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A GRANDE JOGADA!
RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA:
Procurador de Justiça do Ministério Público
do Estado da Bahia. Professor de Direito
Processual Penal da UNIFACS. Pósgraduado, lato sensu, pela Universidade de
Salamanca/Espanha (Direito Processual
Penal). Especialista em Processo pela
UNIFACS.
No dia 19 de dezembro do ano passado o Ministro Gilmar Mendes deferiu
medidas liminares nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs.
395 e 444, proibindo a realização de conduções coercitivas de investigados para
interrogatório.
Segundo o Ministro, “a condução coercitiva para interrogatório representa
uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade,
para obrigar a presença em um ato ao qual o investigado não é obrigado a
comparecer. Daí sua incompatibilidade com a Constituição Federal”, observando
“que a disseminação de conduções coercitivas no âmbito de operações da Polícia
Federal dá relevância ao caso concreto.”
As referidas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental têm por
objeto o art. 260 do Código de Processo Penal e a prática judicial de determinar a
condução coercitiva de imputados para depoimento. As ações questionam
especificamente a condução coercitiva de suspeitos, investigados ou indiciados para
interrogatório.
Segundo o relator, “a condução coercitiva no curso da ação penal havia se
tornado obsoleta, principalmente porque a Constituição de 1988 consagrou o
direito do réu de deixar de responder às perguntas, sem ser prejudicado (direito ao
silêncio). Com isso, a condução coercitiva para o interrogatório foi substituída pelo
simples prosseguimento da marcha processual, à revelia do acusado. Entretanto,
segundo observou, o ato foi “reciclado” e, nos últimos anos, passou a fazer parte
do procedimento-padrão das operações policiais.”
Escreveu: “Nossa Constituição enfatiza o direito à liberdade, no deliberado
intuito de romper com práticas autoritárias como as prisões para averiguação.
Assim, salvo as exceções nela incorporadas, exige-se a ordem judicial escrita e
4
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fundamentada para a prisão – art. 5º, LXI. Logo, tendo em vista que a legislação
consagra o direito de ausência ao interrogatório, a condução coercitiva para tal
ato viola os preceitos fundamentais previstos no artigo 5º, caput, LIV e LVII. Em
consequência, deve ser declarada a incompatibilidade da condução coercitiva de
investigado ou de réu para ato de interrogatório com a Constituição Federal.”
Pois bem.
Diante da impossibilidade de requerer as respectivas conduções coercitivas –
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imposta pelas liminares -, o que fez então o Ministério Público? Solicitou ao
Ministro Luís Roberto Moro Barroso as prisões temporárias de investigados na
chamada “Operação Skala” (que seria melhor denominada “Operação Caçada ao
Presidente”[1]). E assim deu-se. Foram decretadas as prisões temporárias, por cinco
dias, como estabelece a lei (prorrogáveis por mais cinco dias).
Quando tomei conhecimento da decisão do Ministro Barroso (o homem dos
merecidos 46 milhões de reais por uma hora de palestra[2]), imaginei de imediato
que estava presente um dos três requisitos para a prisão temporária, além do seu
5 nº. 7.960/89, a saber:
pressuposto, tudo nos termos da Lei

1º. requisito: ser imprescindível para as investigações do inquérito policial.
2º. requisito: não ter o indiciado residência fixa.
3º. requisito: não ter o indiciado fornecido elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade.
Além destes três (e únicos!) requisitos legais, o pressuposto (fumus commissi
delicti) estabelecido pela lei é que haja fundadas razões, de acordo com qualquer
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em
determinados crimes, entre os quais o de formação de associação criminosa (art.
288 do Código Penal e não organização criminosa, este tipificado no art. 1º. da Lei
nº. 12.850/13) e os delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, estes indicados
taxativamente na Lei n°. 7.492/86 (que não se confunde, tampouco, com os crimes
contra a Administração Pública, previstos no Código Penal - como a corrupção -,
nem com os de lavagem de dinheiro tipificados na Lei nº. 9.613/98).
Excluídos, por motivos óbvios, os dois últimos requisitos, a solicitação do
Ministério Público baseou-se, evidentemente repita-se!, no fato das prisões
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temporárias (supostamente) serem imprescindíveis para as investigações do
inquérito policial.
Presumo, também, que os presos foram formalmente indiciados (na forma do
art. 2º., § 6º., da Lei nº. 12.830/13) pelos crimes acima referidos: associação
criminosa (não organização criminosa – que são tipos penais diversos) e contra o
sistema financeiro nacional. Observa-se que o rol de crimes indicados no art. 1º., III
Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

da lei que trata da prisão temporária é taxativo, não se admitindo, por óbvio,
qualquer interpretação extensiva ou análoga, muito pelo contrário.
Presos os indiciados (supondo que, efetivamente, foram formalmente
indiciados[3]) e conduzidos à Polícia Federal, lá ficaram por muito pouco tempo,
pois as prisões foram revogadas a pedido do Ministério Público, tão logo os presos
foram interrogados,
Exatamente assim: após os respectivos interrogatórios, a Procuradoria Geral
da República afirmou, em seu requerimento, que todos os presos já haviam sido
ouvidos e as medidas de busca e apreensão já tinham sido executadas, o que tornava
desnecessária a manutenção das prisões temporárias.
Em sua nova decisão, o relator afirmou que, “tendo as medidas de natureza
cautelar alcançado sua finalidade, não subsiste fundamento legal para a
manutenção das medidas, impondo-se o acolhimento da manifestação da
Procuradoria-Geral da República.” (grifei).
Ora, pergunta-se então: qual teria sido a verdadeira finalidade das prisões
temporárias? Teriam sido mesmo imprescindíveis para as investigações do inquérito
policial ou o escopo era, tão-somente, colher os depoimentos dos indiciados,
considerando-se que a busca e a apreensão independem da prisão do indiciado?
Logo, das duas uma:
1º.) Ou as prisões eram realmente imprescindíveis para as investigações e os
indiciados deveriam continuar presos até o final do prazo estabelecido em lei (cinco
dias prorrogáveis por mais cinco dias).
2º.) Ou, escamoteando-se a liminar concedida pelo Ministro Gilmar
Mendes[4], a verdadeira finalidade das prisões foi, tão-somente, compelir os
indiciados a deporem, o que fere a Constituição Federal quando declara o direito ao
6
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silêncio, bem como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou o Pacto de
São José da Costa, promulgado no Brasil pelo Decreto nº. 678/1992 que, em seu art.
8º., 2, g, garante o direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo.
Conclusão, como se fora em uma partida de futebol mista (entre homens e
mulheres), a volante Raquel deu um passe sensacional para o centroavante Luís que,
à la Garrincha – que não era centroavante -, após driblar espetacularmente o
zagueiro Mendes, chutou certeiro e marcou outro golaço, aumentando a goleada em
Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

cima do “timeco” adversário. Qual o nome do time humilhado? “Constituição
Federal.”
Notas:
[1] Título de um filme lançado em 2014, com o título original “Big Game”, e
dirigido por Jalmari Helander. Como se sabe, a Operação Skala foi deflagrada no
âmbito do inquérito que investiga suposta concessão de vantagens a empresas
portuárias em troca de dinheiro na edição do Decreto dos Portos, assinado pelo
Presidente da República em maio de 2017. Entre os detidos estavam dois amigos do
5
Presidente da República: o advogado
José Yunes, ex-assessor especial da

Presidência da República, e João Baptista Lima Filho, Coronel da Polícia Militar de
São Paulo.
[2] Segundo noticiou, e provou, o jornalista Reinaldo Azevedo:
http://www3.redetv.uol.com.br/blog/reinaldo/1515038-2/, acessado em 31 de
março de 2018.
[3] “O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato
fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a
autoria, materialidade e suas circunstâncias.” (art. 2º., § 6º., da Lei nº. 12.830/13).
Grifei.
[4] Segundo o Ministro Barroso, “uma pessoa horrível” e de “mau
sentimento”, “uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia”, em uma
interessante análise psicológica feita, republicanamente, na sessão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no dia 21 de março.
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BIGAMIA, BEM JURÍDICO E POLIAFETIVIDADE: UM PROGNÓSTICO
TRANSDISCIPLINAR ENTRE DIREITO PENAL E "DIREITO DAS
FAMÍLIAS"
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EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE: Delegado de
Polícia, Mestre em Direito Social, Pós - graduado com
especialização em Direito Penal e Criminologia, Professor
de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Legislação
Penal e Processual Penal Especial na graduação e na pós graduação da Unisal e Membro do Grupo de Pesquisa de
Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado da
Unisal.
BIANCA CRISTINE PIRES DOS SANTOS CABETTE
Coautora[1]
RESUMO: Este trabalho trata das consequências do reconhecimento da legalidade
das uniões poliafetivas e, porventura, do casamento poligâmico no Brasil em relação
aos fundamentos que sustentam juridicamente o crime de bigamia no ordenamento
jurídico, mais especificamente, com
5 relação ao bem jurídico tutelado pela norma.
ABSTRACT: This paper deals with the consequences of recognizing the legality of
poly-legal unions and, possibly, of polygamous marriage in Brazil in relation to the
grounds that legally support the crime of bigamy in the legal order, more
specifically, in relation to the legal interest protected by the norm.
PALAVRAS – CHAVE: Bigamia – Bem Jurídico – Uniões Poliafetivas –
Casamento Poligâmico – Direito Civil – Direito Penal.
KEY - WORDS: Bigamy – Legal interest - Poliaffective Unions - Polygamous
Marriage - Civil Law - Criminal Law.
SUMÁRIO: 1- INTRODUÇÃO. 2- UNIÕES POLIAFETIVAS: UMA
DESCRIÇÃO DO PRESENTE E UM VISLUMBRE DO FUTURO. 3. O CRIME
DE BIGAMIA: BEM JURÍDICO TUTELADO E (I)LEGITIMIDADE FRENTE
ÀS MUTAÇÕES DO “DIREITO DAS FAMÍLIAS”. 3.1- O BEM JURÍDICO
PENAL COMO LIMITE AO DIREITO PUNITIVO. 3.2 - O BEM JURÍDICO
TUTELADO NO CRIME DE BIGAMIA: BREVE EXCURSO PELA
DOUTRINA. 3.3 - BIGAMIA E BEM JURÍDICO TUTELADO EM FACE DA
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5 – REFERÊNCIAS.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

