunal Federal pode elaborar a norma
regulamentadora, só que esta não é feita para todas as pessoas que se encontrem
naquela situação, ela é feita apenas para quem impetrou o mandado de injunção.
O efeito seria “inter partes”, ou seja, apenas para as partes envolvidas na
decisão (MI 721, MI 758). Solução interessante para ficar discutindo a mesma
questão várias vezes. O (MI1795-QO) o STF autorizou que o relator decida
monocraticamente os mandados de injunção cujo tema já tenha sido analisado
pelo tribunal.
5
Concretista Intermediária, seria um misto da concretista individual com a não
concretista, em um primeiro marco limitando à declaração da omissão ao órgão
responsável, com prazo determinado. Após o fim do prazo, o Judiciário poderia
suprir a lacuna para o impetrante, ou seja, para o caso concreto.
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RESUMO: Não raro, é levado ao crivo do Poder Judiciário demandas cíveis
discutindo cláusulas contratuais e fraudes por diversos motivos, que culminam no
pedido de apresentação de cópia física de contrato celebrado por via eletrônica
qualquer. Fato é que, doravante os magistrados estão se conscientizando quanto
5
legalidade das operações virtuais e, ainda, que inexiste via física com assinatura
deflagrada (papel), em documento eletrônico. Nessa seara, os nobres julgadores
já entendem que a comprovação da transação eletrônica basta para criar o liame
verdadeiro da contratação, em consonância com demais provas que possam ser
juntadas aos autos.
PALAVRA CHAVE: processo civil – provas – direito eletrônico – contratos legalidade.

INTRODUÇÃO
Todo profissional que labora no contencioso cível, com frequência, é
envolvido em processos judiciais (seja em parte ativa ou passiva), que envolve
discussão doutrinária ou técnica sobre meios de provas processuais em contratos
eletrônicos (e respectiva celebração em si) e, ainda, inexistência de via física
assinada para provar condições contratuais, os impactos nas transações e demais
pormenores.

383
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 846 de 24/03/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Fato é que, com a virtualização das relações contratuais no mundo e novas
tecnologias diárias, não existe mais espaço para se dar ganho de causa para
qualquer parte processual tão somente levando em conta falta de via física de
contrato dito como virtual (sendo superficial ou não técnico no julgamento), mas
sim, felizmente os magistrados já estão se conscientizando quanto meios diversos
de se cravar uma contratação eletrônica correta e fidedigna (fato positivo), aos
ditames legais e de justiça.
Iremos, no respectivo trabalho, abordar a veracidade das contratações no
mundo virtual e meios de provas no direito digital, já respaldando os operadores
do direito seja no viés doutrinário ou jurisprudencial atualizado.
EXPOSIÇÃO
O nosso Direito Civil e Processual, não de hoje, permite a elaboração e
transação na seara eletrônica, seja no texto legal ou em decisões técnicas
processuais. Esse fato é excelente, dado que teremos cada vez mais transações
no cenário virtual. (A tendência é eliminar documentos em papel, sem dúvidas).
Cito, oportunamente, as palavras do Mestre Sílvio de Salvo Venosa:
“...
A liberdade de contratar nunca foi limitada, pois
sempre esbarrou nos princípios de ordem pública...
”[1]
Ainda, as pessoas e empresas (em linhas gerais), estão alternando o modo
de fazer negócios e, com isso, o Poder Judiciário terá que cada vez mais estar
totalmente antenado e envolvido no contexto social, facilitando as transações
comerciais, bem como, fornecendo segurança jurídica aos consulentes. Quando
falamos de contratos eletrônicos (nos diversos aspectos), urge trazer o disposto
no artigo 104 do Código Civil, que diz:
“...
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I – Agente capaz;
II – Objeto lícito, possível, determinado
determinável;
III – Forma descrita ou não defesa em lei.

ou
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...”.
Ora, está claro que sendo o contrato eletrônico um documento previsto e
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permitido em lei e normas em geral (forma não proibida em lei), não temos como
elencar qualquer proibição expressa em sua celebração tão somente no cenário
virtual (desde que respeitado o ordenamento jurídico na íntegra). Não menos
importante, é assertivo demonstrar o artigo 434 do Código Civil Brasileiro, que no
mesmo tom nos traz:
“...
Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se
perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto:
I - No caso do artigo antecedente;
II - Se o proponente se houver comprometido a
esperar resposta;
III - se ela não chegar no prazo convencionado”.
O contrato se aperfeiçoará com o envio da
mensagem eletrônica confirmando a aceitação do que é
proposto (ato jurídico
perfeito).
5
...”.
Em tal sentido, importante apontar que o contrato celebrado pessoalmente
ou no mundo virtual possui os mesmos direitos e deveres que um contrato físico,
sendo aperfeiçoado e válido para o contexto do direito e justiça, em sentido lato.
O que buscamos dar ênfase é que, o importante é a legalidade e veracidade da
transação (com conhecimento dos termos e afim), sendo que obedecendo tais
critérios, não há como se afirmar que um contrato é nulo ou anulável, seja por
qualquer ótica analisada (exceto abusos ou problemas normativos).
Existem, sem dúvidas, diversos modos de se provar conhecimento integral
(das partes envolvidos) de conteúdo do contrato e das disposições contratuais,
vide bem explicitado no artigo 441 do nosso novo Código de Processo Civil:
“...
Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos
produzidos e conservados com a observância da
legislação específica. ”
...”.
Já no conceito de entendimento jurisprudencial sobre os documentos ou
contratos eletrônicos e legalidade / veracidade, trazemos o brilhante
posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo– SP no acórdão registrado
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sob nº 2018.0000020285 em que ratifica a validade e legalidade dos contratos
eletrônicos (e transações):
“...
Embora a relação contratual tenha sido estabelecida
eletronicamente, o contrato físico não é o único
instrumento capaz de comprovar a existência de uma
relação jurídica e a validade negocial existente entre as
partes. Considerando-se a inexistência de normas
específicas que particularmente disciplinem os
documentos gerados e armazenados em meio
eletrônico, e diante dos princípios da livre persuasão
racional do juiz e da liberdade de forma, é certo que os
documentos eletrônicos, num primeiro momento, têm
amparo legal e doutrinário para serem admitidos como
meios de prova lícitos, consubstanciando-se, tãosomente, numa forma probatória não especificamente
elencada no Código de Processo Civil, mas amparada
por seu artigo 369 do CPC.
...”.
Veja que, sempre que abordamos contratação eletrônica e provas, não
temos somente um modo lidar com as contratações e termos (inclusive, esse é o
entendimento que está sendo consolidado no Judiciário), mas sim, outros meios
de provas são sempre possíveis (desde abertura de chamado em SAC ou
Ouvidoria, SMS, gravação telefônica com protocolo, Ip`s de transações, gravações
diversas, extratos, print`s de telas de pc`s e outros). É plausível informar que, no
mundo digital, exigir um contrato físico já não tem a mesma coerência do que anos
atrás, sendo essa a visão do Judiciário, que a cada dia se prepara mais para
decidir tais ações judiciais, com grande incidência.
Não temos o condão de eliminar tais discussões (que geram calorosos
debates), mas sim, reforçar aos operadores do Direito que o contrato assinado,
por si só, não é a única prova que existe numa demanda cível qualquer, mas que
existem diversos outros modos de se ratificar uma contratação na via eletrônica,
o que é excelente. Inclusive, a visão ampla demonstrada na atualidade pelo Poder
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Judiciário já aponta a nova tendência do direito digital, que é justamente relativizar
as provas no ambiente virtual ou cenário tecnológico.
Nota:
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[1] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 7. ed. São Paulo: Atlas,
2007
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RESUMO

O presente trabalho trata do caráter ativista que vem sendo observado por parte do Poder
Judiciário brasileiro, atuação esta que é uma consequência do neoconstitucionalismo, em que
muitas decisões proferidas pelos magistrados, além de abordarem questões judiciais, tratam de
assuntos de natureza eminentemente política. Tudo isso pode ser melhor observado nos casos
relacionados à efetividade dos direitos fundamentais de 2ª dimensão, os chamados direitos
sociais, que exigem uma postura ativa do poder público para que sejam implementados, por
meio das chamadas políticas públicas. Com relação a essa problemática, analisou-se até que
ponto o Poder Judiciário pode se imiscuir no campo de atuação originariamente reservado aos
demais poderes sem que haja desresipeito a princípios previsto no ordenamento jurídico,
principalmente, o princípio da separação dos poderes. Para isso, foram expostos alguns
aspectos limitadores dessas decisões, e, além disso, tambem foi abordado acerca de quais
atitudes podem ser adotadas para que haja uma convivência harmônica entre esse ativismo
judicial e a separação dos poderes, sendo defendido a existência de um diálogo entre os
poderes como forma de contrabalancar essa postura do Poder Judiciário.
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Políticas públicas. Separação dos poderes. Diálogo
entre os poderes.
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INTRODUÇÃO

Com o advento do neoconstitucionalismo, movimento que gerou uma completa
transformação na forma de visualizar e interpretar o ordenamento jurídico, a Constituição foi
realocada e passou a ocupar o topo de toda a estrutura legislativa, sendo considerada a
principal norma que pode existir, a norma fundamental.
Em decorrência desse fato, os temas constitucionalmente tratados passaram de meros
programas, que apenas estabeleciam diretrizes ao Poder Público, para normas com eficácia
vinculante, gerando para a administração pública o dever de efetivá-las.
E caso não haja a efetiva implementação dessas normas, os indivíduos que se sintam
prejudicados passaram a ter a possibilidade de buscar no Judiciário o combate a essa omissão
inconstitucional do Poder Público.
Tudo isso gerou o que se denomina de ativismo judicial, que é a postura que vem sendo
cada vez mais observada por parte dos magistrados, ao proferirem decisões que adentram no
campo de atuação do Poder Executivo ou Legislativo, determinando a prática dos atos
necessários para a efetivação do direito previsto constitucionalmente.
E essa postura é alvo tanto de apláusos quanto de críticas, pois ao passo que pode ser o
fator crucial para que seja dada efetividade aos direitos garantidos constitucionalmente,
também pode ir de encontro ao princípio da separação dos poderes, gerando uma possível
sobreposição do Poder Judiciário frente aos demais poderes.
E é acerca dessa problemática que gira a temática do presente trabalho, que buscará
avaliar os aspectos positivos e negativos do ativismo judical, bem como a melhor forma de
ser exerido, de forma a enconrar resposta para as seguintes indagações: 1) Pode ser
considerada devida essa postura adotada pelo Judiciário? 2) Até que ponto pode o magistrado
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substituir o admnistrador público na tomada de decisões sobre as políticas públicas? 3) É
possível que haja uma colaboração recipróca entre os poderes da república na busca pela
efetivação desses direitos sociais?
Para encontrar as respostas para tais indagações foi feita pesquisa bibliográfica, através
de livros, revistas e artios publicados na internet, contendo o posicionamento de aguns
doutrinadores acerca do tema, bem como pela jurisprudência dos tribunais pátrios, para saber
como eles vêm decidindo esses tipos de questões e se realmente estão adotando tais posturas
ativistas.
Ao tratar do tema, no primero capítulo serão tecidos alguns comentários com relação
aos aspectos históricos que deram embasamento para o surgimento do ativismo judicial,
delimitando suas bases teóricas, para em seguida mostrar como o Poder Judiciário brasileiro
vem se portando com relação a efetividade das normas constitucionais.
No segundo capítulo, serão expostos os argumentos que estão relacionaos com a
temática em enfoque , sendo expostas, de um lado, as teses que servem para fundamentar e
até fortalecer essa atuação ativa do Poder Judiciário, e de outro os princípios e teorias que
podem ser uma barreira para toda essa postura dos magistrados.
Apenas para deixar claro, apesar de ter sido feita essa divisão das ideias, deve-se frisar
que a melhor forma de encarar tudo isso é sendo feita uma análise casuística, para verificar se
realmente há necessidade de interferência do Poder Judiciário, sabendo usar as regras que se
adequarão ao caso.
Por fim, no terceiro capítulo, demonstrar-se-á os princiais problemas detectados e
abordado acerca da necessidade de existência de um diálogo entre os poderes e órgãos
públicos, devendo deixar de lado qualquer tipo de disputa institucionalista que possa existir,
unindo-se todos em prol do bem comum. Afinal de contas, as principais questões discutidas
nesses casos dizem respeito à prestação de serviços públicos, que afetam os mais diversos
aspectos da vida humana.
Nesses casos, deve-se sempre ressaltar que não podem os magistrados fechar aos olhos
para as matérias de ordem técnica e tentar resolver questões de natureza eminentemente
política utilizando-se de critérios exclusivamente jurídicos.
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Portanto, a principal problemática que envolve esse trabalho se move com o fim de
tentar demonstrar que o melhor caminho para que o ativismo judicial seja exercido, é com a
existência de um diálogo entre o Judiciário e os demas poderes, da forma mais democrática
possível, para que tais decisões tenham legitimade para adentrar em matérias reservadas ao
campo da admnisração pública, decidindo como serão gastos os recursos públicos.
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1 O ATIVISMO JUDICIAL, SUAS BASES TEÓRICAS E A APLICAÇÃO
NO DIREITO BRASILEIRO

Antes de ser iniciada a abordagem específica acerca da interferência do judiciário
brasileiro nas políticas públicas do país, faz-se necessário que sejam tecidos alguns
comentários acerca dos aspectos históricos relevantes para compreender os fundamentos que
servem como base para todo esse ativismo judicial que vem ocorrendo e se tornando cada vez
mais comum atualmente.

1.1 Aspectos históricos
Neste sentido, importa saber que século XIX, quando vigorava o constituconalismo
moderno, cuja ideia predominante era a de que a Constituição teria como única função a de
traçar a organização do estado, estabelecendo e delimitando competências; a parte de seu
conteúdo que previa direitos serviria apenas como diretriz e programa a ser seguido a critério
do Poder Legislativo no momento de criação das leis. De acordo com essa visão, a
Constituição não possuía força normativa alguma, sendo considerada uma mera carta de
intenções.
Após a 2ª Guerra Mundial, devido ao fato de ter-se observado que o próprio nazismo
alemão foi implementado em total convergência com a legislação vigente à época, essa
cultura jurídica que colocava as leis no centro do ordenamento jurídico e como fonte principal
do direito não passou mais a ser vista com bons olhos. Por conta disso, a interpretação e o
modo de enxergar o texto constitucional passaram por algumas mudanças, dando ensejo ao
surgimento do constitucionalismo contemporâneo, o chamado neoconstitucionalismo.
Assim, nesse contexto, narra Pedro Lenza (2012, p. 62):
Busca-se, dentro dessa nova realidade, não mais apenas atrelar o constitucionalismo
à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, buscar a eficácia da
Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a
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ser mais efetivo, especialmente diante da expectativa da concretização dos direitos
fundamentais .

Dentre os aspectos caracterizadores dessa nova forma de enxergar o texto
constitucional, devem ser destacadas como premissas fundamentais a supremacia
constitucional e sua força normativa, que passarão a ser expostas a seguir.
O princípio da supremacia constituconal orienta-se no sentido de que a Constituição
deve ser interpretada como a lei maior do ordenamento jurídico, de onde todas as outras
devem buscar seus fundamentos de validade. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel
Sarmento(2012, p.19), assim descrevem:
Os ordenamentos jurídcos são sistemas hierarquizados, em cujo ápice as
constituições estão situadas. As leis só são válidas se estão de acordo com a
Constituição quanto ao se teor e se tiverem sido editadas em conformidade com os
procedimentos prescritos constitucionalmente.

Devido a esse realocamento da Constituição, sendo considerada o topo do ordenamento
jurídico, o modo de interpretação legislativa como um todo passou por uma grande
transformação, deixando de lado a antiga visão legicêntrica e surgindo uma verdadeira
hermenêutica constituconal. Por consequência, passa-se a falar em rigidez constitucional,
sendo exigido um processo legislativo bem mais rigoroso para efetuar modificações no texto
constitucional do que o exigido para as leis infraconstitucionais, e em interpretação conforme
a Constituição, devendo ser buscadas nas leis as interpretações que estão de acordo com as
disposições constitucionais.
Conforme foi dito anteriormente, ao lado da supremacia constitucional, outro aspecto
caracterizador do neoconstitucionalismo é o princípio da força normativa da Constituição, que
se baseia na ideia de que os direitos previstos no texto constitucional não devem ser vistos
como programas a serem implementados ao bel prazer do legisador, mas sim como
verdadeiros comandos impositivos, que geram uma verdadeira obrigação de implementação e
criam verdadeiros direitos para os indivíduos. Nesse sentido, conforme lecionam Cláudio
Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento(2012, p.440):
Embora ainda exista uma grande distância entre os valores constitucionais e a
realidade, a cultura jurídica hoje hegemônica vê na constituição uma norma jurídica
de verdade, que deve ser efetivada por meio de diversos mecanismos, dentre os
quais desponta a jurisdição constitucional. É nesse cenário que faz sentido discutir o
princípio da força normativa da Constituição , também conhecido como princípio da
máxima efetividade da Constituição.
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Além de todas essas mudanças interpretativas, o neoconstitucionalismo também
contribuiu para uma grande mudança na forma de visualizar a teoria da separação dos
poderes.
Até então, tendo em vista a baixa normatividade possuída pelo texto constitucional,
onde os direitos previstos em seu texto eram considerados meras diretrizes a serem seguidas a
critério dos poderes Executivo e Legislativo, o princípio da separação dos poderes era visto de
uma forma bem rígida, em que Legislativo, Executivo e Judiciário tinham seus campos de
atuação bem delimitados, não dando margem a uma forma de controle mais ampla de um dos
poderes sobre o outro.
Ocorre que, com o advento do constitucionalismo contemporâneo, dotando a
constituição de força normativa, sendo considerada uma verdadeira fonte legislativa criadora
de direito, que vincula os poderes públicos à sua efetivação, o princípio da separação dos
poderes teve de passar por algumas modificações, principalmente, no que se refere aos papeis
desempenhados pelos poderes.
A respeito do que foi dito, interessante frisar as palavras de Daniel Sarmento (2009, p.
8,online), “No neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da separação de poderes,
que impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras visões mais
favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais.’’
Como a Constituição passou a prever direitos subjetivos, caso eles não fossem
implementados, tornou-se possível aos indivíduos recorrerem ao Poder Judiciário buscando a
implementação de tais direitos, tomando por base o texto constitucional.
Foi a partir dessa visão que o Judiciário passou a exercer um papel fundamental na
concretização dos direitos assegurados constitucionalmente, sendo cada vez maior o
número de demandas que buscam a efetivação de tais direitos. Foram todos esses fatores que
trouxeram embasamento e deram ensejo ao surgimento do chamado ativismo judical, dotando
o Poder Judiciário de um importante papel na vida dos cidadãos, o de garantidor de direitos.
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1.2 O judiciário brasileiro e a efetivação das políticas públicas
Superada essa parte histórica e tendo em mente todo o contexto que serviu de base para
fortalecer o papel do Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais, pode-se
direcionar as atenções ao posicionamento do judiciário brasileiro a respeito do assunto.
O que se buscará no presente estudo é traçar algumas diretrizes acerca dessa
interferência do Judiciário na busca pela efetividade dos direitos fundamentais, tentando, além
de deixar claro os limites que devem ser observados, estabelecer qual seria a melhor forma
disso tudo acontecer e de que forma deve atuar não apenas o Judiciário, mas também
Legislativo e Executivo.
Dito isso, deve-se nos ater agora à Constituição Federal de 1988, que tem como uma de
suas características mais relevantes o fato de ser analítica, ou seja, é bem detalhada e trata dos
mais diversos temas. Como consequência desse fato, o rol de direitos fundamentais previstos
na atual Constituição brasileira é bem extenso, devendo todos ser efetivados da forma mais
ampla possível.
A efetividade é, inclusive, um dos princípios que regem a interpretação constitucional,
conforme aduz Luis Roberto Barroso (2011, p.329):
O interprete constitucional deve ter compromisso com a efetividade da Constituição:
entre interpretações alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a
atuação da vontade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se
refugiem no argumento da não autoaplicabilidade da norma ou na ocorrência de
omissão do legislador.