1-INTRODUÇÃO
Tem sido comum, na área civil, mais especificamente na seara do Direito de
Família, atualmente chamado por muitos de “Direito das Famílias” [2], o
reconhecimento de uma enorme “mutação” no conceito de família que ultrapassa o
modelo tradicional para abranger várias novas modalidades, inclusive sem,
necessariamente, a interposição do casamento.
Nas palavras de Gontijo:
“A família passa a ser vista, pela legislação, como uma
entidade mais ampla, que deve ser protegida pelo Estado,
estendendo este sua influência a formas não
tradicionalmente aceitas de organização familiar. Poder-seia entender haver nisso uma tentativa de se ampliar o
controle do Estado a aspectos da vida familiar, sobre os
quais antes ele não influía, como em relação às uniões
estáveis. Tal idéia, contudo, pode ser tão extremada quanto
a antiga doutrina francesa, fundada na máxima de
Bonaparte, segundo a qual, se os concubinos se esquecem
ou passam à margem da lei, a lei se desinteressa deles. O
alargamento da noção jurídica de família exige proteção e
regulamentação dos efeitos da união estável. Mesmo no
direito francês, embora não existindo previsão legal, a
jurisprudência vem conferindo efeitos e conseqüências ao
concubinato. De acordo com essa interpretação, a lei
procura aproximar-se mais da realidade social das famílias,
adotando novos conceitos e modelos. Como afirma
Francisco José Ferreira Muniz "as formas de vida familiar à
margem dos quadros legais revelam não ser essencial o
nexo família-matrimônio: a família não se funda
necessariamente no casamento, o que significa que o
casamento e família são para a Constituição realidades
10
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distintas. A Constituição apreende a família por seu aspecto
social (família sociológica). E do ponto de vista sociológico
inexiste um conceito unitário de família". A Constituição
passa a reconhecer, então, a multiplicidade de formas de
famílias presentes na sociedade, ao afirmar que ela pode ou
não ser fundada no casamento, pode ou não ser nuclear
(como no caso das famílias monoparentais, por exemplo).
Mesmo assim, expressa claramente que tais uniões devem
ser incentivadas pela lei a se converterem em casamento.
Aqui se encontra a idéia de que a família deve ser tutelada
pelo Estado, atuando no sentido de proteger as organizações
familiares. Agora, porém, partindo de uma noção ampliada
de família. As uniões estáveis ou extramatrimoniais,
conquanto socialmente existentes em todos os tempos, são
recentemente normatizadas, sobretudo a partir da
Constituição de 1988, que as contempla como base de
família. É facultado às pessoas escolherem um modelo de
família”.[3]5
No seio desse quadro plural e diferenciado exsurgem as propostas de
reconhecimento jurídico das chamadas “uniões poliafetivas” (que se constituiriam
não somente entre dois parceiros ou parceiras, mas podendo ampliar o número de
conviventes), o que, certamente, ao menos de forma indireta, atinge o chamado
“princípio monogâmico” tradicionalíssimo na conformação das famílias.
Eventual mutação que venha realmente a ocorrer de forma ampla e definitiva
no campo civil, provavelmente deverá ser avaliada com relação às suas possíveis
repercussões na seara criminal, especialmente no que se refere ao crime de Bigamia,
previsto no artigo 235, CP. A questão tem grande relevância, dadas suas potenciais
consequências quanto à retração do direito de punir estatal ou a manutenção do
“status quo” perante as mudanças que se apresentam na conformação do conceito
de família no âmbito civil.
Este trabalho tem por finalidade realizar um prognóstico sobre as possíveis
consequências da mutação do conceito de família, especialmente com relação ao
reconhecimento de “uniões poliafetivas”, quanto à base de sustentabilidade da
legitimação do crime de bigamia no ordenamento jurídico brasileiro.
11
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Anote-se, por oportuno, que tudo quanto será exposto não versa sobre
conceitos morais, sejam eles pessoais dos autores deste trabalho, sejam aqueles
cultivados pela população em geral. O problema será analisado com absoluta
imparcialidade e isenção, estritamente sob o ângulo jurídico.
Em um primeiro item será exposto, em linhas gerais e sumárias, o estado da
arte quanto ao reconhecimento doutrinário, prático e jurisprudencial das “uniões
poliafetivas”, procurando realizar um primeiro prognóstico quanto à possibilidade
de que tais uniões venham a obter plena legitimação no Brasil.
No seguimento, levar-se-á a efeito um estudo sobre a importância do bem
jurídico para a legitimação da previsão de uma conduta como criminosa, apontando,
especificamente, qual o bem jurídico tutelado, segundo a doutrina, pelo crime de
Bigamia. Nesse ponto, será possível realizar um segundo prognóstico relevante,
qual seja, qual o possível futuro dessa infração penal diante das mutações do
chamado “Direito das Famílias”?
Em arremate, serão revisados os principais pontos abordados ao longo do
trabalho, apresentando-se uma análise conclusiva sobre o tema proposto.
2-UNIÕES POLIAFETIVAS: UMA DESCRIÇÃO DO PRESENTE E UM
VISLUMBRE DO FUTURO
Nada mais óbvio do que o fato de que as chamadas “uniões poliafetivas”
ensejem uma resistência no mundo social e jurídico, tendo em vista a tradição
monogâmica que constitui o modelo tradicional de família no Brasil.
Não obstante, Tartuce noticia que já há dois casos de lavratura de escrituras
públicas de reconhecimento de uniões poliafetivas. A primeira, no ano de 2012, do
Tabelionato de Tupã – SP, envolvendo um homem e duas mulheres. A segunda, em
2015, do 15º. Ofício de Notas do Rio de Janeiro – RJ, na Barra da Tijuca,
envolvendo três mulheres (“união homopoliafetiva”). Segundo o autor, esses atos
notariais não padecem de nulidade por “ilicitude do objeto”, nos termos do
artigo166, II, do Código Civil, conforme alegado por outros juristas.[4]
Para o autor em destaque a monogamia é princípio do casamento e não da
união estável, pois o que o Código Civil estabelece é que não podem se casar as
12
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pessoas já casadas, “sob pena de nulidade do segundo casamento” (inteligência dos
artigos 1521, VI c/c 1548, CC). [5]
Ademais, o casamento é que implica em dever de “fidelidade” nos termos do
artigo 1566, I, CC. Quanto à união estável, não se fala em “fidelidade”, mas em
“lealdade” entre os companheiros (artigo 1724, CC). Pode-se pensar que a
“lealdade” implicaria em “fidelidade”, mas isso não corresponde à realidade.
Conforme leciona Tartuce:
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“é possível que alguém seja leal sem ser fiel. Imaginese, nesse contexto, um relacionamento de maior liberdade
entre os companheiros, em que ambos informam
previamente que há a possibilidade de quebra de fidelidade,
e que aceitam tais condutas”.[6]
Por isso o autor critica a posição da Corregedoria do CNJ que, por meio de
Resolução, determinou o impedimento de lavratura de escrituras públicas de uniões
poliafetivas no ano de 2016, questão que continua em suspenso no aguardo de uma
5
decisão final. [7]
O fundamento da recomendação de suspensão feita pelo CNJ seria a alegação
de que a expressão "união poliafetiva" visa validar relacionamentos com formação
poligâmica, em violação ao §3º do art. 226 da CF, que limita "a duas pessoas a
constituição de união estável".[8] Porém, a simples leitura do dispositivo
constitucional aponta para o fato insofismável de que não há ali nenhuma menção
expressa à limitação da união a somente duas pessoas. Na verdade, o que o § 3º., do
artigo 226, CF afirma é que é reconhecida a união estável “entre o homem e a
mulher” como entidade familiar. O constituinte se refere, portanto, ao homem e à
mulher, mas não limita, em momento algum, o número de homens e mulheres,
fazendo menção clara e evidentemente aos sexos em que se bipartem os seres
humanos. É claro que alguém poderia interpretar que o dispositivo se refere
restritivamente a um homem e uma mulher. No entanto, essa interpretação não pode
ser considerada como aquela que se faz de um texto expresso e induvidoso. Muito
ao reverso, ao fazer referência ao homem e à mulher, parece muito mais correto que
esteja trabalhando com os sexos e não estabelecendo um número de integrantes da
união, pois, se assim o quisesse, poderia simplesmente ter escrito na Constituição
um homem e uma mulher.
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Como já mencionado anteriormente, há, porém, entendimento de que as
escrituras públicas lavradas a respeito de uniões poliafetivas constituiriam atos
jurídicos nulos por ilicitude de seu objeto, ao menos no que tange aos seus efeitos
na área do “Direito de Família”.
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Simão, por exemplo, afirma que essas escrituras são nulas, sequer admitindo
eventual aproximação com o caso dos casamentos homoafetivos já admitidos pelo
STF e por Resolução do CNJ. Em suas palavras:
“O Código Civil e a Constituição Federal brasileira não
exigem dualidade de sexo como elemento de existência do
casamento. Se muda a realidade social, mudam também os
elementos de existência do casamento.
Assim, o STJ, ao admitir o casamento de pessoas do
mesmo sexo, apenas percebeu que o conceito de casamento
se alterou com o passar dos séculos. Não se trata mais de
união entre o “homem e a mulher”, mas sim de união entre
“pessoas”.
O mesmo não pode se dizer da poligamia escriturada.
Não se trata de elemento de existência, mas sim de requisito
de validade do negócio jurídico. Havendo causa de
proibição legal, seja ela culminada de sanção penal ou civil,
a afronta à norma cogente acarreta nulidade absoluta da
escritura poligâmica.
A única conclusão que se chega é que e escritura é
nula, nos termos do artigo 166, por motivo evidentemente
ilícito (contra o direito) e por fraudar norma imperativa que
proíbe uniões formais ou informais poligâmicas”.[9]
O autor em destaque faz uma diferenciação entre “elemento de existência” do
casamento e “requisito de validade do negócio jurídico”, com indicação de
fundamento da nulidade da união poliafetiva no artigo 166, II, CC (nulidade do
negócio jurídico por ilicitude do seu objeto). A nulidade se daria devido ao fato de
que o Código Civil, no artigo 1521, VI, prevê expressamente impedimento de que
uma pessoa já casada venha a casar-se, e o artigo 1548, II, CC, estabelece a nulidade
do casamento por “infringência de impedimento”.
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Afirma, porém, que nem o Código Civil, nem a Constituição apresentam
como “elemento de existência” do casamento a dualidade de sexos. No entanto, o
artigo 1514, CC é expresso ao dizer que o casamento se perfaz quando “homem e
mulher” expressam sua vontade perante o juiz de paz. Realmente o Código Civil e
a Constituição não conceituam “família” nem “casamento”, de modo que não
fazem, num “conceito”, menção expressa ao sexo dos nubentes. Entretanto, a
menção é expressa à dualidade sexual no momento em que o ato jurídico do
casamento se concretiza (inteligência do artigo 1514, CC). E isso então também
poderia ser erigido a requisito de validade do negócio jurídico, dependendo da
interpretação que se dê à questão. Também o artigo 1723, CC exige, para o
reconhecimento da união estável, que esta se dê entre um “homem e uma mulher”,
assim como a Lei da União Estável (Lei 9.278/96), em seu artigo 1º., faz a mesma
exigência expressa. Por outro lado, a Constituição também exige sim expressamente
o requisito de dualidade de sexos para o reconhecimento da união estável no artigo
226, § 3º.
Dessa forma, parece que não assiste razão a Simão em sua pretensão de afastar
qualquer similitude entre o casamento
ou união estável homossexual e a união
5
poliafetiva. Tem razão o autor ao afirmar que o STF reconheceu que o conceito de
casamento teria “evoluído” com o tempo, não mais se restringindo à união entre
“homem e mulher”, mas ampliando-se para a união entre “pessoas”,
independentemente do sexo ou orientação sexual. Não obstante, não é sustentável
seu intento em distanciar totalmente a abordagem feita pelo Pretório Excelso no
caso do casamento ou união homossexual e as uniões poliafetivas, sob o argumento
de que se tratava num caso (homossexualidade) de uma nova interpretação de
“elementos de existência” e noutro (união poliafetiva) de “requisitos de validade do
negócio jurídico”. Logo de início, não é verdade que a lei e a Constituição não
mencionam expressamente os sexos dos companheiros ou cônjuges (basta ler os
dispositivos). Isso não impediu o reconhecimento dos casamentos e uniões
homossexuais. Depois, embora seja fato que a lei proíbe o casamento de quem já é
casado, e isso possa ter aplicação por extensão expressa para as uniões estáveis, nos
termos do artigo 1723, § 1º., CC (que aplica às uniões estáveis os mesmos
impedimentos previstos para o casamento, inclusive o do artigo 1521, VI, CC, a não
ser que a pessoa casada esteja separada de fato ou judicialmente). Ainda assim, tal
como o STF desprezou, por entender anacrônica, a exigência de diversidade sexual
dos nubentes ou companheiros, seria totalmente viável, até com maior facilidade, o
acolhimento da legalidade das uniões poliafetivas e, pode-se dizer mais, em um
15
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futuro, “de lege ferenda” ou mesmo por construção jurisprudencial, o afastamento
da exigência da monogamia mesmo no casamento. Observe-se que neste caso
realmente nada há na Constituição que determine o chamado “Princípio
Monogâmico”. Existem sim óbices nas leis ordinárias, seja no Código Civil (artigo
1521, VI e 1723, § 1º.), seja no Código Penal (Crime de Bigamia – artigo 235, CP).
A realidade é que o casamento e as uniões estáveis homossexuais foram
legitimados pelo STF, no corpo da ADPF 132, recebida como ADIN, e julgada com
“eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante”, bem como pela Resolução CNJ 175/13,
ainda que contra a letra da lei e da Constituição, [10] de modo que, a princípio, não
se pode enxergar óbice a que o mesmo caminho seja tomado com relação às uniões
poliafetivas, as quais, como já visto, não chegam a infringir regra ou princípio
constitucional expresso, mas tão somente entrariam em conflito com normas
ordinárias que impõem a monogamia.
Neste sentido entende Maria Berenice Dias que a monogamia é apenas uma
“regra de orientação”, a qual deve se harmonizar com os princípios fundamentais
da República. A autora cita Carlos Eduardo PianovskiRuzyk, afirmando:
“Não se trata (a monogamia) de um princípio estatal de
família, mas sim de uma regra restrita à proibição de
múltiplas relações matrimonializadas, constituídas sob a
chancela do Estado”. E prossegue: “Ainda que a lei
recrimine de diversas formas quem descumpre o dever de
fidelidade, não há como considerar a monogamia
como princípio constitucional, até porque a Constituição
não a contempla”. [11]
Entretanto, não há confundir as “uniões poliafetivas” com as chamadas
“famílias paralelas”. Nas primeiras há uma convivência entre os vários integrantes
do núcleofamiliar com ciência e lealdade. Nas segundas, um dos parceiros tem outra
família sem o conhecimento dos demais envolvidos.
Conforme escólio de Pereira:
“Em alguns casos tem-se uma família paralela, em
outros apenas uma relação de amantes e da qual não
háconsequências jurídicas. Na união poliafetiva, todos os
16
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envolvidos sabem da existência das outras relações, e
muitas vezes vivem sob o mesmo teto compartilhando entre
si os afetos”. [12]
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Também chama atenção para essa distinçãoVecchiatti:
“Primeiro, há que se diferenciar a união poliafetiva das
famílias paralelas. Famílias paralelas são aquelas formadas
por diferentes núcleos familiares que têm ao menos um
integrante comum mantendo comunhão plena de vida e
interesses com estes distintos núcleos. Logo, trata-se de
situação fática na qual uma pessoa forma mais de uma
família conjugal por se relacionar com duas ou mais pessoas
que não mantém uma tal relação entre si. Já a união
poliafetiva é aquela formada por três ou mais pessoas que
mantém uma comunhão plena de vida e interesses entre
si”. [13]
É preciso ressaltar que a jurisprudência dominante não tem conferido validade
5
a “famílias paralelas”, tal como advertem Fell e Sanches:
“Denota-se que a jurisprudência dominante não reconhece a união paralela
como união estável, salvo se configurada separação de fato ou judicial entre os
cônjuges”. [14]
E esse rechaço às “famílias paralelas” no STF e no STJ se dá com fulcro
exatamente no chamado “Princípio Monogâmico” e não com assento na questão da
falta de lealdade. [15]
Outra questão diz respeito ao argumento de que se a bigamia (em relação ao
casamento) é vedada, mesmo que haja conhecimento de todos os envolvidos,
também o deveria ser com referência às uniões estáveis. Vecchiatti bem expõe o
problema:
“Outro argumento anota que, se a bigamia é proibida
(e inclusive constitui crime) e, portanto, se não é possível a
família
conjugal
matrimonializada
entre
mais
de duas pessoas, também não o seria a família conjugal nãomatrimonializada. Parece-nos que o argumento seria
17
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decorrente de interpretação lógica – pela lógica da proibição
legal à bigamia, a poligamia e a união estável polígama
também estaria proibida, já que o art. 1.723, §1º, do Código
Civil diz que não se considera em união estável quem incidir
em algum dos impedimentos matrimoniais. Embora Maria
Berenice Dias tenha apontado, (...), que a lei restringe a
proibição da bigamia somente ao casamento civil, não à
união estável (já que, segundo a melhor hermenêutica,
restrições de direitos só existem quando expressas na
legislação), cabe reconhecer que este argumento tem uma
boa consistência legal (infraconstitucional), ainda mais se
nos pautarmos pela isonomia que deve existir entre
casamento civil e união estável. Entendemos, todavia, que
essa “interpretação lógica” é superável pela consideração de
que o rol de entidades familiares do art. 226 da CF/88 é
meramente exemplificativo, não taxativo, de sorte ser
juridicamente possível o reconhecimento de entidades
familiares autônomas, além daquelas previstas nos
parágrafos de dito dispositivo constitucional. Afinal, com
base nas lições doutrinárias (...) de Paulo Lôbo, Rodrigo da
Cunha Pereira e Maria Berenice Dias, a família se forma
sempre que houver uma união pautada pela afetividade e
estabilidade. Na ADPF 132 e na ADI 4277, o Ministro
Gilmar Mendes afirmou, com precisão que “[o] fato de a
Constituição proteger, como já destacado pelo eminente
Relator, a união estável entre homem e mulher não significa
uma negativa de proteção – nem poderia ser – à união civil,
estável, entre pessoas do mesmo sexo” (p. 44 do voto).
Logo, o mesmo pode ser afirmado sobre as uniões
poliafetivas: a proteção das monoafetivas não implica
negativa de proteção às poliafetivas. Entendemos que em
uma democracia, ao menos em regra, somente são válidas
restrições de direitos se o povo expressamente com elas
anuiu, por intermédio de textos normativos. Direitos podem
ser concedidos por analogia, mas restrições de direitos não.
Entendemos que se pode atenuar judicialmente essa regra
18
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apenas em hipóteses de ordens constitucionais de legislar,
que imponham a criação de normas restritivas de direitos,
caso caracterizada a omissão inconstitucional em tal tema,
já que neste caso a vontade do povo em prol de tal restrição
de direitos, objetivamente aferível na ordem de legislar
(manifestação do Poder Constituinte Originário ou
Reformador), estará sendo desrespeitada. (...). Portanto,
sempre teremos uma família quando houver uma comunhão
afetiva e plena de vida e interesses, de forma pública,
contínua e duradoura”. [16]
De acordo com os entendimentos doutrinários acima expostos por Vecchiatti,
a limitação numérica que a lei ordinária impõe poderia ser relativizada com
referência às uniões estáveis, uma vez que a Constituição Federal não abriga o
“Princípio Monogâmico”, mas um conceito bem amplo de família, com fulcro no
afeto e no caráter estável do relacionamento. Isso revela que há ao menos uma forte
corrente doutrinária a defender a possibilidade de reconhecimento da união
poliafetiva como entidade familiar5 geradora de efeitos nessa seara. Essa tendência
ao reconhecimento da união poliafetiva, tal como aconteceu com as uniões
homoafetivas, indica para uma consequente tendência de revisão do conceito e dos
impedimentos matrimoniais de modo a ultrapassar o modelo monogâmico
tradicional regulado na legislação ordinária civil e penal.
3-O CRIME DE BIGAMIA: BEM JURÍDICO TUTELADO E
(I)LEGITIMIDADE FRENTE ÀS MUTAÇÕES DO “DIREITO DAS FAMÍLIAS”
3.1-O BEM JURÍDICO PENAL COMO LIMITE AO DIREITO PUNITIVO
A partir do reconhecimento do chamado “Princípio da Exclusiva Proteção de
Bens Jurídicos” pelo Direito Penal, não mais é possível admitir a promoção de uma
determinada conduta em infração penal se tal opção político – criminal não estiver
amparada na tutela de um bem jurídico com dignidade penal.
De acordo com essa concepção, reinante no Direito Penal hodierno, o Direito
Penal não é instrumento adequado para tutelar a moral, funções administrativas
governamentais, alguma ideologia ou religião, entre outras coisas, mas,
exclusivamente, “os bens jurídicos mais relevantes”.[17]
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Conforme ensinamento de Estefam e Gonçalves pode-se atribuir a Feuerbach,
considerado por muitos como o “pai do Direito Penal Moderno”, a originalidade da
visão, centrada numa concepção contratualista, segundo a qual o crime seria
encarado como “uma ofensa a um direito subjetivo individual”. No seguimento,
Birnbaum teria recuperado tal tese, defendendo, contudo,que não seria missão do
legislador a criação e bens jurídicos, mas apenas a função de sua garantia. Por seu
turno, Binding, em finais do século XIX leva a questão ao patamar onde hoje se
acha, postulando quer cabe ao Direito Penal tutelar bens jurídicos. De acordo com
Binding, “o bem seria o interesse juridicamente tutelado e a norma o meio (eficaz)
para sua proteção, em face da ameaça de pena”. Restava, porém, determinar o que
seria exatamente um “bem jurídico”, e mais, quais bens jurídicos teriamdignidade
de proteção por intermédio do Direito Penal. Franz vonLizst, no começo do século
XX, afirma que os bens jurídicos seriam “interesses juridicamente protegidos”, seja
de caráter individual ou coletivo. O conceito de Lizst é submetido à crítica,
especialmente tendo em consideração a dificuldade de determinar de forma genérica
e cabal quais seriam os interesses humanos dignos de proteção penal. Seria
necessário buscar um critério mais objetivo e menos variante para a orientação da
dogmática. No seio do neokantismo, Mayer e Honig, na primeira metade do século
XX, sustentam que é o legislador quem “cria” os bens jurídicos de acordo com as
circunstâncias e conveniências culturais e sociais em que se acha imiscuído. Não
havia ainda, contudo, uma noção clara do bem jurídico penal como um limitepara a
produção de normas penais. Já com o finalismo, tendo como grande expoente, na
década de 1930, Hans Welzel, continua prevalecendo a função do Direito Penal de
tutelar bens jurídicos, mas já surge uma preocupação com o delineamento de limites
quanto à atividade do legislador na seleção desses bens considerados dignos de
proteção penal. Ali já se aponta a necessidade de que, para merecer a tutela
específica do Direito Penal, um bem jurídico deve ser “vital” para a coletividade ou
para os indivíduos. Atualmente, no bojo do século XXI, impõe-se uma concepção
“constitucionalista do Direito Penal, com suas características de subsidiariedade e
fragmentariedade. Dessa maneira, o bem jurídico não pode deixar de ser “a
expressão de um valor constitucional”. [18]
Percebe-se que o nascimento do conceito de bem jurídico, assim como todo
seu desenvolvimento, apontam para uma finalidade de limitação e não de
legitimação ou fundamentação genérica com relação ao “ius puniendi”

20
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

estatal. [19]Trata-se de um conceito “negativo”, que visa conter a arbitrariedade ou
a subjetividade do legislador no momento da criação de tipos penais. [20]
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Não obstante se tenha já hoje clara a noção de que o bem jurídico serve como
limite ao poder de punir estatal e que esse limite deve ser buscado nas normas
constitucionais a indicarem quais são os interesses coletivos e individuais dignos de
proteção, há que destacar o escólio bem posto de Paschoal, quanto ao fato de que é
preciso adicionar a tudo isso a observação de que um bem jurídico deve ser objeto
de proteção penal, não somente porque esteja previsto como um interesse social ou
individual na Constituição, mas porque, de acordo com a proporcionalidade, a
subsidiariedade e a fragmentariedade, seja necessária a proteção especificamente
criminal daquele bem. E suas palavras:
“Eventual necessidade de tutela penal não pode
resultar de uma análise meramente formal, ou seja, não é
razoável propugnar que o legislador está obrigado a
criminalizar exclusivamente em função do reconhecimento
de um determinado bem jurídico (ou direito fundamental)
5
por parte da Constituição Federal, mas, sim, em razão da
carência efetiva de tutela de tal natureza”. [21]
O autor lusitano Figueiredo Dias também aponta para a conformação
“subsidiária (ou de ‘ultima ratio’) de bens jurídicos dotados de dignidade penal”.
Destaca, entretanto, que essa noção do que seja efetivamente um bem jurídico penal,
muito embora básica para a configuração do Direito Penal hodierno, não ensejou,
até agora, uma determinação nítida e segura (e pode ser que nunca venha a ter essa
característica de segurança ou determinação). Há ingente dificuldade em tornar a
noção de bem jurídico penal um “conceito fechado e apto à subsunção”, com
capacidade de delineação, afastada qualquer dúvida razoável, de uma ”fronteira
entre o que legitimamente pode e não pode ser criminalizado”.[22]
Contudo, é fora de qualquer dúvida o fato de que atualmente não é concebível
a criação ou mesmo a manutenção de condutas incriminadas sem que haja a
possibilidade de identificar um bem jurídico a ser tutelado por meio da repressão
criminal.
3.2-O BEM JURÍDICO TUTELADO NO CRIME DE BIGAMIA: BREVE
EXCURSO PELA DOUTRINA
21
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O crime de Bigamia, previsto no artigo 235, CP, está localizado no Título VII
– Dos Crimes Contra a Família, Capítulo I – Dos crimes contra o casamento. A
família e, por consequência, o casamento, bem como outras formas de constituição
da família (v.g. união estável), são dotados de dignidade constitucional, conforme
disposto no artigo 226 e parágrafos, CF. Por isso, desde logo, Celso Delmanto e
outros, vislumbram no crime de bigamia legitimação constitucional pela proteção
da “organização da família”.[23]
Segundo Nucci, o interesse estatal tutelado no crime de bigamia seria a
“preservação do casamento monogâmico”. [24]
Na mesma toada, o ensinamento de Damásio, ao aduzir que no crime de
bigamia, “a lei penal tutela a ordem jurídica matrimonial, assentada no princípio do
casamento monogâmico". [25]
Para Greco o bem juridicamente protegido na bigamia seria “a instituição do
matrimônio, relativa ao casamento monogâmico”, embora também não se deixe de
proteger “a família” (grifos no original). [26]
Bitencourt aponta como bem jurídico tutelado na bigamia o interesse estatal
na proteção da organização jurídica do matrimônio, tendo em destaque o chamado
“princípio monogâmico”, que “é adotado, como regra, nos países ocidentais”. [27]
Finalmente apresenta-se o escólio de Mirabete e Fabbrini:
“Com a incriminação da bigamia protege-se, como
objeto jurídico, no âmbito geral da organização familiar, o
casamento monogâmico, regra na quase totalidade dos
países da civilização cristã ocidental. A poligamia, e nesta a
poliandria, atacam a ordem jurídica nas suas fundamentais
exigências referentes às formas de convivência social
estabelecidas pelos termos culturais vigentes”. [28]
Considera-se desnecessária a exposição de mais manifestações doutrinárias
acerca do bem jurídico tutelado pelo crime de bigamia, podendo-se afirmar, com
segurança, que é consenso tratar-se da proteção da família e do casamento
monogâmico.
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3.3-BIGAMIA E BEM JURÍDICO TUTELADO
LEGITIMAÇÃO JURÍDICA DE UNIÕES POLIAFETIVAS