Por conta do extenso texto que possui a atual Carta Magna do país, deve-se observar
que o legislador constituinte procurou tutelar os mais diversos interesses, e, por consequência
de tal fato, existem direitos que têm conteúdos completamente distintos.
Alguns, já podem ser efetivados a partir da mera previsão do texto constitucional, pois
não exigem uma maior postura ativa do Estado para sua implementação, é o caso dos
chamados direitos de 1ª dimensão, ligados às liberdades individuais, que exigem do Estado
uma postura abstencionista. De acordo com os ensinamentos de Pedro Lenza (2012, p.958),
“Os direitos humanos da 1ª dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um
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Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma verdadeira
perspectiva de absenteísmo estatal.’’
Com relação a tais direitos, não há muito o que ser discutido no presente trabalho, tendo
em vista que não há que se falar em crise de efeividade, pois, como foi dito, não é necessário
que o Estado implemente políticas públicas com o fim direto de realizá-los e muito menos que
o Poder Judiciário seja demandado para que determine tal tipo de atuação.
Por outro lado, o mesmo não ocorre com os chamados direitos fundamentais de 2ª
dimensão, que são os chamados direitos prestacionais, ligados à igualdade, tendo em vista que
tal espécie de direitos não é efetivada com a mera disposição constitucional, necessitando da
atuação estatal, por meio das políticas públicas, para que eles possam ser concretizados,
necessitando de uma maior quantidade de recursos públicos.
No que se refere aos direitos sociais prestacionais, por exemplo, verifica-se a
dificuldade de simplesmente transformar normas constitucionais que impõem
objetvos ao Poder Público em ireitos subetivos indidviduais. Tal tipo de atitude
acaba por gerar uma série de discussões portanto implica na revisão de toda a reoria
da separação dos poderes, de fontes do direito, de aplicação das normas jurídicas, de
adequação das decisões judiciais às realidades fáticas, enfim, de uma gama elevada
de questões teóricas que são prórpias da transição a um modelo constitucional que
desloca grande parte do âmbito decisório do Estado à esfera judicial.
(MOLLER,2013,p.5, online)

Existem doutrinadores, como Abramovich e Courtis, que entendem não haver diferença
entre essas duas dimensões dos direitos fudamentais, pois afirmam que também é necessário
que haja gastos públicos para que os direitos ligados às liberdades individuais sejam
efetivados, tais gastos decorreriam, princpalmente, da mantenção das instituições políticas,
judicais e de segurança.
Com relação a tese dos doutrinadores acima citados, veja o que diz Virgílio Afonso da
Silva(2008, p.7, online):
Por isso, ainda segundo Abramovich e Courtis, não haveria como diferenciar entre
direitos civis e políticos e direitos sociais com base na dicotomia "fazer"/"nãofazer". Assim,seria possível questionar se ainda faz algum sentido diferenciar entre
essas duas categorias de direitos, já que ambos requerem gastos estatais para a sua
realização e proteção

Porém, o que se deve ter em mente é que, apesar do fato de ser necessária a realização
de gastos para a consecução de ambos os tipos de direitos, os direitos prestacionais exigem,
além dos recursos básicos para a manutenção das instituições, gastos constantes diretamente
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relacionados à implementação de tal direito. Nesse passo, Virgílio Afoso da Silva (2008, p.8
online), “ Embora seja correta a tese de que a realização e a garantia de qualquer direito custa
dinheiro, também é verdade que a realização dos direitos sociais e econômicos custa mais
dinheiro. “
Como o leitor já deve ter observado, é exatamente em torno dos direitos fundamentais
de segunda dimensão que gira toda a problemática do presente trabalho monográfico, mais
especificamente acerca da crise de observância e execução de tais direitos.
E o que se vem observando é que o Judiciário passou a proferir decisões determinando a
implementação de tais direitos pelo Poder Público, tomando por base essa ideia que foi
disseminada com o advento do constitucionalismo contemporâneo, que determina a
efetivação da forma mais ampla possível de todos os direitos previstos constitucionalmente,
independentemente de seu conteúdo.
De acordo com a visão que foi exposta até agora, o fato de o Poder Judiciário proferir
decisões que obriguem o Poder Público a implementar tais direitos parece ser uma
consequência lógica de toda essa forma de enxergar o texto constitucional, o que não
acarretaria maiores problemas. Porém, o que ocorre na prática é exatamente o contrário.
Como dito anteriormente, a implementação das políticas públicas só se torna possível
através dos recursos financeiros possuídos pelo Estado, e para que ele seja utilizado da melhor
forma possível faz-se necessário que seja realizado todo um estudo de planejamento prévio,
principalmente, para poder ser decidido como serão melhores distribuídos tais recursos.
Ocorre, que a partir do momento em que é proferido tal tipo de decisão, a administração
pública passa a ser obrigada a cumprí-la, mesmo que para isso tenha que deixar de lado a
forma como decidiu distribuir seus recursos.
O fato descrito acima gera uma enorme confusão, pois o que acaba acontecendo é que
muitas vezes o juiz passa a substituir o próprio administrador público na tomada de decisões
acerca das políticas públicas, por consequência, decidindo como serão alocados os recursos
públicos. Com relação a esse caráter político de tais decisões, vale a pena serem transcritas as
palavras de Max Moller (2013,p.8,online), “ O juiz que determina ao Administrador, em no
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julgamento de ação civil pública, a construção de um presídio, está tomando uma decisão tão
política quanto a do Administrador que o determina voluntariamente. “
Dessa forma, constata-se a importância e a repercussão que tais espécies de decisões
judiciais podem acarretar. Para poder ter uma melhor noção da dimensão dessa repercurssão,
pode-se tomar como exemplo o direito à saúde, previsto nos artigo 6º1 e no artigo 1962 da
Constituição Federal, que, dentre todos esses casos de direitos sociais prestacionais, é o que
possivelmente desperta o maior interesse e seja considerado o que mais gera debates, tendo
em vista que nesses casos uma decisão judicial pode decidir qual paciente será beneficiado
com uma determinada cirurgia ou o fornecimento de algum tipo de medicamento de alto
custo, por exemplo.
Percebe-se que essa escolha que ficará a cargo do magistrado poderá criar risco à vida
de algum indivíduo, pois o Poder Público será obrigado a cumprir tal decisão e terá de
reorganizar os recursos de forma diversa da anteriormente prevista.
Toda essa discussão em torno do controle judicial do direto à saúde ocorre por conta
dos valores que estão em jogo. O direito à saúde está relacionado a um dos princípios mais
importantes estampados na Constituição, que é a dgnidade da pessoa humana, princípio este
que, no artigo 1º do texto constitucional, foi eregido como um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil.
Além disso, conforme exposto anteriormente, tais causas interferem diretamente no
próprio direito à vida. Para se ter uma ideia dos tipos de demanda que envolvem tal tema,
podem ser citadas as causas que envolvem pedidos de medicamentos, realização de cirurgias,
aquisição de equipamentos para um determinado hospital público, ou até mesmo a construção
de um hosptal, dentre inúmeras outras.
E nesses casos, mais do que em qualquer outro, as decisões dos magistrados podem ser
decisivas.
No caso dos direitos sociais prestacionais – ou do direito à saúde para ser mais
específico -, onde a demanda é perpétua e os recursos são limitados, é evidente que a
1

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
2
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.

www.conteudojuridico.com.br

15

destinação dos recursos a determinado caso implicará na perda dos recursos anterior
e politicamente afetados a outro(s) caso(s). (MOLLER,2013, p.8, online)

E, atualmente, o que se tem visto é que cada vez mais o Judiciário vem adotando uma
postura mais ativa, passando a padronizar suas decisões para determinado tipo de demanda.
Continuando com o exemplo do direito à saúde, pode-se perceber, ao analisar a
jurisrudênncia do Supremo Tribunal Federal que já foi firmado o posicionamento no sentido
de ser resonsabilidade solidária dos entes federativos promover a efetivação deste direito
garantido constitucionalmente.
Por conta desse pensamento, cada vez mais se vem decidindo, de forma indiscriminada,
pela condenação dos entes públicos nos três níveis da federação a efetivar e garantir os meios
adequados para que o direito à saúde possa ser concretizado, independentemente de qual seja
o pleito que esteja sendo avaliado no caso concreto.
Nesse sentido, veja o agravo regimental nº ARE 834566 RN, em que o Supremo
Tribunal Federal mostra de forma bem clara o que foi dito acima:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO
ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da
Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os
meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento
gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas
hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser
pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O
Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário
pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos
Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões
relativas ao direito constitucional à saúde. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento.(grifo nosso)

O que se pretende ao teçer tais críticas, não é defender a ilegitimidade do ativismo
judicial, rechaçando qualquer tipo de postura ativa por parte do judiciário, mas apenas
demonstrar que na grande maioria dos casos ainda não há uma consciênca por parte dos
julgadores acerca da importância e repercussão que suas desicões podem acarretar.
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Portanto, a partir dos próximos capítulos, o que se pretende é, além de analisar essa
postura cada vez mais ativa e interferencionista que vem sendo adotada pelo judiciário
brasilero, verficando os mais diversos agrumentos que embasam teses favoráveis e contrárias
a esse tipo de atuação, também analisar qual a melhor forma de exercer esse ativismo, de
modo que gere a menor quantidade de efeitos negativos.
Apenas para se ter uma ideia do que será tratado mais adiante, passa-se a expor um
breve resumo das teses e dos argumentos, favoráveis e contrários, que circundam o ativismo
judicial.
De um lado, as teses que rechaçam o ativismo judicial apresentam, basicamente, dois
argumentos, são eles: 1) O princípio da separação dos poderes, que estabeleçe que cada poder
tem um âmbito de atuação que não pode sofrer infringência dos demais poderes e 2) A teoria
da reserva do possível, que ressalta a limitação orçamentária do Estado.
Em sentido oposto, os dois principais argumentos que defendem essa postura ativa do
judiciário são: 1) A tese do mínimo existêncial, que determina ser obrigação do Estado
garantir um patamar mínimo de qualidade de vida para todos os indivíduos, não podendo
descumprir com tal mister e 2) O princípio da dignidade da pessoa humana, considerado um
dos princípios de maior envegadura do estado democrático de direito.
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2 TESES E TEORIAS RELACIONADAS AO ATIVISMO
JUDICIAL

Conforme foi exposto no capítulo anterior, a procura pelo Judiciário para que decida e
solucione questões relacionadas à efetivação dos direitos fundamentais vem se tornando cada
vez mais comum, além disso, o entendimento dominante nos tribunais pátrios é examanete
nesse sentido, ou seja, de ser possível que o Judiciário interfira nas polítcas públicas do país
para garantir a efetividade dos direitos fundamentais.

2.1 Noções gerais
E o que se tem visto ultimamente é uma constitucionalização cada vez maior das
questões sociais. Por consequência desse fato, tem-se que o ativismo judicial é um tema cada
vez mais presente e com maior relevância no cotidiano do judiciário brasileiro, tendo em vista
que assuntos que antes eram tratados apenas no âmbito da política passam a ser discutidos
pelo Poder Judiciário. Com relação ao que foi exposto, aduz Luis Roberto Barroso
(2007,p.8,online):
No Brasil, o fenômeno assumiu proporção ainda maior, em razão da
constitucionalização abrangente e analítica – constitucionalizar é, em última análise,
retirar um tema do debate político e trazê-lo para o universo das pretensões
judicializáveis – e do sistema de controle de constitucionalidade vigente entre nós,
em que é amplo o acesso ao Supremo Tribunal Federal por via de ações diretas.

Apesar de ter havido toda essa mudança interpretativa, com uma virada na forma de
adotar o ordenamento jurídico e no modo de efetivação dos direitos, essa é uma questão que
gera inúmeras discussões, existindo várias teses que defendem posturas tanto favoráveis
quanto contrárias ao ativismo judicial e que merecem ser analisadas de forma mais detida no
presente trabalho.
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Com relação a essas mudanças, aduz o autor Daniel Sarmento (2012, p.2, online) que
“Há quem aplauda entusiasticamente estas mudanças, e quem as critique com veemência.
Contudo, não há como negar a magnitude das alterações que vêm se desenrolando por
debaixo dos nossos olhos.’’
E tudo isso deve ser visto com cautela exatamente pelo fato de que cada vez mais uma
maior quantidade de decisões com forte cunho político vêm sendo proferidas pelo Poder
Judiciário, e tais decisões, ao contrário de acarretaram consequências apenas no âmbito das
partes que litigam no processo, podem interferir na vida de vários outros indivíduos, pois
muitas vezes tais decisões geram um impacto direto nas políticas públicas, mudando até
mesmo os planejamentos que haviam sido feitos pela adminstração pública.
E é exatamento por isso que, a depender do caso posto à apreciação do Judiciário, podese ter uma postura completamente diferente por parte do julgador, tanto tomando uma decisão
que não interfira tanto no campo de atividades do administrador público, como adotando uma
decisão mais interferencionista, substituindo próprio administrdor público na tomada de suas
decisões.
A esse respeito, deve ser frisado mais uma vez que a opção da ostura a ser adotada deve
ser analisada caso a caso, de acordo com suas peculiaridades, e não seguir uma regra
definitiva a ser adotada de forma indistinta.
E é por conta desse fato que existem argumentos específicos para cada tipo de caso.
Para tanto, deve-se separar tais argumentos, pondo de um lado aqueles que podem ser
utilizados por quem pretende defender em uma determinada situação um Judiciário mais
contido, sem que haja uma atuação de uma forma tão interferencionista; e de outro, aqueles
que visam defender exatamente o contrário, um Poder Judiciário mais ativo.

2.2 Argumentos contrários ao ativismo judicial
Para os defensores da primeira corrente de pensamento acima citada, o argumento mais
corrente é que o Poder Judiciário ao determinar, por exemplo, que o Poder Público adquira
medicamentos para determinado paciente, estará substituindo o próprio administrador público
na tomada de decisões eminentemente políticas e, por consequência, violando o princípio da
separação dos poderes.

www.conteudojuridico.com.br

19

Dessa forma, a ofensa ao princípio da separação dos poderes pode ser citado como o
argumento mais utilizado para quem defende a ilegitimidade do judiciário em proferir
decisões que interfiram nas políticas públicas.
Pode-se dizer que os primórdios de tal princípio tiveram origem com Arístoteles, ainda
no período em que vigorava o absolutismo, quando identificou que o poder exercido pelo rei
poderia ser dividido em três funções distintas, conforme relata o constituconalista Pedro
Lenza (2012, p.481) “A função de editar normas gerais a serem observadas por todos, a de
aplicar as referidas normas ao caso concreto (administrando) e a função de julgamento,
dirimindo os conflitos oriundos da execução das normas gerais nos casos concretos.’’
Apesar de Aristóteles ter identificado essas três funções que servem de embasamento
para o princípio da separação dos poderes, não podemos dizer que apenas com esse
pensamento tal princípio já passou a existir, pois, na época não havia uma separação no
exercício dessas funções, o que ocorria era que o governo tinha como líder o monarca, que
concentrava todos os três poderes em suas mãos.
Não obstante suas bases terem surgido a partir do pensamento de Aristóteles, o
verdadeiro idealizador de tal princípio foi Montesquieu, que, conforme aduz Pedro Lenza
(2012,p.481):
De fato, partindo desse pressuposto aristotélico, o grande pensador francês inovou
dizendo que tais funções estariam intimamente conectadas a três órgãos distintos,
autônomos e independentes entre sí. Cada função corresponderia a um órgão, não
mais se concentrando únicas do soberano.

Indo mais afundo na ideia de Aristóteles, Montesquieu, além de também ter
reconhecido a existência de três poderes distintos, determinou que cada uma das funções
inerentes a esses poderes deveria ser exercida por um órgão diferente, evitando que houvesse
a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, tendo em vista que isso tenderia ao
cometimento de abusos, como efetivamente ocorreu durante o período absolutista.
Dessa forma, de acordo com o princípio ora estudado, cada um dos três poderes possui
uma função típica e distinta das que exercem os demais poderes, devendo haver uma
independência no desempenho de tais funções, não podendo um poder interferir no campo de
atuação do outro.
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O princípio da separação dos poderes foi expressamente adotado pela Constituição
Federal de 1988, sendo considerado, inclusíve, uma das cláusulas pétreas, conforme diposto
no artigo 60, §4º, inciso III3.
Mas não é só com base em tal princípio que o ativismo judicial é rechaçado, outro fator
limitador das decisões judiciais que interferem no âmito de atuação do administrador público,
principalmente no que se refere ao gasto dos recursos públicos, é a chamada teoria da reserva
do possível. Tal teoria consiste em nada mais do que a capacidade económico-financeira
possuída pelo Estado como limite para sua atuação.
Como afirmado no capítulo anterior, para que seja dada efetividade aos direitos, até
mesmo para os direitos individuais, que exigem do Estado apenas uma postura negativa (não
interferencionista), faz-se necessário que o Poder Público efetue despesas, nem que sejam
apenas para manter as instituições políticas, e para os direitos sociais, que exigem uma
constante efetivação de serviços públicos colocados a disposição dos particulares, são
exigidos gastos bem mais elevados.
Ocorre que o Estado é custeado pela sua população, principalmente, através da
arrecadação tributária. Logo, o dinheiro que entra nos cofres públicos não brota de uma fonte
inesgotável, muito pelo contrário, é limitado e deve ser gasto da forma mais racional possível,
procurando sempre garantir os princiais anceios da sociedade.
Deve-se ressaltar que devido ao vasto contingente populacional existente no país e
tendo em mente que uma grande parte dessa população, se não a maioria, tem o Poder Público
como o único meio para poderem usufruir de tais serviços, não podendo arcar com os custos
de serviços prestados por particulares.
E é exatamente acerca dessa esgotabilidade dos recursos públicos que trata a teoria da
reserva do possível, afirmando, basicamente, que devido ao fato de os recursos públicos
serem finitos, o Poder Público não tem condições de cumprir com todas as decisões que são
emanadas pelo judiciário, pois estaria fora de seu alcançe, devido ao fato de não possuir

3

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta: [...]
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
[...]
III - a separação dos Poderes;
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recursos financeiros suficientes para custear essas despesas, ou seja, não estaria dentro da
reserva do economicamente possível.
É nesse sentido que a teoria da reserva do possível está relacionada com a capacidade
economica possuida pelo Estado. Descrevendo muito bem acerca da teoria, diz Luis Roberto
Barroso (2007, p.24, online):
Talvez a critica mais frequente seja a financeira, formulada sob a denominação de
‘reserva do possível’. Os recursos publicos seriam insuficientes para atender as
necessidades sociais, impondo ao Estado sempre a tomada de decisoes dificeis.
Investir recursos em determinado setor sempre implica deixar de investi-los em
outros.