EM

FACE

DA

Como já frisado na introdução do presente trabalho, independentemente das
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convicções morais dos autores e de qualquer pessoa, fato é que está em andamento
uma dinâmica alteração e ampliação do conceito de família no Brasil e no mundo
ocidental em geral. Trata-se de fato empírico que não comporta ser ignorado pelo
mundo jurídico, sob pena de que esse mundo jurídico torne-se alienado e estéril
diante da realidade que se lhe impõe. É evidente que essa alteração do conceito de
família tem direta influência na noção e no regramento da instituição do casamento
civil, bem como no reconhecimento das mais diversas formas de uniões estáveis.
Como adverte Cruet, não se pode aderir à “ilusão do legislador” de que pode
“criar todo o direito” e nem à “ilusão do juiz que quer tirar todo o direito da lei”. [29]
É bem verdade que, como aduz Goyard – Fabre, o mundo do Direito tem uma
face autopoiética, tal qual bem demonstraram Willke e Luhmann, apropriando-se
do conceito de autopoiese,criado na década de 1970, pelos biólogos Francisco
5
Varela e Humberto Maturana, para se referirem à capacidade de sistemas biológicos
fechados produzirem-se a si mesmos.[30]Efetivamente o Direito se autoproduz, mas
isso não lhe concede o apanágio de ignorar ou desprezar o contexto em que se
encontra inserido. Como bem destaca Neves, o autopoiese do Direito encontra
limites no fato de que também sofre influências externas em sua conformação,
fenômeno este que o autor denomina de “alopoiese”. A “alopoiese” incapacita o
Direito com relação a uma “autoprodução consistente ou fechamento operativo”, ou
seja, não pode se manter infenso às influências filosóficas, sociais, econômicas
etc.[31]
No que tange ao casamento e às uniões estáveis, já vimos o reconhecimento
da homoafetividade. Como já demonstrado neste texto, embora haja entendimentos
de que a questão da homoafetividade teria nuances importantes que a distinguiriam
das uniões poliafetivas e que seriam fatores impeditivos de um mesmo percurso
evolutivo, é perfeitamente imaginável, e até mesmo prognosticável, que as uniões
poliafetivas hetero e homoafetivas acabem, com o tempo, ganhando terreno em
termos de reconhecimento jurídico, sendo, inclusive, capazes de ensejar alterações
no próprio conceito de casamento exclusivamente monogâmico, conforme previsto
no Código Civil e tutelado penalmente pelo Código Penal. A questão sobre a
23
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distinção entre “requisitos de validade” e “elementos de existência” do ato jurídico
pode, perfeitamente, ser contornada por uma interpretação conforme a Constituição
e, especialmente, por uma alteração legislativa no nível ordinário, ajustando o
Direito posto à realidade social.
Nesse quadro de possibilidades não é desprezível a hipótese de que, num
futuro, as uniões estáveis poliafetivas sejam permitidas e reconhecidas e que, num
segundo passo, alterações legislativas ampliem a possibilidade do casamento para
o modelo poliafetivo ou poligâmico.Como já visto neste trabalho, o chamado
“Princípio Monogâmico” não tem assento constitucional, sendo fruto da
regulamentação do casamento no nível da legislação ordinária.
Nessa situação, em que se considerem legais as uniões poliafetivas e também
o casamento poligâmico, a alteração dos conceitos civis necessariamente afetará a
questão penal no que tange à incriminação da bigamia. Na verdade, o
reconhecimento inicial das uniões estáveis poliafetivas, já começará a minar a
legitimidade das proibições civis do casamento restrito ao modelo monogâmico e,
consequentemente, também iniciará uma erosão quanto à legitimação da punição
criminal da bigamia.
Ao reverso do que propõe Simão para quem a admissão da poligamia como
uma forma de família legítima, dependeria de revogação do Código Penal (Crime
de Bigamia) e do Código Civil (impedimento e nulidade), [32] na realidade, seria a
mudança social e de costumes que influenciaria na deslegitimação da legislação
antes referida e provocaria sua alteração.
É preciso atentar para a observação de Hironaka em uma abordagem
transdisciplinar entre o Direito Civil e o Direito Penal quanto à proteção da família:
“Os mecanismos do Direito Penal postos à disposição
da asseguração desta proteção incumbida ao Estado,
portanto, devem ver e entender o conceito de família tal qual
ele se apresenta hoje, reescrito em múltiplos modelos, para
além do tradicional modelo matrimonializado e
patriarcalista, como por exemplo, a família informal, a
família monoparental, a família anaparental, a família
hetero ou homoafetiva, a família biológica ou socioafetiva,
24
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a família mosaico ou reconstituída, entre tantos outros
arranjos familiares. Esta é a nova feição da família: plural,
democrática, igualitária, afirmando-se o seu caráter
instrumental e tornando-se meio de promoçãoda pessoa
humana, à busca de seu projeto pessoal de felicidade. A
família eudemonista, enfim”. [33]
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Com fulcro numa interpretação segundo a Constituição, já é possível, na
atualidade mesmo, encontrar entendimentos que deslegitimam, desde logo, o crime
de bigamia no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a defesa do
reconhecimento das uniões poliafetivas. Neste sentido Vecchiatti:
“Dessa forma, considerando que o princípio da
igualdade veda diferenciações jurídicas desprovidas de
fundamentação lógico-racional que as justifiquem com base
nos critérios diferenciadores erigidos, entendemos ser
inconstitucional a criminalização da bigamia (art. 235 do
Código Penal) e também inconstitucional o impedimento
5
matrimonial ao casamento civil entre pessoas casadas
(artigo 1.521, VI, do Código Civil), por inexistente
motivação lógico-racional que justifique a negativa de
reconhecimento jurídico às famílias conjugais poliafetivas
que não gerem a opressão de um cônjuge relativamente
ao(s) outro(s)”.[34]
Sob o prisma penal e de acordo com o “Princípio de exclusiva proteção de
bens jurídicos”, a admissão de uniões poliafetivas por si só, com a consequente
erosão da monogamia como modelo familiar, ou mais, com a alteração das regras
do casamento, admitindo-se a poligamia, restaria totalmente dizimada a legitimação
da incriminação da bigamia. Afinal, o bem jurídico tutelado teria simplesmente
desaparecido do contexto social e até mesmo jurídico. A família poligâmica seria
admitida e também as uniões estáveis e o casamento poliafetivo. Dessa forma os
bens jurídicos apontados hoje pela doutrina de forma consensual se desvaneceriam
totalmente.
Outro princípio constitucional limitador do direito de punir estatal entraria em
jogo. Trata-se do “Princípio da Alteridade ou da Transcêndência”, bem delineado
por Feinberg ao chamá-lo de “HarmPrinciple” e dividi-lo em “Harmtoothers” e
25
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“Offensetoothers”, distinguindo-os de “Harmto self” e Harmlesswrongdoing e
deixando bem evidenciada a diferença entre o dano ou a ofensa a terceiros, o dano
a si próprio e a conduta simplesmente imoral.[35] Fato é que a partir do momento
que sejam reconhecidas as uniões poliafetivas e até mesmo o casamento, essa opção
somente dirá respeito aos envolvidos, não havendo interesses de terceiros tuteláveis.
Qualquer espécie de reprovação à conduta terá caráter moral, o que não pode ser
objeto de repressão jurídico – penal.
Com o esvaziamento do bem jurídico tutelado pelo crime de bigamia na
atualidade, em eventual mudança do quadro na área cível, também passará tal ilícito
a infringir o “Princípio da Lesividade, da Ofensividade ou do Direito Penal do
Dano”, uma vez que passaria a constituir uma conduta incriminada sem que
houvesse lesão a qualquer bem jurídico ou interesse jurídica e socialmente digno de
tutela. Na realidade, a incriminação da bigamia configuraria uma desarmonia
sistemática entre o que se entenda por ilícito civil e ilícito penal, sendo inadmissível
que algo que seja considerado lícito nos campos civil ou administrativo, possa ser,
ao mesmo tempo, um ilícito penal. De acordo com a lição de Figueiredo Dias:
“As causas de justificação não têm de possuir caráter
especificamente penal, antes podem provir da totalidade da
ordem jurídica e constarem, por conseguinte, de um
qualquer ramo do direito. Esta verificação (...) é
compreensível e, ao menos numa larga medida,
indiscutível: se uma ação é considerada lícita (conforme ao
‘direito’) pelo direito civil, administrativo ou por qualquer
outro, essa licitude – ou ausência de ilicitude – tem de
impor-se a nível do direito penal, pelo menos no sentido de
que ela não pode constituir um ilícito penal”.[36]E
prossegue o autor, apresentando, em reforço, a formulação
de Merkel: “sempre que uma conduta é, através de uma
disposição do direito, imposta ou considerada como
autorizada ou permitida, está excluída, sem mais a
possibilidade de, ao mesmo tempo e com base num preceito
penal, ser tida como antijurídica e punível”. [37]
Observe-se que o antigo crime de adultério sofreu revogação,
mesmo permanecendo como ilícito civil por violação do dever de fidelidade
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inerente ao casamento. O que dizer então, em um projetado futuro em que as uniões
poliafetivas e, quiçá, os casamentos poligâmicos sejam admitidos, com relação ao
atual crime de bigamia? As razões que apontavam para a eliminação do adultério
como crime, permanecendo apenas como ilícito civil, se multiplicam imensamente
no que diz respeito à questão da poliafetividade.
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É claro que a bigamia ou poligamia que se imagina aceitável diante de uma
nova ordem como lícita sob os prismas civil e penal, seria, necessariamente, aquela
em que todos os envolvidos têm plena ciência das circunstâncias da união e a
aceitam. A bigamia, por exemplo, às ocultas de um dos envolvidos ou de mais de
um deles – assemelhando-se às “famílias paralelas” -, certamente viola o dever de
“lealdade”, de forma que poderia subsistir como ilícito penal ou somente civil em
uma nova ordem. O que nos parece é que, tal qual o adultério, essa espécie de
violação do dever de “lealdade” no casamento ou união estável poliafetivos deveria
reduzir-se a mero ilícito civil, tal qual hoje ocorre com o adultério. A diferença seria
que para quem optasse pelo casamento ou união estável monogâmicos, haveria o
ilícito civil por violação do dever de “fidelidade”, enquanto que no casamento ou
união estável poligâmicos, o ilícito
5 civil decorreria da infração à “lealdade”.
4-CONCLUSÃO
O presente trabalho teve por objetivo o estudo e a realização de um
prognóstico, despido de qualquer impressão de caráter moral, acerca das chamadas
uniões poliafetivas e os possíveis efeitos que seu reconhecimento pode gerar no que
se refere ao crime de bigamia. A abordagem foi, portanto, exclusivamente jurídica.
Foi apresentado o estado da arte da discussão acerca a legitimidade das
chamadas uniões poliafetivas, constatando-se a existência de grande celeuma no
mundo jurídico, com duas ocorrências de expedições de escrituras públicas, ao
passo que vigora uma recomendação negativa do CNJ, no aguardo de um
posicionamento definitivo. Na doutrina, vozes existem defendendo a possibilidade
de reconhecimento legal dessas uniões, bem como aqueles que postulam tratar-se
de um ato jurídico nulo porque seu objeto seria ilícito.
Foi estudado o conceito de bem jurídico como limitador do direito de punir
do Estado, bem como, especificamente, os bens jurídicos apontados pela dogmática
como tutelados pelo atual crime de bigamia. Constatou-se que os bens jurídicos
tutelados seriam a organização da família e o princípio monogâmico do casamento,
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conforme previsto no Código Civil, embora sem previsão expressa (do princípio
monogâmico) na Constituição Federal.
A conclusão, diante do quadro exposto, foi a de que se num futuro, próximo
ou remoto, vierem a ser reconhecidas as uniões poliafetivas, bem como, por via de
consequência possível, o casamento poligâmico, o crime de bigamia perderia sua
legitimação diante de princípios que norteiam o direito penal moderno, tais como
os de “exclusiva proteção de bens jurídicos”, da “lesividade” e da “alteridade”.
Apenas restaria, nos casos de bigamia, em que houvesse engodo de participantes da
união, similarmente ao que ocorre com as chamadas “famílias paralelas”, a
possibilidade de previsão criminal, mas com maior tendência, para uma sanção de
natureza civil, a exemplo do que hoje se opera com o adultério, tendo por base uma
violação do dever de “lealdade” que seria a marca dessas uniões poliafetivas ou
casamento poligâmicos.
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RESUMO: Além de disposições expressas de alguns negócios que podem ser
realizados no processo, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe consigo a
possibilidade de constituição de negócios processuais atípicos, por meio de sua
cláusula geral de negociação. Nesse sentido, o foco desse trabalho será analisar o
posicionamento do juiz diante da realização dos referidos acordos.
PALAVRAS-CHAVE: Negócios jurídicos processuais. Atuação do Juiz.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Capacidade negocial: o Juiz como parte da
convenção. 3. O juiz como regulador dos Negócios Jurídicos Processuais. 3.1
Momento do Controle Judicial. 3.2 Recorribilidade da decisão. 3.3 Consequências
do Controle Judicial. 4. Conclusão