Basicmente, são esses os dois principais argumentos que vão de encontro ao ativismo
judicial. Na prática processual brasileira, é o próprio Poder Público quem mais se apoia em
tais argumentos para defender suas teses jurídicas. Nas causas relacionadas ao direito à saúde,
por exemplo, em que normalmente os entes dos três níveis da federação são demandados em
juízo, os advogados públicos normalmente fazem o uso desses dois argumentos citados para
embasar suas defesas.

2.3 Argumentos favoráveis ao ativismo judicial
Por outro lado, em decorrência do implemento do constitucionalismo contemporâneo,
vindo a ocorrer toda uma mudança na maneira de interpretrar o ordenamento jurídico, sendo a
constiuição colocada no topo do ordenamento jurídico, com normas vinculantes e de
observação obrigatória, também passaram a existir importantes teses e princípios que são
utilizados atualmente como fundamentação para um Judiciário mais ativo.
No Brasil, tais questões passaram a ser mais discutidas principalmente com o advendto
da Constituição de 1988, que possui um texto analítco, prevendo várias espéciies de direitos
que passaram a ser garantidos aos indivíduos. Com relação a essa constitucionalização dos
direitos, pode-se citar as brilhantes palavras de Daniel Sarmento (2009, p.14, online)
A Assembléia Constituinte de 1987/1988, que coroou o processo de
redemocratização do país, quis romper com este estado de coisas, e promulgou uma
Constituição contendo um amplo e generoso elenco de direitos fundamentais de
diversas dimensões – direitos individuais, políticos, sociais e difusos - aos quais
conferiu aplicabilidade imediata (art. 5º, Parágrafo 1º), e protegeu diante do próprio
poder de reforma (art. 60, Parágrafo 4º, IV).
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Foi com base em toda essa mudança que se tornou possível a existência de um
judiciário tal qual se vê atualmente, proferindo importantes decisões de cunho político. Daniel
Sarmento (2009, p.7, online), diz que “De poder quase nulo, mera boca que pronuncia as
palavras da lei, como lhe chamara Montesquieu, o Poder Judiciário se viu alçado a uma
posição muito mais importante no desenho institucional do Estado contemporâneo.’'
De início, podemos citar a tese do mínimo existêncial como um dos mais importantes
argumentos utilizados em defesa do ativismo judicial. Tal tese tem como referência
exatamente o surgimento do estado social (prestacionista), pois foi a partir daí que passou a
ser direito subjetivo do cidadão e obrigação do estado a prestação dos serviços públicos que
efetivassem os direitos sociais.
O mínimo existência não tem previsão expressa na Constituição Federal de 1988, mas
pode ser encontrado implicimante em alguns dispositivos constitucionais, a exemplo do artigo
3º, inciso III4.
Dessa forma, devido ao fato de o Estado ter deixado de ser visto apenas como um ente
limitador dos direitos individais e ter passado a exercer o papel de prestador de serviços, tais
serviços não podem ser exercidos de qualquer forma, sem que haja um mínimo de qualidade,
e, nesse caso, quando se fala em qualidade faz-se referência ao atendimento das necessidades
sociais.
Discorrendo acerca dos direitos fundamentais e conceituando o princípio do mínimo
existêncial, aduz Luis Roberto Barroso (2007, p.10, online)
Os direitos fundamentais incluem: a) a liberdade, isto e, a autonomia da vontade, o
direito de cada um eleger seus projetos existenciais; b) a igualdade, que e o direito
de ser tratado com a mesma dignidade que todas as pessoas, sem discriminacoes
arbitrarias e exclusoes evitaveis; c) o mínimo existencial, que corresponde as
condicoes elementares de educacao, saude e renda que permitam, em uma
determinada sociedade, o acesso aos valores civilizatorios e a participacao
esclarecida no processo politico e no debate publico. Os tres Poderes –
Legislativo, Executivo e Judiciario – tem o dever de realizar os direitos
fundamentais, na maior extensao possivel, tendo como limite minimo o nucleo
essencial desses direitos. (grifo nosso)

4

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
[...]
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
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Por consequência, o Poder Público, ao prestar os serviços públicos, não pode se eximir
de garantir o mínimo necessário para que a sua população possa ter seus direitos básicos
garantidos.
Conforme se pode observar, tal tese guarda estrita relação com o princípio da dignidade
da pessoa humana, buscando garantir que tal princípio seja garantido a partir dos serviços
prestados pelo Poder Público, não podendo tais serviços ficarem aquém do estritamente
necessário para que a população possa usufruir de uma mínima qualidade de vida, tendo
atendidos seus direitos a vida, a saúde, a educação, dentre outros. Conforme Ana Paula
Barcellos (2007, p.8, online):
Com efeito, não haverá deliberação majortária minimamente consciente e
consistente sem respeito aos direitos fundamentas dos participantes do processo
deliberativo, o que inclui a garantia das liberdades individuais e de determinadas
condições materiais indispensáveis ao exercício da cidadania. Em outras palavras, o
sistema de diálogo democrático não tem como funcionar de forma minimamente
adequada se as pessoas não tiverem condições de didgnidade ou se seus direitos, ao
menos em patamares mínimos, não forem respeitados.

Dessa forma, percebe-se que tal teoria é uma importante aliada do ativismo judicial,
pois determina ser obrigação do Poder Público prover as condições necessárias para que as
pessoas possam ter seus direitos garantidos, não podendo se esquivar de garantir pelo menos o
mínimo essêncial para que a dignidade da pessoa humana não seja violada.
Além da teoria do mínimo existêncial, o próprio princípio da dignidade da pessoa
humana também é um argumento bastante utilizado pelos que buscam defender um Poder
Judiciário mais ativo.
Pode-se dizer que esse é o mais importante princípio dos estados constitucionais de
direito, devido ao fato de conceber que os indivíduos devem ser tratados com igualdade, sem
que haja qualquer tipo de exclusão social e, além disso, que sejam garantidas as condições
mínimas de subsistência para os indivíduos. Nesse sentido, Luis Roberto Barroso (2011,
p.274)
O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade a
ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à
criação, independente da crença que se professe quanto à sua origem. A dignidade
relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito quanto com as condições
materiais de subsistência.
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Quando se fala em princípio da dignidade da pessoa humana, vale a pensa ser transcrito
o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que constata:
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da
família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da
liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando que o desconhecimento e o
desprezo dos direitos do Homem conduziram a actos de barbárie que revoltam a
consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos
sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a
mais alta inspiração do Homem; (ONU, 1948)

Por tudo que foi exposto, percebe-se que o princípio ora em questão está diretamente
relacionado a forma de trato com o ser humano, devendo a pessoa humana ser considerada
um sujeito de direitos, independentemente do grupo social no qual esteja inserida ou da
crença que professe, sendo um importante limitador para todo tipo de discriminação ou
qualquer afronta aos direitos humanos.
Devido a esse fato, e levando em consideração a abrangência de tal princípio, ele é
bastante citado para defender os mais diversos tipos de ilegalidades a direito existente no país,
também sendo bastante utilizado como fundamentação para que o judiciário profira decisões
mais interferencionistas.
E tais decisões que utilizam o princípio da dignidade da pessoa humana como
fundamento são proferidas nas mais variadas espécies de casos, sendo considerada uma
espécie de ‘’carta coringa’’, podendo citar como exemplo os que estão relacionados ao direito
à saúde, questões relacionadas aos direitos dos presos, dentre inúmeros outros casos.
Tendo sido falado da dignidade da pessoa humana, temos que foram expostos os
principais argumentos relacionados ao controle judicial das polítiicas públicas. Logo,
basicamente, são esses os fundamentos que servem de base tanto para apoiar o ativismo
judicial, quanto para rechaçá-lo.

2.4 A utilização dos argumentos
Até agora, tais fundamentos foram expostos como integrantes de duas teorias distintas,
que devem sempre se contrapor, mas isso foi feito apenas por uma questão didática, para que
o leitor possa ter uma noção de quais são os argumentos e, caso se depare com uma situação,
seja como mero espectador ou um caso prático como operador do direito, possa conhecer e
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utilizar aqueles que achar mais adequado, podendo até mesmo se valer em um mesmo caso de
argumentos favoráveis e contrários em diferentes pontos da questão.
Dessa forma, apesar de ter sido feita essa separação, colocando de um lado os
argumentos favoráveis e de outro os argumentos opostos, têm-se que um operador do direito
não pode se apegar a uma das espécies de argumentos e passar a defendê-la como uma
consequência lógica a ser adotada em todo e qualquer caso que envolver o controle judicial
das políticas públicas.
Por outro lado, também não se deve fazor o uso de tais argumentos apenas visando
defender seus próprios interesses, se filiando àqueles mais favoráveis à sua situação em um
determinado caso concreto.
Ao contrário disso, deve-se analisar caso a caso, e mais que isso, devem ser levadas em
consideração também as diferentes questões integrantes de um mesmo caso, para se saber
qual a melhor solução a ser adotada, tendo em vista que em algumas situações faz-se
necessária a interferência do judiciário para que possa ser garantido o direito conferido aos
indivíduos, e em outras essa infringência do judiciário, além de ser uma patente afronta, pode
ser capaz até mesmo de acarretar prejuízos, tanto para a administração pública, quanto para os
próprios jurisdicionados.
Principalmente, cabe aos magistrados adotar tal postura,tendo em vista a imparcialidade
inerente à sua atuação, devendo eles ter em mente a vasta repercussão que suas decisões
podem ocasionar nessas situações que envolvem o controle de políticas públicas.
Porém, sabe-se que todas as pessoas, independentemente do fato de serem magistrados
ou não, são influenciadas e formam sua opinião levando em conta diversos fatores. E, na
prática, o que se pode perceber é que, a depender da geração a qual o julgador faz parte,
geralmente há uma diversidade na forma de pensamento. Além disso, é fato que os juízes
baseiam suas decisões, além de argumentos jurídicos, em princípios, que possuem um grau
bem mais elevado de abstração, abrindo margem para um maior campo interpretativo.
Logo, a depender do momento que se formaram, tais julgadores podem ter uma
influência mais ligada ao positivismo, adotando uma postura muito mais legalista, ou, por
outro lado, serem defensores da constitucionalização dos direitos, fenômeno que passou a
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ocorrer no Brasil, principalmente, com o advento da Constituição de 1988,. Dessa forma,
conforme aduz Daniel Sarmento (2009, p.23, online):
Já no que tange à base do Judiciário, boa parte dos juízes de 1º grau teve a sua
formação num ambiente acadêmico que já valorizava o Direito Constitucional, e
reconhecia a força normativa dos direitos fundamentais e dos princípios
constitucionais. Assim, eles tendem a levar para a sua prática profissional esta visão
do Direito. Porém, sobretudo na 2ª instância, composta majoritariamente por
magistrados que se formaram e foram socializados no seu meio institucional sob a
égide do paradigma jurídico anterior, muito mais voltado para os códigos e para a
letra da lei do que para a Constituição e seus princípios, há maior resistência à
incorporação dos novos vetores constitucionais.