1. Introdução
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 190, trouxe elementos que
ampliaram a possibilidade de autorregulação do procedimento dos litigantes, com o
intuito de que cada processo possa ter uma feição individualizada a cada
singularidade, escapando-se da vala comum legal e acarretando em ganhos na
celeridade e efetividade processual.
A nova legislação dispõe que, para as demandas em que se discutam direitos
passíveis de autocomposição, é permitida a negociação entre as partes sobre o
procedimento judicial. In verbis:
Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é
lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes,
faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.
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Paragrafo Único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Assim, apesar de o CPC/73 já instituir o dever de respeito à autonomia da
vontade no processo, não se pode negar que esta tomou grandes proporções no
Código de Processo Civil de 2015, principalmente em virtude da diminuição da
abrangência das normas proibitivas ou impositivas, as quais eram grandes
obstáculos à validade dos negócios jurídicos.[1] Em outras palavras, nota-se um
maior incremento ao papel da autonomia da vontade das partes no tocante à
construção do procedimento e às suas posições processuais.
Destaca-se que, muito embora o esforço pela simplificação do processo, há
ainda no CPC/2015 uma série de regras formais desnecessárias, as quais poderiam
ser suprimidas em determinados casos, muitas das quais tornam o processo menos
célere e efetivo.[2] Nesse sentido, as convenções processuais passam a ter
importância significativa como uma
5 tentativa de, sempre que possível, ultrapassar
os obstáculos formais estabelecidos pelo legislador.
Por outro lado, surge o justo receio sobre os limites de atuação do juiz nas
demandas em que forem utilizadas as convenções processuais. Conforme o
pensamento do doutrinador Jaldemiro Ataíde[3] sobre o tema, por ser o processo
civil integrante do direito público e o meio através do qual o juiz, aparelhado com
os diversos poderes-deveres que lhe são atribuídos constitucional e legalmente,
cumpre a sua função jurisdicional, o papel do magistrado frente a um acordo
processual pode assumir inúmeras feições a depender do negócio jurídico em
questão.
Nesse contexto, um tema primordial a ser estudado é a definição da posição
do Estado-juiz na conjuntura das convenções processuais, sendo o único ponto de
consenso entre os processualistas a busca pelo equilíbrio entre os interesses públicos
e privados presentes no processo.
1. Capacidade negocial: o Juiz como parte da Convenção
Os Negócios Jurídicos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Os
unilaterais são aqueles que se perfazem pela manifestação de uma só vontade, como
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nos casos de desistência e renúncia. Os bilaterais, por sua vez, são aqueles que se
perfazem pela manifestação de duas vontades, como é o caso da eleição negocial de
foro. Por último, os plurilaterais são os negócios firmados pela vontade de mais de
um sujeito.[4]
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No contexto dos negócios plurilaterais, é controvertida, na doutrina brasileira,
a tese de que o juiz teria capacidade negocial, podendo ser um dos sujeitos do
Negócio Jurídico Processual Plurilateral.
O posicionamento doutrinário contrário à capacidade negocial do juiz,
principalmente defendido por Antônio do Passo Cabral, fundamenta-se em Kelsen
para afirmar que apenas os sujeitos dotados de interesse possuem capacidade para
acordar regras do procedimento, criar, modificar ou extinguir situações processuais,
sendo a negociação processual uma das funções jurisdicionais.[5]
Por outro lado, existem doutrinadores, a exemplo de Fredie Didier Jr., que
defendem não haver motivos que possam embargar a negociação processual com
um órgão jurisdicional[6]. Nos casos em que a autoridade judicial tenha sua esfera
jurídica afetada diretamente, criando deveres ou restringindo seus poderes-deveres,
é necessário que ela seja codeclarante do acordo, participando como parte do
Negócio Jurídico Processual Plurilateral.[7]
Um exemplo seria a previsão expressa do calendário processual[8], no qual o
magistrado é igualmente contratante e sua anuência é imprescindível para a eficácia
do pacto, o que indica que a participação do juiz nos negócios jurídicos plurilaterais
é válida.[9]
Desse modo, resta evidente que o magistrado como parte do acordo processual
não é um tema consolidado. O consenso se restringe a participação do juiz como
fiscal e incentivador da convencionalidade processual.
2. O juiz como regulador dos Negócios Jurídicos Processuais
Em uma primeira análise, cabe destacar que o Código de Processo Civil de
2015 possui inúmeros exemplos de acordos processuais típicos, como a convenção
para a eleição de foro (art. 63[10]), como herança do CPC/73. Ocorre que,
paralelamente a essas espécies expressamente taxadas, como já mencionado, o art.
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190 do CPC/2015 trouxe uma cláusula geral de atipicidade dos negócios
processuais, possibilitando que as partem convencionem modulações sobre os ônus
e faculdades processuais, bem como sobre o procedimento.
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Nesse contexto, como uma tentativa de impedir que os acordos processuais
pudessem vir a desvirtuar a aplicação legal pela jurisdição, o art. 190, em seu
parágrafo único, cuidou de trazer inúmeros limites à formação do Negócio Jurídico
Processual.[11] A validade e a eficácia plena do negócio ficam sujeitas ao controle
pelo órgão jurisdicional, sendo a forma de controle dependente da natureza de
eventual vício.[12]
Da redação do art. 190, para serem válidos, os negócios jurídicos processuais
precisam ser celebrados por pessoas plenamente capazes, e, assim como os demais
negócios jurídicos, devem possuir objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em
lei. Nesse contexto, o negócio será nulo, podendo ser declarado ex officio pelo
magistrado nos temos do parágrafo único do art. 190 do CPC/2015.[13]
Outrossim, também pode o juiz recusar a negociação, de ofício, quando
5
ocorrer a extrapolação dos limites específicos expressos no dispositivo. Tais limites
são relacionados à natureza dos direitos admitidos na pactuação judicial (processos
que versam sobre direitos que admitem autocomposição), ao objeto convencionado
(ônus, poderes, faculdades e deveres processuais) e à impossibilidade de inserção
abusiva em contrato de adesão, bem como quando alguma parte se encontre em
manifesta situação de vulnerabilidade.[14]
O negócio processual também pode ser anulado diante de vícios da vontade,
resultantes de erro, dolo ou coação[15]. Nesse caso, deve haver requerimento da parte
interessada, consoante art. 177 do CC/02[16]. Ademais, frisa-se a existência de
acordos processuais que dependem de homologação judicial, a qual é necessária
para a produção de seus efeitos.
Nesse sentido, observa-se que o juiz não possui a faculdade de apreciar a
conveniência do acordo, limitando-se ao exame da validade. Trata-se, portanto, de
um equilíbrio entre a autonomia das partes e o interesse público.
2.1 Momento do controle judicial
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Na doutrina brasileira não há muita discussão acerca da competência do
magistrado de controlar a validade dos Negócios Jurídicos Processuais. Muito se
discute, no entanto, em relação ao momento desse controle, dividindo-se as posições
doutrinárias entre defender um controle prévio ou posterior à produção de efeitos
dos negócios.
A maior parte da doutrina, no entanto, parece se firmar sobre a égide da
desnecessidade de controle prévio, fundamentando-se em três justificativas: as
convenções processuais seriam decorrentes diretamente da autonomia das partes no
processo; diante da possibilidade de realização de convenções pré-processuais, não
seria viável submeter todos os acordos ao controle do judiciário; entendimento de
que a homologação ou deferimento prévio seria uma maneira de perpetuar a uma
relação de dependência entre os cidadãos e o Estado.[17]
Salvo exceções previstas em lei, a negociação processual é aperfeiçoada sem
a necessidade de homologação ou deferimento judicial. Desse modo, verifica-se a
imediata eficácia dos negócios processuais, confirmada, inclusive, por meio do
parágrafo único do art. 190 do CPC/2015, o qual revela que o controle judicial deve
ser feito a posteriori e de maneira limitada ao exame de inexistência ou
invalidade.[18]
Para alguns autores, admitir que a homologação prévia fosse necessária seria
uma forma de negar a autonomia na qual a negociação processual se fundamenta,
sendo um mecanismo de reforço a dependência que os particulares detém em
relação ao Estado.[19]
Por outro lado, existem situações em que a própria lei prevê que um acordo
processual apenas produzirá efeitos quando homologada pelo magistrado. Percebese, portanto, que será uma condição de eficácia da convenção processual. Ressaltase que a homologação é, nesse caso, tratada como um ato indispensável a eficácia
externa do negócio. Em outros termos, ainda que válido e plenamente eficaz entre
as partes (eficácia interna), a convenção processual só produziria efeitos no
processo (eficácia externa) a partir da homologação judicial.[20]
O exemplo mais conhecido de acordo processual dependente de homologação
judicial é aquele disposto no parágrafo único do art. 200 do CPC/2015[21], no qual
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é previsto que a desistência da ação dependerá de prévia anuência para que produza
efeitos.
Nessas situações, a homologação serve como um filtro para demarcar até que
ponto as negociações feitas pelas partes estão dentro da atuação que lhe é permitida,
ou seja, controla se não estão pactuando sobre uma situação jurídica que não seja
de sua titularidade.[22]
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Superada a fase de controle de invalidade, não se exige a manifestação do juiz
(a não ser nas hipóteses de necessária homologação judicial prévia) para o
aperfeiçoamento da convenção, devendo abster-se de contrariar o que foi
convencionado pelas partes, bem como devendo tomar medidas que sejam
necessárias ao implemento do objeto negocial.[23]
2.2 Recorribilidade da decisão
Como cediço, as hipóteses em que é cabível a impugnação de decisão por
agravo de instrumento estão taxativamente enumeradas no CPC/2015. Ocorre que,
não obstante a taxatividade dessas 5hipóteses, é possível a interpretação extensiva de
cada um de seus tipos.[24] Ressalta-se que não é o caso de ampliação do rol, mas
apenas a admissão de situações não expressamente narradas devido à linguagem
restrita do código.
Um exemplo de interpretação extensiva no cabimento do agravo de
instrumento, que aqui muito interessa, é aquele que propõe que, na mesma hipótese
de decisão que rejeita convenção de arbitragem, se encaixe a decisão que recusa
eficácia ou não homologa acordo processual. Isso porque seria a convenção de
arbitragem uma espécie do gênero Negócios Jurídicos Processuais.[25]
Dessa forma, qualquer decisão denegatória da eficácia de determinada
convenção processual será agravável mediante interpretação extensiva, como o
exemplo da cláusula de eleição de foro, a qual, se for rejeitada, também é
impugnável por recurso de agravo de instrumento. Da mesma maneira, por
extensão, as situações em que não forem concedidas a homologação judicial
necessária poderão ser agravadas.
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Em regra, todas as decisões que rejeitam um Negócio Jurídico Processual se
assemelham e, pelo princípio da adequação, tais decisões devem ser igualmente
atacadas pelo mesmo meio de impugnação, qual seja, o agravo de instrumento.[26]
O intuito de utilizar a interpretação extensiva para admitir o agravo de
instrumento como recurso cabível contra decisão denegatória de eficácia ou de
homologação dos Negócios Jurídicos Processuais era evitar a utilização anômala e
excessiva do Mandado de Segurança.[27] Isso porque, este possui um prazo mais
elástico que o agravo de instrumento, trazendo prejuízos, inclusive, para a
celeridade processual.
2.3 Consequências do Controle Judicial
Como tratado acima, o magistrado possui a função de controle ou fiscalização
dos Negócios Jurídicos Processuais, a qual é feita por meio da análise de validade
de tais convenções, controlando até que ponto a vontade das partes pode alterar o
processo.
A partir desse controle, caso esteja o negócio perfeitamente de acordo com as
condições de validade, o juiz deve cumprir os acordos processuais e adotar medidas
necessárias ao seu cumprimento, caso necessário. São inúmeras as maneiras pelas
quais o magistrado pode efetivar um negócio processual, por exemplo, nomeando
profissional escolhido como perito ou administrador.[28]
Destaca-se, ainda, que a abrangência da invalidade pode ser total, ou seja,
quando alcança todo o negócio processual, ou parcial, quando apenas uma parte
dele é considerada inválida[29]. Nesse caso, são afastadas as cláusulas nulas ou
anuláveis e mantidas as demais.
Por outro lado, podem ser verificadas situações de invalidade total da
convenção processual, a qual será tida como nula se resultar em prejuízo para as
partes, conforme o enunciado nº 16[30] do Fórum Permanente de Processualistas
Civis e o nº 42[31] da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados.
Nesse sentido, em sendo caso de nulidade total do negócio, este será
desconstituído, o que ocorrerá nos próprios autos, uma vez que não existe o ônus,
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para o interessado, de ter que propor ação declaratória de nulidade, porquanto esta
pode ser arguida em preliminar de defesa e de ofício pela autoridade judicial.[32]
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Além de nulo, existem casos em que o Negócio Jurídico Processual será
anulável, tendo como vícios geradores aqueles previstos pela lei civil. A anulação
processual, nesses casos, é de iniciativa da parte interessada, devendo o acordo
processual ser desconstituído por demanda autônoma. Esclarece-se que a via
autônoma é necessária diante da complexidade do objeto ensejador da
anulabilidade, merecendo cognição própria.[33]
Por conseguinte, diante da impossibilidade de o Juiz reconhecer, de ofício, as
hipóteses de anulabilidade, há também um impedimento quanto à declaração de
invalidade baseada apenas nesse motivo[34]. Não significa, no entanto, que o
magistrado esteja proibido de alertar as partes sobre possíveis vícios, intervindo em
razão dos deveres de esclarecimento e prevenção decorrentes dos princípios da
cooperação e do contraditório[35].
Ressalta-se que, nas hipóteses de invalidade, é possível que haja alternativas
5
de retificação, repetição ou ratificação dos atos viciados, hipóteses que
eventualmente podem evitar a decretação de nulidade ou anulabilidade do negócio.
Por exemplo, nos casos de incapacidade, se esta for cessada no curso do processo,
os atos processuais feitos com base no negócio tido como viciado poderão ser
ratificados, conforme disposição dos arts. 172 a 175 do Código Civil de 2002.[36]
4. Conclusão
A luz do que foi exposto acima, afigura-se clara a posição do Estado-Juiz no
controle e fomento dos Negócios Jurídicos Processuais. Observa-se que o
magistrado funciona como um verificador da validade dos acordos processuais
celebrados pelas partes do processo. Assim, comprovando que o preenchimento de
todos os requisitos, o magistrado deverá efetivar a convenção disposta.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir o direito internacional dos
direitos humanos. A finalidade do direito internacional dos direitos humanos
(DIDH) é proteger a vida, a saúde e a dignidade das pessoas. O DIDH é aplicado a
todo o tempo: em tempo de paz ou de conflito armado. Entretanto, de acordo com
alguns tratados de DIDH, os Governos podem suspender algumas normas em
situações de emergência pública que ponham em perigo a vida da nação, desde que
tais suspensões sejam proporcionais à crise e sua aplicação não seja indiscriminada
ou infrinja outra norma do direito internacional. No cenário internacional, em 1948,
o pós guerra, foi marco de importantíssimas mudanças no cenário internacional
onde foram possíveis inúmeras melhorias na esfera do homem, que mesmo em atrito
com culturas e omissões governamentais, sem levar em consideração posturas
políticas houve a esta necessidade de trazer para o mundo regras de convivência,
direitos humanos de proteção ao ser humano em si, em nome da evolução e
perpetuidade da paz, ainda que existam ainda a intolerância, e a desigualdade
estejam presentes em diversos locais, houve ganhos extraordinariamente
significativos para a comunidade mundial.
Palavras-chave: Direito Internacional dos Direitos Humanos; Proteção; Vida;
Saúde; Dignidade das pessoas.
ABSTRACT:The purpose of this article is to discuss international human rights
law. The purpose of international human rights law (IHRL) is to protect human life,
health and dignity. The IHRL is applied at all times: in times of peace or armed
conflict. However, according to some IHRL treaties, governments may suspend
some standards in public emergency situations that endanger the life of the nation,
provided that such suspensions are proportionate to the crisis and their application
is not indiscriminate or infringes another rule of law International. In the
international arena, in 1948, the post-war period was marked by very important
changes in the international scene, where innumerable improvements in the human
sphere were possible, which, even in the face of government cultures and omissions,
without taking political considerations into account, bring to the world rules of
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coexistence, human rights to protect the human being itself, in the name of the
evolution and perpetuity of peace, although there are still intolerance, and inequality
are present in various places, there have been extraordinarily significant gains for
the community world.
Keywords: International Human Rights Law, Protection, Life, Cheers, Dignity of
people.
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RESUMEN:The purpose of this article is to discuss international human rights law.
The purpose of international human rights law (IHRL) is to protect human life,
health and dignity. The IHRL is applied at all times: in times of peace or armed
conflict. However, according to some IHRL treaties, governments may suspend
some standards in public emergency situations that endanger the life of the nation,
provided that such suspensions are proportionate to the crisis and their application
is not indiscriminate or infringes another rule of law International. In the
international arena, in 1948, the post-war period was marked by very important
changes in the international scene, where innumerable improvements in the human
sphere were possible, which, even in
5 the face of government cultures and omissions,
without taking political considerations into account, bring to the world rules of
coexistence, human rights to protect the human being itself, in the name of the
evolution and perpetuity of peace, although there are still intolerance, and inequality
are present in various places, there have been extraordinarily significant gains for
the community world.
Palabras clave: Derecho Internacional de los Derechos Humanos; protección; la
vida; salud; Dignidad de las personas.

1 INTRODUÇÃO
O Direito internacional dos direitos humanos (DIDH) tem como base
fundamental a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada
pela resolução 217 A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro
de 1948.
O DIDH é um conjunto de normas internacionais, convencionais ou
consuetudinárias, que estipulam acerca d o comportamento e os benefícios que as
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pessoas ou grupos de pessoas podem esperar ou exigir do Governo. Os direitos
humanos são direitos inerentes a todas as pessoas por sua condição de seres
humanos. Muitos princípios e diretrizes de índole não convencional (direito
programático) integram também o conjunto de normas internacionais de direitos
humanos.
As principais fontes convencionais do DIDH são os Pactos Internacionais de
Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), as
Convenções relativas ao Genocídio (1948), à Discriminação Racial (1965),
Discriminação contra a Mulher (1979), Tortura (1984) e os direitos das Crianças
(1989). Os principais instrumentos regionais são a Convenção Europeia para a
Proteção dos Direitos Humanos (1950), a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem (1948), a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos
(1969) e a Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos (1981).
É fundamental lembrar que após a Segunda Guerra Mundial os povos em
todos os continentes não deixaram em momento algum de recorrer ao conflito
armado como resposta para suas disputas, e com a violência que as armas vinham
proporcionando, a discussão de um Direito Humanitário, que abordasse a proteção
humanitária em caso de guerra, além da questão do emprego de violência em
conflitos armados, entre outras discussões similares, levaram a uma inevitável
construção de um repertório jurídico de cunho humanitário que tivesse alcance
internacional. Fazia-se necessário, na visão dos juristas, impor limites à liberdade e
à autonomia dos estados conflitantes, garantindo com isso um progresso maior da
matéria de Direitos Humanos em escala mundial.
Mesmo assim, não bastaram as atrocidades constatadas ao fim do conflito
mundial, para consolidar o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Sua
importância na agenda internacional vem com o advento da Carta das Nações
Unidas em 1945, bem como a promulgação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos em 1948, consolidando realmente a importância do assunto no meio
jurídico internacional.
Assim, após o pioneirismo pré-guerra, o Direito Internacional dos Direitos
Humanos progrediu a olhos vistos, sendo matéria de relevância, presente em estudos
de juristas renomados e passando a ter um respeitoso corpus juris, integrado
principalmente por:
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Carta das Nações Unidas (ou ainda Carta da ONU ou Carta de São Francisco);
Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos;
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais,
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além de diversas convenções (tratados) internacionais.
2 DESENVOLVIMENTO
A finalidade do direito internacional dos direitos humanos (DIDH) é proteger
a vida, a saúde e a dignidade das pessoas.
O DIDH é aplicado a todo o tempo: em tempo de paz ou de conflito armado.
Entretanto, de acordo com alguns tratados de DIDH, os Governos podem suspender
algumas normas em situações de emergência pública que ponham em perigo a vida
da nação, desde que tais suspensões sejam proporcionais à crise e sua aplicação não
5
seja indiscriminada ou infrinja outra norma do direito internacional.
No DIDH impõe-se obrigações aos Governos em suas relações com os
indivíduos. Muitos opinam que os agentes não estatais – especialmente os que
exercem funções de índole governamental – devem também respeitar as normas de
direitos humanos, mas nada é definitivo a esse respeito.
De acordo com os tratados de DIDH, as pessoas naturais não têm deveres
específicos, mas podem ser declaradas responsáveis penalmente por violações que
podem constituir crimes internacionais, como o genocídio, os crimes contra a
humanidade e a tortura, os quais estão sujeitos também à jurisdição universal.
Os Tribunais Penais Internacionais para a ex-Iugoslávia e Ruanda,
recentemente constituídos, assim como o Tribunal Penal Internacional permanente,
têm jurisdição a respeito das violações do DIDH.
O sistema de supervisão do DIDH consiste em órgãos estabelecidos seja pela
Carta das Nações Unidas, seja pelos principais tratados de DIDH. O principal órgão
baseado na Carta das Nações Unidas é a Comissão de Direitos Humanos e a
Subcomissão sobre a Promoção e a Proteção dos Direitos Humanos. A Comissão
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também estabeleceu “procedimentos especiais” durante os últimos vinte anos, isto
é, a designação de relatores especiais, por temas ou por países, e grupos de trabalho
que, dentro do âmbito de suas competências, devem supervisar determinadas
situações de direitos humanos e apresentar relatórios a respeito.
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Nos seis principais tratados de DIDH também se estipula a constituição de
comitês de especialistas independentes para supervisionar a aplicação.
O escritório do Alto Comissionado para os Direitos Humanos tem uma
responsabilidade fundamental a respeito da proteção e promoção dos direitos
humanos. A finalidade desse escritório é reforçar a efetividade dos mecanismos de
direitos humanos das Nações Unidas, coordenar as atividades de promoção e
proteção dos direitos humanos em todo o sistema das Nações Unidas, fomentar a
capacidade nacional, regional e universal para promover e proteger os direitos
humanos e difundir os instrumentos e documentos informativos de direitos
humanos.
Os tribunais e comissões de direitos humanos constituídos em virtude de
tratados regionais de direitos humanos na Europa, América e África são diferenciais
do DIDH.
A Corte Europeia de Direitos Humanos é a instituição central do sistema
europeu de proteção dos direitos humanos, instituída de conformidade com a
Convenção Europeia de 1950. Os principais órgãos de supervisão regionais na
América são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Africana de Direitos Humanos e
dos Povos é o órgão de supervisão instituído pela Carta Africana de 1981. Em
nenhum tratado africano se estipula a constituição de uma corte de direitos
humanos.
No que tange à citada fase legislativa do Direito Internacional dos Direitos
Humanos (DIDH), a fase de implementação inicia-se a partir da harmonização entre
as jurisdições interna e internacional no sentido de conferir à temática Direitos
Humanos o caráter de Regime Internacional, seja por normas reconhecidamente
verificáveis, seja pela conscientização da inerência desse rol de direitos pela
comunidade internacional.
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Desse modo, a interação dos Direitos por meio da sua complementaridade
teleológica ganha importância no reconhecimento da capacidade processual
internacional dos indivíduos, o que consolida a personalidade jurídica que estes
possuem no âmbito interno, tal como expressa os artigos 2º e 4º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos; dita capacidade consolida-se com a supervisão
internacionais dos órgãos nacionais de proteção, como por meio do sistema de
relatórios e de resoluções adotadas na mais distintas cúpulas internacionais.
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Explicitamente, sob a consideração da proteção da pessoa humana como uma
norma imperativa e inderrogável de Direito Internacional no que tange ao rol dos
tratados de Direitos Humanos, i.e., normas de jus cogens – “direito imperativo ou
constringente”, nos termos do artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados: “É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma
norma imperativa de Direito Internacional geral”. Mais além, no mesmo sentido, o
artigo 27 da mesma Convenção assevera que uma parte tem a possibilidade de
invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um
tratado”, como também o artigo 60, § 5º.
5