Com relação a essa divergência que ocorre entre a forma como realmente deveriam
postos em prática tais correntes de pensamento e como efetivamente o são, deve-se sempre
levar em conta que o Direito é a ciência do dever ser, ou seja, ao serem elaboradas as normas
parte-se de um ideal de que elas realmente serão observadas e serão seguidas por todos os
indivíduos, sendo sempre imaginado como deveria ser. Porém, na prática, sabe-se que nem
sempre essa correlação existe, ocorrendo uma distinção entre o que foi imaginado e o que
aconteçe no cotidiano.
E essa ideia de dever ser influência não apenas na efetividade das normas em relação
aos indivíduos que se sujeitam a elas, mas também acarreta consequências em todo o pensar
jurídico. E essa diferença de posicionamentos é fruto exatamente desse caráter do ‘’dever
ser’’ que ciência do direito apresenta.
Apesar de tudo isso, temos que ter em mente que a tendência cada vez maior é pela
aceitação e criação de teses que favoreçam o neoconsttucionalismo no direito brasileiro,
devido ao fato de os magistrados mais recentes terem se formado com base em tal visão.
Também nas palavras de Daniel Sarmento (2009, p.23, online):
Contudo, este fenômeno tende a diminuir com o tempo, seja pela consolidação do
paradigma constitucional emergente, seja pela promoção de magistrados mais
antenados com o novo constitucionalismo, seja até pela influência do pensamento e
das orientações da cúpula do Judiciário sobre todas as suas instâncias.

E é realmente isso que já vem acontecendo, cada vez mais podemos observar decisões
que, com base no pensamento neoconstitucionalista, adotam posturas que acarretam em um
judiciário mais controlador das políticas púbicas, dotado de um maior ativismo.
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3 A NECESSIDADE DE DIÁLOGO ENTRE OS PODERES

Conforme o que foi exposto até o momento, já está nítido que a ideia de o Judiciário ter
a possibilidade de proferir decisões que possam acarretar impactos nos demais poderes,
principalmente no poder Executivo, no que diz respeito à administração das políticas públicas
e no que corresponde à efetivação dos direitos sociais.

3.1 Uma crítica à forma como algumas decisões vêm sendo tomadas
Para se ter uma melhor compreensão de toda essa problemática, é interessante que seja
feita uma breve explicação de como ocorre tudo isso, desde o descumprimento do direito até a
chegada do caso nas mão de um juiz para que tome a devida providênca, decidindo como
aquele direito será efetivado.
Nesses casos, devemos lembrar que inicialmente incumbe ao próprio Poder Executivo
organizar inicialmente como os serviços públicos serão prestados, sabendo que são através
desses serviços que os direitos fundamentais serão efetivados. Logo, o administrador público,
tendo conhecimento de todos os recursos que tem a sua disposição e os conhecimentos
técnicos necessários, tentará distribuí-los da melhor maneira, para que possa atender a maior
parte dos indivíduos.
Ocorre que nem sempre esses serviços são prestados de forma capaz de atender a todos
os indivíduos que deles necessitam, ou, por outro lado, apesar de atenderem aos anceios dos
indivíduos, não são prestados de forma satisfatória. É a partir desse ponto que gira toda a
disscussão do presente trabalho.
Quando um indivíduo se sente prejudicado - pelo fato de não ter tido acesso ao serviço
do qual necessitava ou de ter sido o serviço prestado de forma insatisfatória – ele
normalmente vai em busca do Poder Judiciário para garantir que tais direitos que foram
colocados à sua disposição efetivamente sejam cumpridos, tendo a prestação de que necessita.
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E á a partir desse ponto que o caso chega ao magistrado, cabendo a ele decidir o que
deverá ser feito. Dessa forma, como já foi afirmado anteriormente, o juiz, ao tomar tal espécie
de decisão, acaba por substituir o próprio administrador público, determinando a forma de
atuação do Poder Executivo.
E o administrador público se depara com um dilema, pois de um lado ele tem a
limitação financeira como uma barreira e de outro uma decisão judicial para cumprir. O que
acaba por acontecer nesses casos é uma verdadeira mudança no planejmento administrativo
que havia sido feito, pois determinados recursos que inicialmente seriam utilzados para certos
casos são transferidos para que seja cumprida a determinação judicial.
E ao fazer isso deve-se ter muita cautela, pois o magistrado pode acabar por realizar a
justiça apenas daquele determinado caso concreto – microjustiça -, sem se dar conta de toda a
repercussão que isso pode acarretar – macrojustiça -. E não é nada fácil realizar essa
macrojustiça, pois, muito além de conhecimentos jurídicos, faz-se necessário que sejam
discutidos vários outros temas.
Além disso, outro fator que gera inúmeras repercussões negativas é o fato de o controle
desses atos admnistrativos ser realizado de maneira difusa no Poder Judiciário, ou seja, tais
casos podem ser conhecidos por qualquer magisrados. E como é lógico, cada juiz tem uma
formação difente, possuindo conceitos distintos uns dos outros, o que acaba por gerar uma
divergência entre as decisões.
Ao ser feita tal crítica, não se quer restringir o acesso ao judiciário, mas acentuar o fato
de que os magistrados devem estar atentos a todos essas circunstâncias e às consequências
negativas que suas decisões podem ocasionar, caso sejam proferidas de forma despreocupada
com toda essaa problemática.
Por conta disso, deve-se tentar uniformizar tais decisões, evitando que haja essa
divergência altamente prejudicial à isonomia dos que buscam a garantia de seus direitos no
Poder Judiciário. Max Moller (2013,p.10,online) muito bem escreveu acerca desse problema:
O problema é que em nosso sistema qualquer juiz pode fazer essa análise e, por
conseqüência, possuir alguma concepção particular sobre a forma como deve ser
exercida, por exemplo, a política de saúde no país. Tal fato gera uma diversidade de

www.conteudojuridico.com.br

decisões – que, infelizmente, são veiculadas a partir de liminares – e que são
proferidas em casos individualizados e de pouca repercussão. Impede, portanto, que
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se tenha um controle judicial mais amplo e efetivo de adequação de políticas
públicas, ou mesmo posicionamentos uniformes sobre o qual a política adequada
sobre determinada matéria.

Apesar de a postura ideal a ser adota, seja a que enfrente os temas alheios ao direito e
que se preocupe com o que vem sendo decidido pelos outros magistrados e os tribunais
superiores, para que haja uma uniformização, não é isso que ocorre em muitos casos.
Infelizmente, o que vem ocorrendo em alguns casos é exatamente o contrário,
preocupando-se o magistrado somente em garantir o direito daquele determinado caso
concreto.
E tudo isso ocorre quando o juiz toma suas decisões, de uma forma mecânica, baseado
apenas em princípios e regras jurídicas, sem analisar qualquer outro aspecto alheio ao direito.
Como já foi visto ao longo do presente tabalho, os direitos socias/prestacionais são
aqueles que exigem uma prestação positiva do estado, através dos serviços públicos, para que
possam ser implementados. E para que haja essa prestação faz-se necessária toda uma
organização, que é feita pelo Poder Executivo, através das polítcas públicas, possuindo todo o
conhecimento técnico necessário para tanto. Por conta disso, percebe-se a diversidade de
questões que devem ser abordadas para garantir a melhor forma de prestação desses serviços.
Deve-se se ater que o processo judicial, para dar uma conclusão justa, não pode ser
visto de uma forma completamente dissociada dessa realidade, devendo ser realizado de
forma interdisciplinar, pois em cada caso que é discutido existem inúmeras questões
periféricas, ligadas a outros ramos do conhecimento que necessariamente devem ser bem
argumentadas e analisadas para que seja dada uma decisão final da forma mas coerente
possível.
E óbvio que os órgãos do Poder Executivo possuem um maior conhecimento acerca de
tais questões técnicas alheias ao mundo jurírido. Nesse sentido, aduz Max Moller(2013,
p.11,online):
Com o advento do Estado social, foram impostas ao Estado o dever de realizar uma
série de tarefas estacionais, as quais demandavam, além de um montante
considerável de recursos; toda a mobilização de uma estrutura técnica e
especializada, absolutamente necessária à realização de tarefas de ordem técnica.

Dessa forma, para que possam ser tomadas decisões que realmente levem em
consideração todos esses fatores, faz-se necessário que haja um diálogo entre Judiciário e

www.conteudojuridico.com.br

31

Executivo no bojo do processo. E, como se sabe, o poder Executivo, seja em âmbito
municipal, estadual ou federal, é representado judicialmente por meio de suas procuradorias.
Portanto, para evitar esses tipos de decisões completamente alheias a todos esses
fatores, incumbe ao advogado público, quando o ente público que representa for demandado
judicialmente, o importante papel de levar ao judiciário o conhecimento dessas questões
técnicas para que sejam discutidas nos processos, e cabe ao magistrado analisar tais matérias
de forma detida, pois serão essenciais para garantir a justiça de suas decisões.

3.2 O Papel dos demais poderes nas questões judiciais relacionadas às
políticas públicas
Pelo fato do que foi exposto no tópico anterior do presente capítulo, percebe-se a
necessidade de uma constante interação entre o Judiciário e o Executivo, visando a informar
os juízes sobre aspectos técnicos ligados diretamente à administração das políticas públicas
pelo Executivo. Exatamente por conta disso, que há a necessidade de ocorrer esse diálogo.
Como se sabe, em todos esses casos que são levados ao Judicário, em que há a
discussão de direitos que para serem implementados necessitam de atuação do poder público,
o ente público precisa ser demandado, em homenagem ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, para que preste os esclarecimentos necessários acerca das questões que estão
sendo discutidas, principalmente, as de natureza técnica, as quais os magistrados não possuem
o conhecimento necessário.
Quando se fala em questões de natureza eminentemten técnica, faz-se referência ao
modo de organização dos servços públicos, a forma pelo qual eles são adminisrados e como
são alocados os recursos públicos para que cumpram seu fim. E para que tudo isso seja feito,
é necessária a existência de um estudo prévio por parte do administrador público, ao menos é
o que se espera.
E, conforme afirmado no tópico anterior, a representação judicial dos entes públicos é
feita através de suas respectivas procuradorias. Nesse setido, percebe-se a necessidade de
serem feitos alguns comentários com relação à atuação desses profissionais, os advogados
públicos, pois, na prática, são os que possuem as maiores condições de levar aos processos
que tramitam no judiciário o conhecimento dessas matérias de ordem técnica.
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Apesar de o estudo sobre a representação judicial dos entes púbicos não ser o foco deste
trabalho, é iteressante que sejam feitos breves comentários a respeito de como são
estruturados esses orgãos responsáveis pela realização dessa representação, para que o leitor
possa ter uma visão mais nítida de como toda essa problemática que está sendo discutida deve
ocorrer na prática. E para isso vale a pena serem transcritas as palavras de Gulherme Freire de
Melo Barros (2015, p.33) sobre o tema:
Os entes públicos são representados em juízo por seus procuradores, os advogados
públicos, conforme previsão dos artigos 132 e 132 da Constituição da República. A
acessoria jurídica, judicial e consultiva, da União é realizada pela Advocacia-Geral
da União, regulada pela Lei Complementar 73/1993. Nos Estados e no Distrito
Federal, a prestação de serviços jurídicos é feita pela Procuradoria-Geral respectiva,
que deve ser organizada em carreira, cujo ingresso depende de concurso de provas e
títulos (CR, art.132).

Então são esses órgaos responsáveis pela representação judicial que são incumbidos de
tratar das questões que envolvem o Poder Execuitvo em juízo. Dessa forma, eles têm o papel
fundamental de levar ao conhecimento do magistrado as questões técnicas que foram tratadas
anteriormente.
Com relação ao tema, também vale a pena serem transcritas algumas palavras de Max
Moller (2013,p.16,online) - autor que já foi citado várias vezes ao longo do presente trabalho
e que fala especificamente sobre a atuação da advocacía pública nesses casos:
É, portanto, o advogado público quem deve proporcionar a justificativa
constitucional e jurídica à política pública, não apenas prevenindo um possível
questionamento da constitucionalidade do ato, mas reunindo elementos técnicos que
são absolutamente relevantes no momento do exame judicial dessas políticas
públicas.

Percebe-se que esse é um dos principais papeis dos advogados públicos ao realizarem a
representação judicial do poder público em juízo, levar ao magistrado o conhecimento de
questões técnicas para que sejam discutidas no bojo do processo, fortalecendo o diálogo entre
os poderes Executivo e Judiciário, buscando sempre decisões mais benéficas aos indivíduos.
Apesar de ter sido dado enfoque ao papel da advocacia pública, tendo em vista que pelo
fato de pertencerem ao poder executivo e atuarem em juízo possuem melhores condições e
facilidades de levar tais questões à apreciação dos magistrados, nada impede que outros
órgãos também contribuam para tanto.
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Portanto, além das procuradorias dos entes federativos, qualquer outro órgão que tenha
condições poderá levantar tais questões. Dessa forma, é crucial que Defensoria Pública e
Ministério Público, principalmente nas ações civis púbicas que ingressam, tratem desses
assuntos de ordem técnica, tudo isso contribuindo para que haja legitimidade nas decisões
judiciais, pelo fato de possuírem um certo caráter político.

3.3 O diálogo entre os poderes
Este é o último tópico do presente trabalho, interessante se faz que seja feita uma breve
retrospectiva de tudo que já foi visto até aqui para que ao final sejam expostas quais as
possíves soluções que podem ser adotadas para resolver todos esses problemas que foram
colocados em questão.
Conforme pode-se perceber, com o advento do neoconstitucionalismo e a mudança na
forma de visualização e interpretação do ordenamento e das normas jurídicas, a Constituição
passou a ser vista como uma norma fundamental, ocupando o topo de todo esse ordenamento,
de onde todas as outras leis devem buscar seus fundamentoss de validade.
Por conta dessa supremacia constitucional, as matérias que nela são tratadas passaram a
ter força normativa, não devendo mais ser vistas como meras intenções, quando podia ser
feito um prévio juízo de valor acerca da efetivação ou não dessas normas, mas, muito pelo
contrário, passaram a ser normas impositivas, vinculando o Legislativo e o Executivo à sua
efetivação.
E as Constituições, além de tratarem de direitos individuais – negativos – que exigem
apenas uma postura abstencionista do Estado, também passaram a prever direitos sociais –
prestacionais – os quais exigem uma particiáção ativa do estado para serem implementados,
por meio da prestação dos serviços públicos.
E devido ao fato de tais direitos serem garantidos constitucionalmente, caso
descumpridos, independentemente de seu conteúdo, a sua efetivação pode ser requerida ao
Poder Judiciário, que passou a ter o poder de proferir decisões que determinem a realização
desses serviços públicos.
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Foi todo esse desenvolvimento interpretativo que embasou o surgimento do ativismo
judicial, dando azo a um Poder Judiciário cada vez mais presente e interferencionista em
questões de natureza originariamente políticas.
Apesar de existir uma grande divergência, falando-se a respeito de uma interferência
indevida, por conta de uma possível violação ao princípio da separação dos poderes, tem-se
que, de acordo com esse novo método de interpretar o ordenamento jurídico surgido por conta
do neoconstitucionalismo, tornou-se perfeitamente possível ao Judiciário proferir tais espécies
de decisões, mas mesmo assim deve ser analisado caso a caso até que ponto tais decisões, que
possuem um forte cunho interferencionista, devem ser adotadas.
No Brasil, não foi diferente, em 1988 foi promulgada uma Constituição analítica,
tratando dos mais diversos temas, garantindo os mais variados tipos de direitos aos
indivíduos, muitos deles precisando de atuação positiva por parte do poder público para serem
implementados.
E tal Constituição foi construida sob uma forte tendenância principiológica, ou seja,
além de normas, tais Constituições são orientadas por importantes princípios que possuem um
grau de abstração bem mais elevado, dando azo a uma maior possibilidade de atuação
subjetiva do juíz, sendo um enorme fator que contribui para o ativismo judicial.
Nesse passo, quanto tais direitos não são efetivados, os indivíduos que se sentem
prejudicados buscam no Judiciário para a satisfação desses direitos que foram garantidos
constitucionalmente, tendo os julgadores essa liberdade na atuação.
E o que se quis frisar neste último capítulo é que, apesar de ser possível aos julgadores
que profiram decisões que tenham cunho eminentemente político, os magistrados não
possuem os recursos nem o conhecimento necessário para tratar de questões técnicas
relacionadas aos direitos que são efetivados por meio das políticas públicas, pois exigem todo
um estudo prévio para que sejam prestados de forma a satisfazer a maior parte dos que deles
necessitam.
Outro problema que pode surgir nesses casos é o fato de que os juízes muitas vezes se
limitam a enxergar apenas os fatores relacionados àquele determinado caso concreto, sem
possuirem uma visão mais ampla do caso, capaz de satisfazer uma maior quantidade de
indivíduos, visão esta que deve ser bem observada pelo Poder Executivo.