É de fundamental importância que se faça um paralelo entre o Direito
Constitucional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Na
presente apreciação, o caso do Brasil servirá como ilustração. Desse modo, é
necessário analisar os pontos convergentes entre a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) e a atual Constituição da República Federativa do Brasil
(1988), bem como o desdobramento do mais significativo documento internacional
de direitos humanos no ordenamento constitucional brasileiro. A Constituição de
1988, conhecida informalmente por “Constituição Cidadã”, recebeu profunda
inspiração da Declaração Universal de 1948, aproveitando suas emanações jurídicas
fundamentais, chegando ao ponto de ser considerada por alguns como sendo sua
mentora e matriz. Na época de sua promulgação, a Carta Política brasileira figurava
no rol das Constituições nacionais que maior número de direitos e garantias
fundamentais tutelava. Assim, a Constituição de 1988 abriga os compromissos
anteriormente assumidos pelo Brasil no plano internacional, reforçando sua
importância e materializando-os no plano interno.
O diploma brasileiro assegura o mais amplo e detalhado elenco de direitos e
liberdades individuais, coletivos e sociais, notadamente no artigo 5º e seus 78
incisos, os quais cobrem abrangente gama dos chamados direitos e garantias
53
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fundamentais. Pode-se afirmar, também, que a Constituição brasileira vai além da
Declaração Universal, garantindo ainda outros direitos que surgiram e se
consolidaram durante os quarenta anos que a separam da publicação da Declaração
de 1948. Assim sendo, aos tratados internacionais em matéria de direitos humanos
celebrados pelo Brasil se somam o diploma brasileiro assegura o mais amplo e
detalhado elenco de direitos e liberdades individuais, coletivos e sociais,
notadamente no artigo 5º e seus 78 incisos, os quais cobrem abrangente gama dos
chamados direitos e garantias fundamentais. direitos e garantias fundamentais
expressos na Constituição, complementando o que já está sacramentado.
Igualmente, faz-se mister reconhecer os dispositivos de proteção que a
Constituição de 1988 conferiu às normas de direitos humanos, dentre os quais cabe
destacar a cláusula pétrea (artigo 60, IV), que resguarda de maneira absoluta
qualquer tentativa de modificar os direitos e garantias individuais, sendo esses
direitos, portanto, intocáveis depois de incorporados à legislação brasileira. Em
suma, a Constituição de 1988 é o diploma constitucional brasileiro mais afinado e
melhor identificado com os propósitos declaratórios, reconhecendo uma plêiade de
Direitos Humanos como essenciais e fundamentais, inserindo-os no ápice do
ordenamento jurídico pátrio.
No que diz respeito à importância que ocupa a temática dos Direitos
Humanos no âmbito constitucional brasileiro, o artigo 4º, inciso II, da referida
Constituição, deixa absolutamente claro o comprometimento do Brasil com os
Direitos Humanos, ao afirmar que o país é regido, nas suas relações internacionais,
pela prevalência dos direitos humanos. Ademais, a Carta Magna brasileira confere
tratamento especial aos Direitos Humanos, ao reconhecer sua eficácia imediata e
universalidade, como fica bem evidente no artigo 5 º, LXXVIII, § 1º, o qual dispõe
que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
O caráter de eficácia imediata é comprovado pela equivalência dos tratados e
das convenções internacionais sobre direitos humanos às emendas constitucionais,
conforme mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a qual
prevê que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais. Portanto, verificamos que os tratados de direitos humanos gozam
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de status diferenciado quando dentro do ordenamento jurídico brasileiro, de acordo
com as disposições constitucionais.
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É imprescindível que levemos em conta que, na medida em que caminhamos
a passos largos no sentido da construção de uma ordem mundial mais justa e
irreversivelmente mais globalizada e cosmopolita e, principalmente, mais humana,
os tratados e os demais mecanismos internacionais de proteção global aos direitos
humanos adquirem peculiar importância, por se tratar de tema transcendente
revestido de um fundamento ético universal.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil a Constituição Federal de 1988 recebeu profunda inspiração da
Declaração Universal de 1948, aproveitando suas emanações jurídicas
fundamentais, chegando ao ponto de ser considerada por alguns como sendo sua
mentora e matriz, e sendo considerada entre as constituições a que mais trazia em
seu rol direitos e garantias fundamentais, direitos e liberdades individuais, coletivos
e sociais, notadamente no artigo 5º e seus 78 incisos, os quais cobrem abrangente
5
gama dos chamados direitos e garantias fundamentais, sendo grande destaque as
cláusulas pétreas previstas no Art. 60, que garante que não serão retiradas quaisquer
garantias já postas em seu texto em prol do cidadão.
O que traz para nosso ordenamento jurídico uma situação de suma
importância, e ainda as previsões do país ser signatário de tratados internacionais
em prol dos direitos humanos, eleva o Brasil à um patamar diferenciado. Os
combates à miséria e previsão de políticas públicas e sociais trazem pilares para um
fortalecimento nacional.
Ainda no cenário internacional, em 1948, o pós guerra, foi marco de
importantíssimas mudanças no cenário internacional onde foram possíveis inúmeras
melhorias na esfera do homem, que mesmo em atrito com culturas e omissões
governamentais, sem levar em consideração posturas políticas houve a esta
necessidade de trazer para o mundo regras de convivência, direitos humanos de
proteção ao ser humano em si, em nome da evolução e perpetuidade da paz, ainda
que existam ainda a intolerância, e a desigualdade estejam presentes em diversos
locais, houve ganhos extraordinariamente significativos para a comunidade
mundial.
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RESUMO: O instituto da equiparação salarial surge com a finalidade de garantir a
isonomia salarial e evitar a discriminação no que se refere a remuneração
proveniente do exercício da mesma profissão, em mesma localidade, para o mesmo
empregador. Com a implementação da Lei 13.467/2017 temos a inserção de
modificações nesse instituto, será analisada de maneira comparativa a legislação
atual e a futura, buscando compreender suas repercussões na seara trabalhista.
Palavras Chave: Direito do Trabalho; Equiparação Salarial; Reforma Trabalhista.
ABSTRACT: The salary equalization institute appears with the purpose of
guaranteeing the salary equality and avoiding discrimination with regard to the
remuneration coming from the exercise of the same profession, in the same locality,
for the same employer. With the implementation of Law 13467/2017 we have the
5
insertion of modifications in this institute,
will be analyzed in a comparative way
the current and future legislation, seeking to understand its repercussions in the
labor field.
Keywords: Labor Law; Wage Equalization; Labor reform.

1. INTRODUÇÃO
A equidade salarial, e consequentemente a garantia da equiparação salarial dos
trabalhadores, já restaram assegurados pelo princípio da igualdade salarial
consagrado nos mais diversos documentos internacionais, a citar: o Tratado de
Versalhes (1919), a Resolução 12 da OIT (1946), a Carta das Nações Unidas (1948)
e a Convenção 100 da OIT (1951).
No âmbito das constituições, o princípio da isonomia tem sua primeira aparição
na Constituição Mexicana de 1917, na qual assegura igual salário, aos iguais
trabalhos, não aplicando distinção de sexo ou nacionalidade. Posteriormente a
Constituição de Weimar, reproduziu idêntico preceito em seu corpo legislativo.
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A Consolidação das Leis do Trabalho ao ratificar a igualdade trazida pela
Constituição Federal e a proibição da desigualdade salarial, estabeleceu uma
limitação do jus variandi do empregador, determinando que independentemente de
sexo, cor, raça, estado civil, idade etc., predomina a regra de que se o trabalho é
igual, logo o salário também o é.
Fora realizada uma revisão de literatura, e uma análise comparativa entre a
Consolidação das Leis Trabalhistas e a Lei 13.467/2017, no que se refere mais
especificamente ao instituto da equiparação salarial, a fim de observar as alterações
realizadas nesse instituto.
2 EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Conforme bem expõe Delgado (2017), a equiparação salarial emana do
princípio antidiscriminatório que está presente no art. 5º da CLT e nos arts.
5º, caput, e inciso I, e 7º, incisos XXX e XXXII, da Constituição da República, que
buscam vedar a discriminação, a fim de que haja o combate das distinções salariais
para aqueles que exerçam igual trabalho para igual empregador.
2.1 PRÉ REFORMA TRABALHISTA
Na legislação pátria, até o presente momento, nos casos em que há a realização
do exercício do trabalho em idêntica função por diferentes pessoas na mesma
localidade, para o mesmo empregador, compreende que:
Equiparação salarial é a figura jurídica mediante a qual
se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega
perante o qual tenha exercido, simultaneamente, função
idêntica, na mesma localidade, para o mesmo empregador.
A esse colega comparado dá-se o nome de paradigma (ou
espelho) e ao trabalhador interessado na equalização
confere-se o epíteto de equiparando. (DELGADO, 2017,
p.926)
Para que haja efetivação de tal instituto faz-se necessário o cumprimento de
quatro requisitos básicos, de forma que três deles encontram se expressos
no caput do art. 461 da CLT: identidade de função, de empregador e de localidade.
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À medida que o quarto, definido como: simultaneidade no exercício funcional, por
não restar expresso em lei encontra-se definido pela Doutrina e Jurisprudência.
A doutrina apresenta também que o labor exercido por paradigma e reclamante,
seja de igual valor, nesse sentido temos o entendimento de Sérgio Pinto Martins:
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[...] o trabalho de igual valor é medido pela identidade
quantitativa, no sentido de se verificar quem detém maior
produtividade entre modelo e equiparando. Produtividade
quer dizer capacidade de produzir. Todas as circunstâncias
que possam influir no resultado da produção devem ser
verificadas. (MARTINS, 2003, p.407)
Prosseguindo, o referido autor, temos a sua apresentação acerca do que venha a
ser a perfeição técnica apresentada pela doutrina como sendo uma exigência
necessária a caracterização do instituto da equiparação salarial:
[...] outro requisito para a ocorrência de equiparação
salarial é a5identidade qualitativa, consistente na verificação
da perfeição técnica, reveladora do trabalho idêntico entre
reclamante e paradigma. São obras bem acabadas, feitas
com esmero, ou com qualidades inerentes ao ofício da
pessoa. (MARTINS, 2003, p.407)
No que tange a diferenciação do tempo de exercício na função laborativa a ser
equiparada, conforme a doutrina não deve ser inferior a 2 anos, nesse sentido
Arnaldo Süssekind afirma que:
[...] se a diferença entre o tempo de serviço dos dois
empregados, que empreendem trabalho de igual valor, for
inferior a dois anos, a maior antiguidade não justificará, por
si só, o salário mais elevado. O fator ‘tempo de serviço’
concerne à ‘função’ e não ao emprego. E os tribunais,
depois de algumas divergências, acabaram por firmar
jurisprudência neste sentido. (SÜSSEKIND, 2003, p.430)
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A respeito da equiparação salarial, o TST editou a Súmula de número 6, que
dispõe acerca das lacunas deixadas pelo art. 461 da CLT, a fim de tornar plausível
a implementação de tal instituto, in verbis:
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT
(redação do item VI alterada) – Res. 198/2015, republicada
em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e
16.06.2015
I - Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só
é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando
homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se,
apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades
de direito público da administração direta, autárquica e
fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade
competente. (ex-Súmula nº 06 – alterada pela Res.
104/2000, DJ 20.12.2000)
II - Para efeito de equiparação de salários em caso de
trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não
no emprego. (ex-Súmula nº 135 - RA 102/1982, DJ
11.10.1982 e DJ 15.10.1982)
III - A equiparação salarial só é possível se o
empregado e o paradigma exercerem a mesma função,
desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os
cargos têm, ou não, a mesma denominação. (ex-OJ da
SBDI-1 nº 328 - DJ 09.12.2003)
IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação
sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam
a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se
relacione com situação pretérita. (ex-Súmula nº 22 - RA
57/1970, DO-GB 27.11.1970)
V - A cessão de empregados não exclui a equiparação
salarial, embora exercida a função em órgão governamental
estranho à cedente, se esta responde pelos salários do
paradigma e do reclamante. (ex-Súmula nº 111 - RA
102/1980, DJ 25.09.1980)
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VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é
irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha
origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma,
exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese
jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior; b)
na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em
defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à
equiparação salarial em relação ao paradigma remoto,
considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de
diferença de tempo de serviço na função superior a dois
anos entre o reclamante e os empregados paradigmas
componentes da cadeia equiparatória, à exceção do
paradigma imediato.
VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da
CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho
intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica,
5 terá critérios objetivos. (ex-OJ da SBDI-1 nº
cuja aferição
298 - DJ 11.08.2003)
VIII - É do empregador o ônus da prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação
salarial. (ex-Súmula nº 68 - RA 9/1977, DJ 11.02.1977)
IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é
parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no
período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento. (exSúmula nº 274 - alterada pela Res. 121/2003, DJ
21.11.2003)
X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o
art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo
município,
ou
a
municípios
distintos
que,
comprovadamente,
pertençam
à
mesma
região
metropolitana. (ex-OJ da SBDI-1 nº 252 - inserida em
13.03.2002)
Conforme apresentado anteriormente o TST, através da Súmula de número 06,
inciso X, compreende a mesma localidade como sendo o mesmo município ou
município distintos que pertençam a mesma região metropolitana, devendo ser tal
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definição ser aplicada no art. 461 da CLT. No que se refere aos trabalhadores que
necessitam realizar viagens como requisito essencial para a execução do se labor,
temos que:
Deixa de ser relevante o conceito de localidade
quando o empregado, postulante e paradigma trabalham
percorrendo vários lugares circunscritos a uma mesma
região geoeconômica, ou a mesma rodovia ou ferrovia,
como ocorre com os motoristas, vendedores, pracista,
maquinistas, entre outras. (BARROS, 2016, p.546).
Dessa forma compreende-se como necessário ao exercício da atividade
trabalhista que essa seja realizada com igual produtividade e perfeição técnica, de
forma que o tempo de serviço não seja superior a dois anos em favor do paradigma,
com a mesma produtividade, que compreende-se como capacidade de produzir, e
não produção, feita tal distinção, para Barros (2016), à medida que a assiduidade
ou pontualidade do empregado não poderá ser determinante ao medir a
produtividade. No que se refere a “perfeição técnica”, deve-se observar que no
exercício da função, eles realizam trabalhos com a mesma qualidade.
Não restará caracterizada a equiparação salarial conforme determinações do
TST : entre a tendente e auxiliar de enfermagem (SBDI-1, OJ 296); entre
empregados de cooperativa de crédito e bancário (TST/SBDI-1 OJ 379); entre
servidores da administração direta, autárquica ou fundacional ainda que regidos pela
CLT (TST/SBDI-1 OJ 297), pois esses entes são pessoas jurídicas de direito
público; entre os servidores (ou trabalhadores) das sociedades de economia mista e
das empresas públicas, não há vedação à equiparação salarial prevista no art. 37,
XIII, da CF/88 (TST, Súmula 455), pois tais entes são pessoas jurídicas de direito
privado (CF, art. 173, § 1º, li; DL 200/67, art. 5º).
Para Leite (2017) no que se refere aos planos de cargos e salários instituídos
pelas empresas e chancelados por convenção ou acordo coletivo de trabalho, quando
preveem promoções (sem alternância) por merecimento ou antiguidade através de
instrumento coletivo, também não caracterizam o instituto da equiparação salarial.
A OJ 418 da SEDI-1 do TST, no entanto, firmou o entendimento de que "não
constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que,
referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por
merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos
critérios, previsto no art. 461, § 22, da CLT". Por fim, mesmo havendo quadro de
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pessoal, organizado em carreiras, aprovado pelo órgão competente, o que exclui,
em princípio, a hipótese de equiparação, nada impede que o trabalhador possa
ajuizar ação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação funcional
(TST, Súmula 127).
2.2 PÓS REFORMA TRABALHISTA
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Com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, vulgarmente definida como
reforma trabalhista, a equiparação salarial será reformulada, gerando
consequências na aplicação desse instituto no ordenamento jurídico pátrio.
No que se refere a conceituação de equiparação salarial apresentada pelo art.
461, caput e § 1º, temos que o empregado deve exercer: função idêntica, trabalho
de igual valor, para o mesmo empregador, mesmo estabelecimento empresarial,
correspondendo a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou
idade.
Será trabalho de igual valor aquele que seja realizado com igual produtividade
e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço
para o mesmo empregador não seja
5 superior a quatro anos e a diferença de tempo
na função não seja superior a dois anos, como bem exposto anteriormente.
No que tange aos requisitos (art. 461, § 5º) apenas será possível entre
empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação
de paradigmas remotos.
No campo das hipóteses de não incidência (art. 461, §§ 2º e 3º) tem-se que o
empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio
de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários,
dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público, não
incorrerá em equiparação salarial.
A nova Lei inclui uma multa por discriminação (art. 461, § 6º) nos casos em
que houver discriminação por motivo de sexo ou etnia, além do pagamento das
diferenças salariais devidas, será devida multa em favor do empregado
discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.
3. CONCLUSÕES
Tal como já mencionado anteriormente, pela análise ora realizada, percebeu-se
que a Súmula de n° 6 do Tribunal Superior do Trabalho se mostra como uma forma
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de regulamentação de várias questões ligadas à equiparação salarial prevista no art.
461 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que restará por ser modificada pela
reforma trabalhistas.
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Com a implementação da Lei 13.467 de 2017, ocorreram alterações na forma
como se compreende a caracterização do instituto da equiparação salarial, de
forma que houve a criação de uma multa por discriminação e a mudança na
expressão “mesma localidade” para “mesmo estabelecimento”.
Quanto a muita por descriminação vislumbra-se um avanço, pois ao ser
caracterizada a discriminação, restara aplicada a multa em face do empregador,
com a finalidade de punir tal conduta danosa a todo o ordenamento trabalhista
brasileiro e internacional.
No entanto com a alteração do conceitual do instituto, ao realizarem a
comparação entre reclamante e paradigma dever-se-á observar se ambos
encontrar-se-ão trabalhando em um mesmo estabelecimento, e não mais na
mesma localidade, restando explícita a restrição, no que se refere a aplicabilidade
da equiparação salarial.
Com isso conclui-se que as vantagens do ponto de vista do trabalhador não
restam frutíferas, uma vez que fora dificultada a concessão do instituto da
equiparação salarial, de forma que apenas restaram acobertados, aqueles
trabalhadores que laborem sobre o teto do mesmo estabelecimento empresarial e
não mais dentro da mesma região metropolitana como previa a súmula de nº 06
do TST.
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 garante o direito de reparação civil
plena de danos causados injustamente aos indivíduos. Nessa linha, o estudo da
responsabilidade civil vem ganhando cada vez mais destaque. Dessa forma, através
do presente artigo, tendo por base uma pesquisa doutrinária, será tecido uma análise
objetiva acerca da responsabilidade civil no Direito Brasileiro.
Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Conceito. Histórico.
Classificação. Elementos.
Sumário: 1. Introdução. 2. Conceito de Responsabilidade Civil. 3. Evolução
histórica da responsabilidade civil no Brasil. 4. Classificação da responsabilidade
civil. 4.1. Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual. 4.2.
Responsabilidade Civil Subjetiva e Objetiva. 4.3. Responsabilidade Civil Direta e
Indireta. 5. Elementos da Responsabilidade Civil. 5.1. Da Conduta. 5.2. Da Culpa.
5.3. Do Dano. 5.4. Do Nexo de Causalidade 6. Conclusão. 7. Referências.
1. Introdução
Na vida em sociedade, diante das diversas relações entre os indivíduos, sejam
contratuais ou não, é inegável que, eventualmente, indivíduos venham a sofrer
danos injustos, gerando um desequilíbrio de ordem moral ou patrimonial, tornando
imprescindível a criação de soluções ou remédios para tais situações.
De acordo com ensinamentos de San Tiago Dantas (apud CAVALIERI
FILHO, 2009, p. 1), o principal objetivo da ordem jurídica é proteger o lícito e
reprimir o ilícito. Com isso, ao mesmo tempo em que o ordenamento deve tutelar a
atividade do indivíduo que se comporta de acordo com o Direito, deve reprimir a
conduta daquele que o contraria.
Destarte, para a manutenção da convivência harmônica e equilibrada dos
indivíduos em sociedade faz-se necessário o estabelecimento, por parte do
ordenamento jurídico, de formas de pacificação das relações que compõem tal
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convivência, tutelando as condutas lícitas e reprimindo aquelas contrárias ao
ordenamento.
Nesse cenário, originou-se e se desenvolveu a responsabilidade civil, que será
tratada no presente artigo, especificamente a respeito de seu conceito, evolução
histórica, classificação e elementos, utilizando-se como base a percepção da
doutrina pátria.
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2. Conceito de Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil funda-se no primado do restabelecimento do
equilíbrio jurídico e patrimonial afetado por uma conduta que transgrediu norma
preexistente, recuperando o statu quo ante. Nessa linha, afirma Venosa (2010, p. 23):
Os princípios da responsabilidade civil buscam
restaurar um equilíbrio patrimonial e moral violado. Um
prejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação
social. Os 5ordenamentos contemporâneos buscam alargar
cada vez mais o dever de indenizar, alcançando novos
horizontes, a fim de que cada vez menos restem danos
irressarcidos.
A responsabilização civil é, pois, o instituto da reparação do dano, através do
qual se visa restabelecer o equilíbrio prejudicado pelo dano injusto, visando, em
outras palavras, restituir o prejudicado ao statu quo ante. O prejuízo deve ser
indenizado por quem o causou, restabelecendo a pacificação na sociedade. Nessa
linha, Maria Helena Diniz (2012, p. 37) conceitua responsabilidade civil como “a
aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial
causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele
responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples
imposição legal”.
Com isso, o indivíduo que pratica um ato ou incorra em omissão que cause
um dano a outrem, deve suportar as consequências de seu procedimento danoso,
sendo o instituto da responsabilidade civil destinado a estabelecer regras para tanto.
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Não se pode falar que o fato de se responsabilizar alguém pelo dano praticado
conduz ao enriquecimento indevido da vítima, uma vez que através da
responsabilidade civil se busca restabelecer o equilíbrio quebrado pelo dano injusto,
compensando a vítima pelo prejuízo sofrido, não existindo, pois, um acréscimo
patrimonial, mas apenas uma compensação pelo dano vivenciado.
Por outro lado, também não se busca a ruína patrimonial para quem praticou
o ato ilícito. Não obstante o caráter sancionador da obrigação de reparar, mormente
em sede de indenização por danos morais, o fim primordial do instituto ora
analisado é o restabelecimento da situação anterior ao fato contrário ao
ordenamento.
O sentimento de justiça e manutenção da convivência harmônica e equilibrada
recai na imposição de deveres que devem ser observados pelos indivíduos que
compõem a sociedade. Estes deveres são denominados de “originários” ou
“primários” e decorrem do ordenamento jurídico ou das relações negociais entre os
sujeitos de direitos (contratos).
Tais deveres podem se exteriorizar em deveres de dar, fazer ou não fazer, ou,
de forma mais genérica, exterioriza-se no dever geral que governa as relações
privadas extracontratuais, qual seja, no dever de não causar dano a outrem (neminem
laedere), conforme Sergio Cavalieri Filho (2009, p. 1):
Para atingir esse desiderato, a ordem jurídica
estabelece deveres que, conforme a natureza do direito a que
correspondem, podem ser positivos, de dar ou fazer, como
negativos, de não fazer ou tolerar alguma coisa. Fala-se, até,
em um dever geral de não prejudicar ninguém, expresso
pelo Direito Romano através da máxima neminem laedere.
O descumprimento do dever originário faz surgir o ilícito, entendido como
toda ação ou omissão que viola uma norma pré-existente e que causa dano a terceiro,
provocando o surgimento do dever secundário ou derivado, que é o dever de
reparação do dano causado. A acepção que se faz de responsabilidade, portanto, está
ligada ao surgimento de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico
sucessivo (GAGLIANO et al, 2008, p. 2). Nessa linha são as palavras de Sergio
Cavalieri Filho (2009, p. 2):
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A violação de um dever jurídico configura o ilícito,
que, quase sempre, acarreta dano para outrem, gerando um
novo dever jurídico, qual seja, o de reparar o dano. Há,
assim, um dever jurídico originário, chamado por alguns de
primário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo,
também chamado de secundário, que é o de indenizar o
prejuízo. A título de exemplo, lembramos que todos têm o
dever de respeitar a integridade física do ser humano. Temse, aí, um dever jurídico originário, correspondente a um
direito absoluto. Para aquele que descumprir esse dever
surgirá um outro dever jurídico: o da reparação do dano.
A responsabilidade é um dever jurídico sucessivo que surge para reparar o
dano decorrente da transgressão de um dever jurídico originário. Desta forma,
segundo Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 24), toda conduta humana que,
violando dever jurídico originário, causa dano a outrem é fonte geradora de
responsabilidade civil. Nessa linha, Sergio Cavalieri Filho (2009, p. 2) conceitua
responsabilidade civil da seguinte 5forma:
Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever
jurídico sucessivo que surge para recompor o dano
decorrente da violação de um dever jurídico originário. Só
se cogita, destarte, de responsabilidade civil onde houver
violação de um dever jurídico e dano. Em outras palavras,
responsável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo
decorrente da violação de um outro dever jurídico. E assim
é porque a responsabilidade pressupõe um dever jurídico
preexistente, uma obrigação descumprida.
Pablo Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2008, p. 9) expõem que a
responsabilidade civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular,
sujeitando assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação pecuniária à
vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.
O contrato também faz surgir, para as partes, um dever primário, que é o
cumprimento da avença. Ressalvadas as hipóteses de resolução da obrigação
contratual por onerosidade excessiva e exceção de contrato não cumprido, o
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inadimplemento faz surgir o dever secundário, traduzido na reparação do dano
decorrente do descumprimento contratual.
Destarte, é imprescindível a transgressão do dever originário, bem como do
dano efetivo, em sede de responsabilidade civil, para caracterização da obrigação
sucessiva de indenizar, malgrado algumas exceções. Apesar da responsabilidade
civil ser um instituto do direito obrigacional, diferencia-se da obrigação por ser um
dever sucessivo que nasce do descumprimento obrigacional, pela desobediência de
uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar, determinada pessoa, de
observar um preceito normativo que regula a vida, por enquanto que a obrigação é
um dever jurídico originário (CARVALHO, 2011, p. 302).
O próprio Código Civil faz essa distinção entre obrigação e responsabilidade
na redação de seu artigo 389, que dispõe que “Não cumprida a obrigação [obrigação
originária], responde o devedor por perdas e danos [...]” que é dever sucessivo.
Desta maneira que é a obrigação sucessiva, ou seja, a responsabilidade.
A doutrina em geral, ao tratar da teoria geral das obrigações destaca dois
momentos distintos: primeiramente o do débito (Schuld), consistente na obrigação
do devedor de realizar determinada prestação; e, em segundo lugar, o da
responsabilidade (Haftung), na qual se faculta ao credor a atacar o patrimônio do
devedor com o desiderato de ser indenizado pelo descumprimento da obrigação
originária.
3. Evolução histórica da Responsabilidade Civil no Brasil
No direito pátrio, em um primeiro momento, durante a vigência do Código
Criminal de 1830, condicionava a reparação civil à condenação criminal prévia,
sendo o princípio da independência da jurisdição civil em relação à jurisdição
criminal adotado somente em momento posterior.
O Código Civil de 1916, em relação à responsabilidade civil, adotou a teoria
subjetivista, sendo exigida, pois, prova de culpa ou dolo do causador do dano para
que este venha a ser condenado a reparar a vítima. Todavia, não se pode afirmar
que, sob a égide do Código Civil de 1916, sempre era exigida a produção de tal
prova por parte da vítima do dano, uma vez que em determinados casos a culpa do
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causador do dano era presumida, como, por exemplo, nos casos previstos nos artigos
1.527, 1.528 e 1.529.

O

desenvolvimento

tecnológico,

econômico
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Nesse ponto, cabe ser destacado que o mundo passava por um crescente
desenvolvimento da atividade humana em todos os sentidos, seja tecnológico,
industrial ou econômico, sendo necessário um ajuste do instituto da
responsabilidade civil a novas necessidades sociais. Nesse sentido (VENOSA,
2010, p. 19):
e

industrial enfrentado pela cultura ocidental mormente, após
a Segunda Grande Guerra, denominados por muito como
processo de aceleração histórica, trouxe importantes
reflexos não só no universo dos contratos, mas
principalmente nos princípios acerca do dever de indenizar.
Nesse diapasão, há uma constante luta pelo
aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos de molde a não
deixar o Direito
alheio à realidade social. As soluções
5
indenizatórias devem, dentro ou fora do processo judicial,
devem ser constantemente renovadas para estarem
adequadas às
contemporâneo.