www.conteudojuridico.com.br

35

Além disso, também foi vista que a divergência de decisões acerca de um caso similar
pode ser também outro fator bastnte prejudicial. De uma forma resumida, foram esses os
temas e questões abordados.
Realizada essa breve retrospectiva das questões abordadas ao longo do presente
trabalho, pode-se listar quais foram os problemas detectados nessas decisões de cunho
político proferidas pelo Poder Judiciário:
- Preocupação apenas com o caso que foi levado à sua apreiação, podendo prejudicar
toda a prestação do serviço público;
- Falta de conhecimentos técnicos acerca de alguns temas, decidindo com base apenas
em princípios e normas jurídicas;
- Divergência de decisões acerca de casos similares.
Foram esses os principais problemas detectados ao analisarmos as decisões judicias que
visam dar efetividade aos direitos sociais, e uma possível solução para todos esses problemas
seria a existência de um diálogo entre os Poderes, havendo uma cooperação mútua para a
busca do bem comum.
Para se ter uma melhor noção de como ocorre toda essa problemática, podemos
exemplificar a partir de um caso hipotético. Para isso, imagine a seguinte situação:
Um indivíduo, acometido por uma determinada doença necessita realizar um
procedimento cirúrgico de alto custo. Não tendo condições de custear o tratamento por conta
própria, recorre ao Judiciário, com base em seu direito à saúde garantido constitucionalmente,
para que seja submetido à cirurgia.
Ao chegar à apreciação do magistrado, este, que não tem conhecimentos
administrativos específicos acerca de como os recursos públicos foram distribuidos para que
os serviços relativos à saúde pública sejam prestados, profere uma decisão logo no início do
processo a título de tutela antecipada determinando que seja concedido o que foi pleitado pela
autor, ou seja, que o tratamento seja realizado, sendo tal tratamento custeado pelo ente
público que foi requerdo no processo.
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E o ente público destinatário da decisão, para cumprí-la, provavelmente irá retirar o
dinheiro que antes havia sido destinado a outro paciente, podendo este, inclusive se encontrar
em uma stuação mais gravosa, para atender aquele que resolveu postular o seu tratamento
judicialmente, principalmente nos casos relacionados à saúde.
Agindo dessa forma, percebemos que o juiz sem possuir conhecimento técnico algum,
preocupou-se apenas com o bem estar daquele indivíduo que pleitava o tratamento
judicialmente, sem se dar conta das consequências negativas que sua decisão poderia
acarretar, sem tem uma visão geral do grau de riscos dos pacientes que buscam um tratamento
médico.
Se tais consequências negativas já podem se fazer presentes em um caso que envolve
apenas um indivíduo, imagine nos casos em que ações civis públicas são propostas, onde as
decisões podem ser aproveitadas por um número bem maior de indivíduos.
E é exatamente por conta disso, para levar ao magistrado o conhecimento dessas
questões técnicas e garantir que não seja realizada apenas a justiça de um determinado caso
concreto que deve haver esse diálogo entre os poderes, cabendo por parte dos magistrados
uma conscientização do cunho político dessas decisões, estando aberto à apreciação de
matérias técnicas e não jurídicas no bojo do processo, bem como também cabo ao Executivo
levar essas questões ao conhecimento dos julgadores.
Como afirmado na Constituição Federal, ao tratar do princípio da separação dos
poderes, as funções devem ser desempenhadas pelos poderes não apenas de forma
independente, mas também harmônica. E e exatamente a efetivação dessa hamonia entre os
poderes do estado que pode ser a solução para toda essa problemática.
E tal hamonia, esse diálogo que aqui se fala, nessas questões que envolvem a efetivação
dos direitos sociais, em que são proferidas decisões judiciais que vão interferir no modo de
execução das políticas públicas, devem ser realizadas no bojo de processos que envolvem tais
questões.
O poder público ao integrar o processo, deve levar ao conhecimento do magistrados
todas essas questões técnicas, além de demonstrar o modo pelo qual as políticas públicas são
mais bem efetivadas, de modo que garanta a prestação do serviço a um número maior de
indivíduos.
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Com relação a esse diálogo que deve haver entre os poderes, mais uma vez nos
utilizamos das palavras Max Moller ( 2013,p.19,online):
É necessário ao Poder Judiciário assumir o caráter político que muitas de suas
decisões possuem, de forma não apenas a respeitar decisões tomadas por órgãos
políticos, mas buscar um diálogo com estes visando esclarecer questões de caráter
técnico e político que envolvem muitas de suas decisões relativas à determinação de
ações prestacionais ao Poder Público.

Além disso, o mesmo autor também fala acerca da situação que envolve essa visão
limitada, preocupada apenas com a justiça daquele determinado caso concreto:
Por fim, e ainda decorrente da conscientização do caráter político das decisões, cada
vez mais se mostra necessária a especialização dos operadores do direito – tanto
judiciais como da advocacia pública – de forma a possibilitar que compreendam
melhor muito do caráter técnico envolvido nas políticas públicas, tomando ciência
dos problemas a serem enfrentados, bem como atuando no sentido de apontar e
construir soluções coerentes e adequadas à constituição. Parece mais que hora de
frear o modo individualizado na solução de casos, os quais geram soluções utópicas
e irreais, possíveis apenas se consideradas situações concretas, mas inalcançáveis à
totalidade da população ou do grupo social a ser tutelado. (MOLLER, 2013, p.19,
online)

Dessa forma, pode-se perceber que mesmo nos casos onde houve uma possível falta
indevida na prestação do serviço público e tal situação foi levada à apreciação do Poder
Judiciário, não cabe apenas ao magistrado o papel de tentar buscar a melhor solução para o
caso concreto, mas essa também é uma tarefa do Próprio Executivo, que deve ser
desempenhada por meio dos advogados públicos que atuam em juízo.
Agindo dessa forma, estará sendo levado à apreciação no bojo do processo questões de
ordem técnica que nem se quer seriam discutidas, devido ao fato de não estarem no campo de
atuação dos magistrados. E a apreciação de tais questões é um elemento crucial para que a
justiça seja garantida não apenas para aquele determinado caso concreto, mas para o maior
número de indivíduos possível, sendo os recursos públicos distribuidos de uma forma mais
racional, capaz de atender a uma maior parte de indivíduos que necessitam dos serviços
públicos.
Pode-se perceber que a existência de um diálogo entre os poderes, gerando uma
cooperação mútua, é fundamental para que a justiça seja alcançada. E para que isso ocorra é
imprescindível que se deixe de lado algumas visões arraigadas tanto nos magistrados quanto
pelos representates do Poder Executivo.
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Com relação aos magistrados, é necessário que se deixe querer decidir casos
extremamente complexos apenas com base em regras e princípios jurídicos, concedendo de
forma indiscriminada, as vezes até mesmo liminarmente, todo e qualquer caso que chege a
sua apreciação em que direitos como a saúde, por exemplo, estejam envolvidos.
Por outro lado, no que diz respeito à atuação dos advogados públicos, representantes
dos entes públicos (Poder Executivo) em juízo, apesar de não terem a obrigação de serem
imparciais, assim como têm os magistrados, não pode ser aceita uma atuação que se limite
apenas a negar o que foi pleiteado pelo parte autora, em uma atuação completamente
despreocupada com a garantia da justiça.
Ao contrário disso, deve-se sempre lembrar que é função do Estado garantir a prestação
de um serviço público adequado e de qualidade para os que deles necessitam, devendo a
atuação desses advogados públicos serem pautadas nesse pensamento, posicionando-se pela
negativa do pleito autoral apenas quando realmente o pedido for impossível de ser efetivado
na prática sem que acarrete maiores prejuízos para as demais pessoas que também necesitam
da prestação desses serviços. E tudo isso deve ser feito sempre de forma bem fundamentada,
sempre levando as questões técnicas, como, por exemplo, como o orçamento foi divido e a
quais áreas e situações foram dadas prioridades.
Apesar de parecer ser uma solução um tanto utópica, onde todos desempenham suas
funções da forma mais correta possível, não devemos desacreditar que isso seja possível. A
final de contas, o direito é a ciência do dever ser. E a realização da justiça da forma como vem
sendo feita em alguns casos, na verdade corresponde a uma injustiça.

www.conteudojuridico.com.br

CONCLUSÃO

De acordo com o exposto, percebe-se que o neoconstitucionalismo foi a base teórica
para a fundamentação do ativismo judicial, trazendo um novo modelo de visualização do
ordenamento jurídico como um todo e deixando o Poder Judiciário em evidência para realizar
o controle dos atos dos demais poderes.
Por conta disso, a crise de efetividade dos direitos passou a ser solucionada por meio do
Poder Judiciário, através de decisões que adentram na esfera de atuação originariamente
reservada aos demais poderes, determinando que o direito pleiteado seja garantido aos
indivíduos que dele necessite.
Apesar de o ativismo judicial trazer essa grande vantagem, sendo o Judiciário um
importante instrumento de controle e efetivação dos direitos, têm-se que ter em mente que
muitas dessas decisões proferidas pelos magistrados possuem caráter eminentemente político,
ou seja, são decisões que fogem do seu campo de atuação.
Por conta disso, apesar de ser possível o exercício do ativismo judicial, essa forma de
atuação não pode ser generalizada, devendo ser adotada com cautela, avaliando, caso a caso,
se realmente se faz necessário que o Judiciário interfira no campo de atuação dos demais
poderes.
Além disso, mesmo nos casos em que essa interferência realmente seja necessária, deve
ser aberto um espaço para que haja diálogo com os demais poderes e com todos os órgãos
capazes de auxiliar o magistrado na tomada de sua decisão, devendo esses órgãos por em
discussões matérias alheias ao campo de atuação dos magistrados para que possam ser
discutidas e avalidas, sendo um instrumento muito forte para auxiliar no caráter político que é
inerente a tais decisões.
Agindo dessa forma, consequentemente será dada oportunidade para que sejam tratadas
das mais diversas questões, expadindo a visão do julgador, que possui o conhecimento
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necessário apenas das questões jurídicas, podendo trazer um debate mais democrático e
político para o processo.
Entende-se que é perfeitamente possível e legítima essa atuação ativista que vem sendo
exercida pelo Poder Judiciário, mas é necessária a existência de uma conscientização e
cautela por parte dos magistrados, avaliando, caso a caso, se realmente a interferência se faz
necessária, dando a devida atenção às peculiaridades existentes em cada caso e evitando a
criação de julgados padrões para determinadas espécie de caso, fechando os olhos para as
particularidades existentes.
Portanto, o melhor caminho a sr seguido pelos magistrados ao proferirem tais espécies
de decisões, é a abertura no processo um espaço para que haja um diálogo entre o Judiciário e
os demais poderes, pondo em pauta questões técnicas (não jurídicas), para que as decisões
sejam tomadas da forma mais democrática possível e realmente sejam legítimas ao ponto de
adentrarem em assuntos de natureza polítca, diretamente relacionados com a administração
pública, mais especificamente com a forma como serão gastos parte dos recursos públicos, em
busca da solução mais justa para o caso, com uma visão mais geral e abrangente.
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