necessidades

práticas

do

homem

Com o desiderato de adequar a responsabilidade civil às necessidades sociais
decorrentes do crescente desenvolvimento, com o advento da Constituição da
República de 1988, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a justiça
distributiva modificaram decisivamente a sistemática do dever de ressarcir
(VIEGAS et al, 2012, p. 23), que, em período anterior à “Constituição Cidadã”, era
centrada na tutela do patrimônio material.
O Código Civil de 2002, apesar de ainda trazer em seu bojo a responsabilidade
civil baseada na culpa como regra geral (artigos 186, 187 e 927), apresentou
significativa inovação ao ordenamento jurídico pátrio ao adotar a responsabilidade
civil objetiva, através da teoria do risco. A responsabilidade civil objetiva, que será
mais detalhadamente explicada adiante, dispensa a análise da culpa em casos
especificados em lei ou em casos onde o dano decorre da prática de atividade
perigosa por parte do agente causador do dano.
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Ademais, a supracitada necessidade de adequação do instituto da
responsabilidade civil à nova realidade social provocou o estudo e aplicação de
novas espécies de danos indenizáveis que anteriormente eram rechaçados pelos
tribunais. Dentre tais danos que recentemente começaram a ser analisados e
aplicados pela doutrina e jurisprudência estão, por exemplo, o dano estético, o dano
social e o decorrente da perda de uma chance.
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4. Classificação da Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil comporta várias classificações, conforme a
perspectiva que se analisa (DINIZ, 2012, p. 145): quanto ao seu fato gerador, a
responsabilidade civil é classificada com contratual quando há por parte de um dos
contratantes o descumprimento total ou parcial do contrato, ou como extracontratual
quando por ato ilícito uma pessoa causa dano a outra, violando lei ou o dever geral
do Direito que diz que a ninguém se deve lesar (neminem laedere); quanto ao
fundamento, a responsabilidade civil é classificada como subjetiva quando se faz
necessário a comprovação da culpa do agente causador do dano para que se
configure o dever de indenizar, ou como objetiva quando a comprovação da culpa
não se faz necessária; e quanto ao agente, a responsabilidade civil é classificada
como direta quando o agente responderá pelos seus próprios atos, ou como indireta
quando o ato ilícito decorre de ato de terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal
de responsabilidade.
4.1 Responsabilidade Contratual e Extracontratual
A responsabilidade civil deriva da violação de um dever jurídico antecessor
(originário) que causa dano a outrem. Desta maneira, faz-se possível determinar
uma divisão da responsabilidade civil segundo a fonte originária do dever primário
violado.
A doutrina divide a responsabilidade em contratual e extracontratual, de
maneira que se preexiste um vínculo obrigacional e o dever de indenizar é
consequência do inadimplemento, classifica-se como responsabilidade contratual;
se, diferentemente, o dever de indenizar surge a partir de lesão a direito subjetivo,
sem que entre o causador do dano e a vítima preexista qualquer relação jurídica que
o possibilite, classifica-se como responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana.
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Sobre o tema, diz Cavalieri Filho (2009, p. 15):
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Em suma: tanto na responsabilidade extracontratual
como na contratual há a violação de um dever jurídico
preexistente. A distinção está na sede desse dever. Haverá
responsabilidade contratual quando o dever jurídico violado
(inadimplemento ou ilícito contratual) estiver previsto no
contrato. A norma convencional já define o comportamento
dos contratantes e o dever específico a cuja observância
ficam adstritos. E como o contrato estabelece um vínculo
jurídico entre os contratantes, costuma-se também dizer que
na responsabilidade contratual já há uma relação jurídica
preexistente (relação jurídica, e não dever jurídico,
preexistente, porque este sempre se faz presente em
qualquer espécie de responsabilidade). Haverá, por seu
turno, responsabilidade extracontratual se o dever jurídico
violado não estiver previsto no contrato, mas sim na lei ou
na ordem jurídica.
5
Nessa linha, um indivíduo pode causar dano a outrem através do
descumprimento de obrigação contratualmente assumida, caso em que estaremos
diante da responsabilidade civil contratual. Como exemplo, Carlos Roberto
Gonçalves (2012, p. 44) menciona o caso de quem toma um ônibus, oportunidade
em que é tacitamente celebrado um contrato entre o passageiro e a empresa de
transporte, onde esta assume a obrigação de transportar aquele ao seu destino, são e
salvo. Assim, o suscitado autor afirma que se no trajeto ocorre um acidente e o
passageiro fica ferido, dá-se o inadimplemento contratual, abrindo-se oportunidade
para o passageiro pleitear indenização pelas perdas e danos, com base no art. 389
do Código Civil.
A responsabilidade civil extracontratual, por sua vez, surge quando o agente
viola um dever legal, sem que exista vínculo preexistente com a vítima do dano.
Nestes casos, aplica-se o disposto nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil.
Como exemplo, podemos mencionar o caso de um indivíduo que, ao conduzir seu
veículo automotor, atropela determinada pessoa, sendo posteriormente obrigado a
indenizá-la pelos danos sofridos.
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Em suma, o Código Civil distinguiu as duas espécies de responsabilidade,
disciplinando a responsabilidade extracontratual nos artigos 186 a 188 e 927 a 954;
e a contratual nos artigos 389 e seguintes e 395 e seguintes, “omitindo qualquer
referência diferenciadora” (GONÇALVES, 2012, p. 45).
Na responsabilidade contratual, o ônus da prova competirá ao devedor, que
deverá provar, ante o inadimplemento, a inexistência de sua culpa ou a presença de
qualquer excludente do dever de indenizar (DINIZ, 2012, p. 146), pois o
descumprimento contratual gera a presunção de culpa do devedor. Na
responsabilidade extracontratual, o onus probandi caberá à vítima, devendo a
mesma provar a culpa do agente.
Outra característica diferenciadora diz respeito à capacidade do agente
causador do dano, pois o contrato exige agentes plenamente capazes ao tempo de
sua celebração, sob pena de nulidade e de não produzir efeitos indenizatórios.
Assim, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 47), a capacidade sofre
limitações no terreno da responsabilidade simplesmente contratual sendo mais
ampla no campo extracontratual, onde o ato do incapaz pode dar origem à reparação
promovida por aqueles que legalmente são encarregados de sua guarda.
4.2 Responsabilidade Civil Subjetiva e Objetiva
A ideia de culpa está diretamente ligada à responsabilidade, por isso que, em
regra, ninguém pode sofrer punição legal sem que tenha faltado, no mínimo, com o
dever de cautela em seu agir (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 16). Dessa forma, a
culpa, consoante teoria clássica, é o principal pressuposto da responsabilidade civil
subjetiva.
Através da responsabilidade civil subjetiva, o agente causador do dano
somente será responsabilizado se a vítima provar que este agiu com culpa em
sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa strictu sensu. Caso não logre êxito em
provar a existência de culpa, o agente não será responsabilizado e a vítima deverá
suportar o dano.
Dessa maneira, a responsabilidade civil subjetiva tem por fundamento central
a análise do juízo de reprovabilidade da conduta do infrator, ensejadora do prejuízo.
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Presentes os elementos conduta, dano e nexo de causalidade entre este e aquela,
mister se provar a existência do elemento anímico, a culpa.
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A teoria subjetiva é expressamente adotada como regra geral pelo Código
Civil em seu art. 186, que dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”, complementado pela regra contida
no caput do art. 927 da lei civil.
Todavia, nem sempre é possível a demonstração da culpa exigida pela teoria
subjetiva, conforme destaca Cavalieri Filho (2009, p. 16):
Por esta concepção clássica, todavia, a vítima só obterá
a reparação do dano se provar a culpa do agente, o que nem
sempre é possível na sociedade moderna. O
desenvolvimento industrial, proporcionado pelo advento do
maquinarismo e outros inventos tecnológicos, bem como o
crescimento populacional geraram novas situações que não
5
podiam ser amparadas pelo conceito tradicional de culpa.
Antes da adoção da responsabilidade civil objetiva, para sanar a dificuldade
na comprovação da culpa e diante da resistência dos autores subjetivistas em aceitar
a responsabilidade objetiva, a culpa presumida foi o mecanismo encontrado para a
proteção da vítima. Sobre a culpa presumida, são as palavras de Arnoldo Wald e
Brunno Pandori Giancoli (2011, p. 127):
O fundamento da responsabilidade, entretanto,
continuou o mesmo – a culpa; a diferença reside num
aspecto meramente processual de distribuição do ônus da
prova. Enquanto no sistema clássico (de culpa provada)
cabe à vítima provar a culpa do causador do dano, no de
inversão do ônus probatório atribuí-se ao demandado o ônus
de provar que não agiu com culpa (presunção juris tantum).
Notou-se, todavia, que a culpa presumida não era suficiente para a solução de
tal dificuldade da vítima de, em determinados casos, provar a existência de culpa
por parte do agente causador do dano. Assim, foram desenvolvidos vários trabalhos
para solucionar a problemática que culminaram na responsabilidade objetiva.
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Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 49) destaca as contribuições de Saleilles,
Josserand, Ripert, Demogue, Mazeaud, Savatier e outros. No âmbito nacional, o
mencionado autor destaca os nomes dos professores Alvino Lima, Agostinho
Alvim, Aguiar Dias, Orlando Gomes, San Tiago Dantas, Washington de Barros
Monteiro.
A responsabilidade civil objetiva é aquela que prescinde do elemento culpa.
Esta poderá até existir no caso concreto, entretanto será totalmente irrelevante para
a responsabilização do agente causador do dano, não necessitando ser comprovada
para a configuração do dever de indenizar. Nessa esteira, Carlos Roberto Gonçalves
traz a seguinte definição (2012, p. 48):
A classificação corrente e tradicional, pois, denomina
objetiva a responsabilidade que independe de culpa. Esta
pode ou não existir, mas será sempre irrelevante para o
dever de indenizar. Indispensável será a relação de
causalidade entre a ação e o dano, uma vez que, mesmo no
caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar quem
não tenha dado causa ao evento.
Uma das teorias desenvolvidas para explicar a responsabilidade objetiva é a
denominada teoria do risco. Segundo a mencionada teoria, toda pessoa que exerce
alguma atividade que cria um risco de dano para terceiros deve ser obrigada a
repará-lo caso este venha a se concretizar, ainda que não possua culpa sobre o
resultado danoso. Acerca da suscitada teoria, obtempera Antônio Elias de Queiroga
(2003, p. 12):
Nesse passo, como assinalam alguns autores, a
responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a
idéia de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se
funda no princípio segundo o qual é reparável o dano
causado a outrem em conseqüência de uma atividade
realizada em benefício do responsável (ubi emolunientuni,
ibi onus).
O Código Civil brasileiro, muito embora tenha adotado a responsabilidade
subjetiva como regra geral, trouxe a responsabilidade civil objetiva em
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determinados casos, com por exemplo no parágrafo único do artigo 927 (onde
acolhe expressamente a teoria do risco), art. 931 e outros, além de casos específicos
previstos em leis esparsas, tais como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº
6.938/81 (que trata dos danos causados ao meio ambiente) e a Lei de Acidentes de
Trabalho.
4.3 Responsabilidade Civil Direta e Indireta
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Como regra geral, a responsabilidade civil, enquanto resultado de uma
conduta juridicamente imputável, permite a responsabilização apenas do indivíduo
que a praticou (WALD et al,2011, p. 180). Desta maneira, a imputação, em regra,
deve recair sobre o indivíduo que praticou o ato que tenha lesado a outrem. Assim,
denomina-se responsabilidade direta aquela em que o agente responderá pelos seus
próprios atos, consoante aduz Sergio Cavalieri Filho (2009, p. 181):
A regra em sede de responsabilidade civil é que cada
um responda por seus próprios atos, exclusivamente pelo
que fez [...]. É o que tem sido chamado de responsabilidade
5
direta, ou responsabilidade por fato próprio, cuja
justificativa está no próprio princípio informador da teoria
da reparação.
Todavia, “se unicamente os causadores dos danos fossem responsáveis pela
indenização, muitas situações de prejuízo ficariam irressarcidas” (VENOSA, 2010,
p. 81), pois, em alguns casos, o causador do dano não possui condições de reparálo. Nesse cenário, o legislador civil, com o fito de solucionar tais situações e garantir
a reparação dos danos injustos, elaborou o art. 932 do Código Civil, que prevê casos
específicos onde uma pessoa pode vir a responder pelo fato de outrem. Teremos,
então, a responsabilidade indireta, ou responsabilidade pelo fato de outrem
(CAVALIERI FILHO, 2009, p. 181).
O supracitado artigo prevê, conforme entendimento majoritário, um rol
taxativo. Ademais, através da análise dos incisos do mencionado dispositivo, notase que é preciso que haja um vínculo jurídico entre o autor do ato ilícito e o terceiro
responsável, fato este que gera uma necessária relação de subordinação e
dependência jurídica do primeiro com o segundo (WALD et al,2011, p. 180).

79
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Além disso, o art. 932 da lei civil dispõe que “As pessoas indicadas nos incisos
I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos
atos praticados pelos terceiros ali referidos”. Assim, a lei civil claramente adotou a
responsabilidade independente de culpa nos casos do art. 933, segundo observações
de Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 114).
Dessa forma, a responsabilidade civil indireta é aquela onde um indivíduo
responde por ato de terceiro, com o qual possui vínculo legal de responsabilidade,
sendo os casos taxativamente previstos no art. 932 do Código Civil. Podendo, os
indivíduos que foram responsabilizados por ato de terceiro, reaver a importância
paga através de ação regressiva proposta contra este, salvo, segundo art. 934 da lei
civil, se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.
5. Elementos da Responsabilidade Civil
Com o objetivo de garantir a reparação de danos injustos, o ordenamento
jurídico pátrio consagrou a responsabilidade no artigo 5º da Constituição Federal de
1988 e nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
A partir da análise de tais dispositivos legais, verifica-se que para a
configuração da responsabilidade civil é necessário que estejam presentes alguns
pressupostos. Sobre os mencionados pressupostos, Sergio Cavalieri Filho (2009, p.
70) entende que “a responsabilidade civil requer a existência de uma conduta
culposa, nexo causal e um dano, dispensando o elemento culpa quando se tratar de
responsabilidade objetiva”.
5.1 Da conduta
O primeiro elemento, ou pressuposto, para análise da responsabilidade civil é
a conduta, o ato humano, comissivo ou omissivo, que para o direito adquire
relevância quando dela surtem efeitos jurídicos. Apenas pessoas naturais ou
jurídicas poderão ser civilmente responsabilizadas por ações ou omissões que
causem danos. Um fato da natureza, diferentemente, apesar de eventualmente poder
causar danos, não gera responsabilidade civil.
A ação é o ato positivo, onde o agente pratica determinado ato; a omissão, por
outro lado, é ato negativo, deixando o agente de praticar determinado ato que
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deveria ter praticado. Especificamente acerca da omissão, Cavalieri Filho (2009, p.
24) analisa que:
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A omissão, todavia, como pura atitude negativa, a rigor
não pode gerar, física ou materialmente, o dano sofrido pelo
lesado, porquanto do nada nada provém. Mas tem-se
entendido que a omissão adquire relevância jurídica, e torna
o omitente responsável, quando este tem dever jurídico de
agir, de praticar um ato para impedir o resultado, dever esse
que pode advir de lei, do negócio jurídico ou de uma
conduta anterior do próprio omitente, criando o risco da
ocorrência do resultado, devendo, por isso, agir para
impedi-lo.
Como exemplo de omissão, veja-se a situação de um motorista que, por conta
de fato de terceiro, acaba por causar colidir com um ciclista que trafegava pelo
acostamento. Prima facie, não haverá obrigação de indenizar o ciclista por conta da
ocorrência de causa excludente de5antijuridicidade (fato de terceiro). Entretanto, se
o mesmo motorista deixa de prestar a ajuda necessária ao ciclista lesado e a partir
dessa omissão decorre um dano, o mesmo será responsabilizado pela omissão.
A ação ou omissão voluntária é, consoante Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho (2008, p.27), pressuposto necessário para a configuração da
responsabilidade civil. Trata-se da conduta positiva ou negativa, guiada pela
vontade do agente, que vem a causar dano a outrem.
O núcleo da noção de conduta é a voluntariedade, que se concretiza na
liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter
consciência daquilo que faz. Desta forma, ato voluntário significa, pois,
comportamento controlável ou dominável pela vontade (WALD et al, 2011, p. 80).
No que diz respeito à voluntariedade da conduta, esclarece Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2008, p.28):
Em outras palavras, a voluntariedade, que é pedra de
toque da noção de conduta humana ou ação voluntária,
primeiro elemento da responsabilidade civil, não traduz
necessariamente a intenção de causar o dano, mas sim, e
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tão-somente, a consciência daquilo que se está fazendo. E
tal ocorre não apenas quando estamos diante de uma
situação de responsabilidade subjetiva (calcada na noção de
culpa), mas também de responsabilidade objetiva (caucada
na idéia de risco), porque em ambas as hipóteses o agente
causador do dano deve agir voluntariamente, ou seja, de
acordo com a sua livre capacidade de autodeterminação.
Assim, voluntariedade não se confunde com culpa, devendo aquela estar
presente tanto em casos de responsabilidade subjetiva quanto objetiva. Acerca da
culpa, diversamente, deverá ser provada apenas em casos de responsabilidade civil
subjetiva.
5.2 Da culpa
A culpa é um dos elementos da responsabilidade civil, uma vez que preceitua
o art. 186 do Código Civil que a ação ou omissão do agente deve ser “voluntária”
ou que haja, no mínimo, “negligência” ou “imprudência”. Nesse sentido, afirma
Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 315):
Para que haja obrigação de indenizar, não basta que o
autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando
um direito (subjetivo) de outrem ou infringindo uma norma
jurídica tuteladora de interesses particulares. A obrigação de
indenizar não existe, em regra, só porque o agente causador
do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele
tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por
negligência ou imprudência, como expressamente se exige
no art. 186 do Código Civil.
Conforme Maria Helena Diniz (2012, p. 58), a culpa em sentido amplo
compreende: o dolo, que é a violação intencional do dever jurídico, e a culpa em
sentido estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência, sem
qualquer deliberação de violar um dever. Contudo, no âmbito da responsabilidade
civil, o agente responde igualmente pelas consequências de sua conduta, sem se
indagar se o resultado danoso entrou nas cogitações do infrator, tal constatação, de
acordo com Sergio Cavalieri Filho (2009, p. 30), decorre do fato de a função da
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indenização ser exclusivamente reparadora dos danos sofridos pelo lesado, não de
punição ou sanção como na esfera penal, onde o grau de culpa do agente exerce
influência capital na graduação da pena.
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No ordenamento jurídico pátrio, conforme explicado alhures, vigora a regra
geral de que o dever ressarcitório pela prática de atos ilícitos decorre da culpa, ou
seja, da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente. Nessa linha,
segundo Maria Helena Diniz (2012, p. 57), o comportamento será reprovado ou
censurado quando, ante circunstâncias concretas do caso, entende-se que o agente
poderia ou deveria ter agido de modo diferenciado. No mesmo sentido
(GONÇALVES, 2012, p. 315):
Agir com culpa significa atuar o agente em termos de,
pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do direito.
E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou
reprovado na sua conduta, quando, em face das
circunstâncias concretas da situação, caiba afirmação de que
ele podia e5deveria ter agido de outro modo.
O Código Civil de 2002 coloca a responsabilidade subjetiva como regra geral
(art. 186), devendo a vítima, para que o dever sucessivo de indenizar nasça, provar
que o agente causador do dano agiu de maneira culposa.
Entretanto, a lei civil vigente prevê a aplicação da responsabilidade objetiva
em determinados casos, conforme salientado anteriormente. Na responsabilidade
objetiva, a existência de culpa é totalmente irrelevante para a configuração da
responsabilidade, sendo necessário apenas provar a existência de dano e o nexo
causal entre este e o ato praticado pelo agente.
5.3 Do dano
Etimologicamente, a palavra dano tem origem no vocábulo latino demere, que
significa tirar ou diminuir (Wald et al, 2011, p. 85). O dano é considerado pela
doutrina como o elemento fundamental para a configuração da responsabilidade
civil, declarando que não é possível cogitar de responsabilidade civil sem a sua
presença. Mesmo em casos de responsabilidade civil proveniente de violação de
contrato (contratual), o comportamento da parte inadimplente que deixa de cumprir
a obrigação assumida carrega em si a presunção do dano.
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Assim, “sem a ocorrência deste elemento [dano] não haveria o que indenizar,
e, consequentemente, responsabilidade” (GAGLIANO et al, 2008, p. 35). Sem a
existência de violação a bem jurídico, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, não
se corporifica o dano, uma vez que as funções ressarcitória e compensatória da
responsabilidade civil pressupõem a existência de algo a ser ressarcido ou reparado.
Vários foram os doutrinadores pátrios que tentaram conceituar o dano. Foram
formuladas várias acepções para o tema, todavia pode-se afirmar que todos esses
conceitos giram em torno de um elemento comum: a perda ou a lesão a um bem
jurídico (VIEGAS et al, 2012, p. 26). Nessa esteira, tem-se o conceito construído
por Cavalieri Filho (2009, p. 71):
Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou
diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua
natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate
de um bem integrante da própria personalidade da vítima,
como a sua honra, a imagem a liberdade etc. Em suma, dano
é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral,
vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e
moral.
O dano sofrido pela vítima para ser juridicamente relevante, conforme
mencionado anteriormente, deve ser contrário a interesses protegidos pelo direito.
Todavia, para que ocorra o ressarcimento deste prejuízo sofrido pela vítima a
doutrina apresenta como requisitos do dano a certeza, a subsistência e a atualidade.
O dano é considerado certo quando tem a sua existência determinada, não
existindo qualquer tipo de dúvida acerca de sua ocorrência. Desta forma, afasta-se
a indenização de danos hipotéticos, uma vez que se repudia a indenização fundada
em expectativas incertas ou pouco prováveis de ocorrer.
A subsistência ou atualidade do dano significa que se o dano já foi reparado,
perde-se o interesse da responsabilidade civil. O dano deve, pois, ainda existir no
momento em que o lesado postula sua reparação em juízo, o que significa afirmar
que não há como se falar em condenação ao pagamento de indenização se o dano já
fora reparado espontaneamente por parte do agente causador do dano. Todavia,
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importante frisar que a subsistência do dano continua presente caso a reparação do
dano tenha sido efetuada às expensas do lesado.
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Alguns autores, tais como Arnoldo Wald e Brunno Giancoli (2011, p. 88),
mencionam um terceiro requisito do dano, a imediatidade, afirmando que só se
indenizam danos que se originam direta e imediatamente do ato comissivo ou
omissivo do agente lesionador. Trata-se de uma interpretação do disposto no artigo
403 do Código Civil. Contudo, em determinados casos, o agente da conduta
imputável responderá pelos prejuízos ulteriores provocados em outras esferas
individuais, muito embora não tivesse qualquer intenção de causar esse efeito
(WALD et al, 2011, p. 88). Trata-se do chamado dano reflexo ou em ricochete.
Acerca da classificação dos danos, estes são divididos em patrimoniais e
extrapatrimoniais. Material é o dano que afeta somente o patrimônio do ofendido,
enquanto que moral é o que só ofende a vítima como ser humano, agredindo seus
direitos de personalidade, não lhe atingindo o patrimônio (GONÇALVES, 2012, p.
359).
5

Nos danos patrimoniais, também denominados de materiais, o gravame
suportado pela vítima pode ser caracterizado por uma perda imediata no seu
patrimônio, que constitui os danos emergentes, ou por aquilo que deixou de auferir,
denominado de lucros cessantes.
Em outras palavras, os danos emergentes representam a efetiva diminuição do
patrimônio da vítima ocorrida no momento do evento danoso, por enquanto que os
lucros cessantes caracterizam-se pela expectativa de um ganho futuro, considerando
um prosseguimento normal de suas atividades, sem a interferência de fatores
aleatórios, que foi frustrado em decorrência direta do ato danoso.
Os danos extrapatrimoniais, ou morais, dizem respeito aos danos que atingem
a vítima na qualidade de pessoa. É lesão de bem que integra os direitos de
personalidade, tais como a honra, a dignidade, a imagem a intimidade, o bom nome,
tal como pode ser inferido a partir dos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X, da
Constituição Federal.
Ademais, saliente-se que, diferentemente do que muitos pensam, o dano
moral não se confunde com a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de
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espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano (GONÇALVES,
2012, p. 379). Pode-se cogitar, desta maneira, a existência de ofensa à dignidade da
pessoa humana sem que esta ofensa se externe através de dor, vexame, sofrimento,
da mesma maneira que pode existir dor, vexame e sofrimento sem violação à
dignidade.
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5.4 Do nexo de causalidade
O nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima
demonstra que o ofensor somente será responsabilizado pelo dano causado se a sua
conduta realmente for a causa da lesão sofrida. Nesse sentido, Maria Helena Diniz
(2012, p. 129) afirma:
O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo
causal”, de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da
ação, diretamente ou como sua consequência previsível. Tal
nexo representa, portanto, uma relação necessária entre o
evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte que esta
é considerada como sua causa.
Apesar de ser aparentemente fácil definir um conceito de nexo de causal,
grandes foram as dificuldades para encontrar o nexo de causalidade em casos que
existam concausas sucessivas, onde se estabelece uma cadeia de causas e efeitos.
Para ilustrar a problemática, Agostinho Alvim (apud GONÇALVES, 2012, p. 351)
nos oferece o seguinte exemplo:
Suponha-se que um prédio desaba por culpa do
engenheiro que foi inábil; o desabamento proporcionou o
saque; o saque deu como consequência a perda de uma
elevada soma, que estava guardada em casa, o que, por sua
vez, gerou a falência do proprietário. O engenheiro
responde por esta falência?
Diante da problemática apresentada, foram criadas teorias para a definição do
nexo de causalidade, surgindo, primeiramente, a teoria da equivalência das causas
ou equivalência dos antecedentes, originariamente elaborada por Buri, com base nas
ideias de Stuart Mill (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 47), e que tem ampla aplicação
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no direito penal pátrio, onde a incidência da teoria é expressa no art. 13 do Código
Penal, que dispõe que “o resultado, de que depende a existência do crime, somente
é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual
o resultado não teria ocorrido”.
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Assim como o próprio nome diz, a supracitada teoria não faz qualquer
distinção entre a causa (aquilo de que a coisa depende quanto à existência) e a
condição (o que permite à causa produzir seus efeitos positivos ou negativos). Desta
maneira, se várias condições concorrerem para o mesmo resultado, assim como no
exemplo mencionado anteriormente, todas equivalem de igual para igual,
possuindo, assim, o mesmo valor. Não se busca saber se uma delas foi mais ou
menos eficaz para a produção do evento final.
Utilizando-se de outras palavras, essa teoria considera todas as causas,
próximas ou remotas, que ocasionam o dano. Perquire a causa do dano através do
método indutivo de supressão da ação ou omissão do agente, para averiguar se o
resultado desapareceria (GONDIM, 2005, p. 19).
5

No âmbito do direito civil, entretanto, predomina a chamada teoria da
causalidade adequada, apesar de não existir na legislação civilista dispositivo que
expresse a aplicação da mencionada teoria. A teoria da causalidade adequada foi
desenvolvida na Alemanha no final do século XIX e prega que a condição deve ser
adequada e determinante na ocorrência do dano para adquirir relevância
(VIEGAS et al, 2012, p. 28). Sobre o tema, esclarece Cavalieri Filho (2009, p. 48):
Diferentemente da teoria anterior, esta faz distinção
entre causa e condição, entre os antecedentes que tiveram
maior e menor relevância. Estabelecido que várias
condições concorreram para o resultado, e isso é feito
através do mesmo processo mental hipotético (até aqui as
teorias seguem os mesmos caminhos), é necessário agora
verificar qual foi a mais adequada. Causa será apenas aquela
que foi mais determinante, desconsiderando-se as demais.
Destarte, analisa-se a conduta causadora do evento danoso excluindo-se as
demais, através do método indutivo, elegendo qual causa é a mais adequada, a que
teve maior relevância para produzir o dano. O liame de causalidade pode ser
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afastado pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou
de terceiro, os quais afastam a responsabilização.
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6. Conclusão
Conforme se verificou ao longo do presente artigo jurídico, os meios de
reparação de danos foram evoluindo ao longo do tempo, iniciando com a vingança
privada até o surgimento da reparação de cunho patrimonial, onde a indenização
pecuniária é paga pelo agente causador do dano, possuindo um caráter reparador,
momento em que surgiu, desta forma, a responsabilidade civil.
Ademais, constatou-se que a responsabilidade civil é instituto que trata da
reparação do dano, através do qual se visa restabelecer o equilíbrio prejudicado pelo
dano injusto, visando, em outras palavras, restituir o prejudicado ao statu quo
ante. Trata-se de obrigação derivada que surge a partir da violação de uma obrigação
primária, sendo, portanto, um dever jurídico sucessivo.
Concluiu-se, ainda, que a doutrina pátria consagrou algumas classificações
acerca da responsabilidade civil, dividindo-a em contratual e extracontratual,
objetiva e subjetiva e direta e indireta.
Por fim, concluiu-se que para que a responsabilidade civil reste configurada
diante de um caso concreto, faz-se imprescindível que estejam presentes os
seguintes elementos: conduta, nexo causal, dano e culpa, dispensando-se o elemento
culpa quando se tratar de responsabilidade objetiva.
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órgãos julgadores, proporcionando um incremento no número de decisões
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INTRODUÇÃO
O princípio da insignificância originou-se do direito romano com a máxima
“minimis non curat praetor”, significando que o magistrado não cuida de
minudências. O mesmo foi introduzido no sistema penal por Claus Roxin em 1964.
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A conduta insignificante pode ser conceituada como um ataque a um bem
jurídico tão irrelevante que não requer uma intervenção penal ao assunto. É
incorreto o uso da expressão “infração”, pois não há tipicidade no fato imputado,
tão inexpressiva é a conduta que não se encontra supedâneo para o enquadramento
como crime ou infração no âmbito do Direito Penal.
A insignificância poderá ser imputada a dois momentos: do fato onde será a
própria conduta insignificante, como, por exemplo, pequenas batidas em que não há
dano à nenhum dos passageiros envolvidos; do resultado, onde a conduta sofre de
reprovabilidade, porém o resultado é demasiadamente pequeno para ser tutelado
pelo Direito Penal, exemplifica-se em casos de pequenos furtos.
5

Apesar de já estar consagrada a aplicação do princípio em comento no Brasil
e em outros países, este ainda não possui pacífico entendimento sobre como e
quando aplicá-lo, existindo várias decisões nos Tribunais brasileiros que diferem e
até se antagonizam sobre requisitos e formas de aplicação do princípio da
insignificância.
Devido a extrema desigualdade que afeta a República Federativa Brasileira,
percebe-se que as situações pelas quais deve o princípio em comento ser aplicado,
aumentam a cada dia, mostrando-se de enorme utilidade a aplicação deste princípio,
atingindo o escopo para o qual fora criado.
Em razão do aumento, nos últimos anos, na quantidade de crimes que chegam
ao crivo da Justiça Brasileira, faz-se necessário uma determinação do que realmente
cabe ao Direito tutelar e o que são minudências, pois não se considera em tais que
houve crime ou infração às normas do Direito, apenas cometendo uma conduta em
que não cabe legislação pátria tutelar.
De especial tratamento e interesse são os crimes cometidos contra a
Administração Pública, onde se demonstra uma controvérsia mais tênue, porém os
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magistrados expediram julgados caracterizadores da controvérsia na aplicação deste
princípio.
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Outra questão, bastante recorrente, a ser tratada no presente trabalho será a da
conduta de portar ínfima quantidade de droga, onde a maior parte da jurisprudência
possui entendimento contrário à aplicação deste princípio, porém existe uma
corrente, cada vez mais crescente, que, aliando-se ao Direito Penal minimalista,
entende que o instituto da insignificância deve ser aplicado nestes casos.
Destarte, responder-se-á neste trabalho aos seguintes questionamentos: Como
e de que forma aplicar o princípio da insignificância? Como entendem os Tribunais
ao aplicar os 4 (quatro) vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal,
necessários a configuração do princípio da insignificância? É possível a aplicação
deste instituto nos crimes contra a Administração Pública e no caso em que o agente
é encontrado com quantidade mínima de droga?
A justificativa para a realização da seguinte obra encontra-se na enorme
quantidade de decisões controversas prolatadas pelos Tribunais brasileiros, fato que
gera insegurança jurídica a população quando da definição de quais os requisitos
necessários a aplicação do princípio da insignificância, ou da criminalidade de
bagatela, demonstrando-se indispensável a possibilidade de aplicação da norma
penal aos crescentes casos que a ele possam se adequar.
Coloca-se que o objetivo geral deste trabalho é: Analisar o princípio da
insignificância, seus aspectos, e sua forma de aplicação.
Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses foram investigadas por
meio de pesquisa bibliográfica. No que tange à tipologia da pesquisa, isto é, segundo
a utilização dos resultados, é pura, visto ser realizada com a finalidade de aumentar
o conhecimento do pesquisador para uma nova tomada de posição. A abordagem é
qualitativa, procurando aprofundar e abranger as ações e relações humanas,
observando os fenômenos sociais de maneira intensiva. Quanto aos objetivos, a
pesquisa é descritiva, buscando descrever fenômenos, descobrir a frequência que
um fato acontece, sua natureza e suas características, e exploratória, procurando
aprimorar, buscando maiores informações sobre o tema em questão.
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Tendo em vista o acima exposto, tratará o primeiro capítulo de definir o
princípio da criminalidade de bagatela, demonstrando seu histórico e explanando
sobre suas relações com outros princípios do Direito Penal.
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O segundo capítulo adentrará a forma de aplicação do princípio da
insignificância, explicando e demonstrando como o Supremo Tribunal Federal
estabeleceu as quatro condições limitadoras a aplicação do princípio tema deste
trabalho.
No terceiro capítulo expor-se-á as questões pelas quais os tribunais
continuam, mesmo após expedida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
prolatar decisões contraditórias acerca dos delitos cometidos em desfavor da
Administração Pública e do porte, em ínfima quantidade, de substância considerada
como droga, gerando insegurança jurídica tendo em vista que este princípio não
possui regulamentação normativa.
Destarte o acima colocado, desenvolver-se-á um estudo acerca da matéria,
com o escopo de esclarecer controvérsias criadas pelas jurisprudências dos
5
Tribunais da República Federativa do Brasil, e que possa, desta maneira, colaborar
para o melhor entendimento do tema, dando maior segurança jurídica aos
operadores do Direito.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
O Direito Penal caracteriza-se como ramo do Direito que visa aplicar as
normas elaboradas pelo Poder Legislativo referente a repreensão de condutas
tipificadas pela norma penal como necessárias a tutela.
Este ramo utiliza-se de penas, privativas de liberdades ou restritivas de
direitos e, ainda, multa, como meio de combate a condutas reprováveis à sociedade,
que teve sua vontade exprimida por meio de seus representantes no momento da
elaboração dos dispositivos legais.
Como forma de não punir injustamente o agente que cometeu uma conduta
prevista como passível de pena, criou-se, por exemplo, as excludentes de
punibilidade e tipicidade. Aquela refere-se as causas previstas no artigo 107 do
Código Penal, rol não taxativo, extinguindo-se a punibilidade por circunstância a
qual impede o Estado de aplicar a pena como a morte do agente, e esta referindo-se
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as causas que descaracterizam a tipicidade do fato, a exemplo da ausência da
tipicidade conglobante, devido a aplicação do princípio da insignificância
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Dentre as excludentes de tipicidade está o princípio da insignificância, onde
o agente, apesar de cometer a conduta descrita no tipo penal, não ofende, de forma
relevante, a nenhum bem jurídico tutelado, não possuindo, assim, tipicidade
material.
1.1

Histórico

O princípio da insignificância, hoje amplamente adotado no âmbito dos
Tribunais brasileiros, já existia na atuação do pretor, aquele que exerce funções
judiciárias, do Direito Romano, conforme coloca Rogério Greco (2009),
obedecendo ao brocardo “minimum non curat praetor” que possui como significado
a obrigação de se abster nos casos em que a conduta atingisse um bem jurídico
considerado ínfimo.
Caracterizava-se, assim, o início do conceito pelo qual o Estado deveria atuar
de forma excepcional na conduta dos indivíduos, dando prioridade, destarte, ao bem
jurídico da liberdade que os mesmos possuíam.
É pacífico que o Estado, ao impor uma pena ao indivíduo, está fazendo-o para
que outros bens da sociedade sejam preservados, gerando uma convivência pacífica
entre os que a compõem e atingindo os objetivos aos quais aquele foi criado.
Este ramo do Direito possui limites, tanto formais como materiais. Os formais
estão amplamente dispostos nas normas que vigoram, já os materiais estão
caracterizados nos princípios como coloca Rogério Zeidan (2013, p. 58, grifo do
autor):
Nessa ordem, os limites materiais aperfeiçoam-se com
a observância e realização de princípios que em muitos
casos estão alheios à disposição expressa da lei, não
significando que contrariam a legalidade do sistema de
direito penal, mas que na verdade cumprem a função de
certeza, servindo à segurança jurídica no interesse de
direitos e liberdades fundamentais.
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A primeira vez em que foi aplicado o princípio em comento foi em 1964,
quando Claus Roxin associou, em sua doutrina alemã, a insignificância com os
delitos cometidos que constantemente eram submetidos ao crivo do Poder Judiciário
(GRECO, 2009).
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No Brasil, o princípio da criminalidade de bagatela nunca foi previsto em
nenhuma legislação promulgada. Ele teve sua aplicação iniciada a partir de decisões
judiciais prolatadas, que, ao se reiterarem, inseriram, no âmbito jurisprudencial, o
instituto do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela previsto
nos ordenamentos jurídicos estrangeiros.
Ocorre que, ao aplicar este princípio, os magistrados começaram a decidir de
forma heterogênea, gerando entendimentos antagônicos no vasto território nacional.
Este fato gerou a falta de segurança jurídica à sociedade que não possuía balizas
definidas à conduta potencialmente insignificante.
Observando tal situação, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida
pelo Ministro Celso de Melo no Habeas Corpus número 84.412, procurou adequar
5
o princípio em comento com os princípios da intervenção mínima, fragmentariedade
e da lesividade que preceituam os bens jurídicos a serem tutelados pelo Estado,
definindo quatro critérios necessários a caracterização de uma conduta
insignificante: Mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade
social
da
ação;
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento;inexpressividade da lesão jurídica provocada. Estes serão
detalhados mais adiante.
Assim, nos dias de hoje, o Brasil utiliza-se destes critérios para aplicação, ou
não, da excludente de tipicidade abordada, sendo pacífico no ordenamento jurídico
brasileiro a importância a qual tem este princípio, no cotidiano da sociedade e sua
necessária aplicação nos casos em que se adequem.
1.2 Conceito e finalidade
Como já falado, o Direito Penal possui como elemento definidor a imposição
de sanções para o descumprimento da norma penal, sendo, por um lado, limitador
da liberdade dos indivíduos na sociedade.
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Com o cometimento do delito, inicia-se, desta forma, a devida averiguação
referente à tipicidade do delito, se este concorreu somente para ferir a tipicidade
formal, ou a sua conduta também estava revestida de tipicidade material, devendo
o Estado, portanto, exercer o seu “jus puniendi”.
Desta forma, conceitua-se o princípio da insignificância como meio
impeditivo de proposição de uma ação penal por não existir a mencionada tipicidade
material, devido à inócua ofensa realizada ao bem jurídico tutelado no instrumento
normativo.
Não poderia tratar-se, como consecução da justiça e dos fins do Direito Penal,
a punição com severidade a uma conduta que não possui valor jurídico, ou, caso a
conduta possua a reprovabilidade elencada na legislação, o seu resultado seja
discrepante em relação ao que propôs o tipo penal.
Pode-se elencar como exemplo do supra explanado, um furto de um saco de
pão, isso porque seria desproporcional o agente ser apenado com a conduta mínima
de 1 (hum) ano, prevista no artigo 155 do Código Penal, tendo em vista que a
violência ao bem jurídico tutelado foi mínima, não devendo o Estado tratar de tais
condutas.
Portanto, de acordo com os ensinamentos de Rogério Greco (2009), pode-se
concluir que o princípio da insignificância possui natureza de causa que exclui a
tipicidade do fato.
Atualmente, a população carcerária brasileira vem crescendo
exponencialmente, em razão do alto número de crimes que vem sendo cometidos.
Tal situação gera a busca de soluções mais eficazes do que as dispostas no sistema
Penal brasileiro.
Um dos pensamentos aponta para a descriminalização de condutas, que,
embora revestidas de tipicidade formal, são aceitas pela sociedade, não causando
nenhum dano expressivo aos bens jurídicos tutelados, podendo ser incluídas no
conceito de adequação social. Gabriela Rubin Toazza (2012, p. 13) afirma:
Nos dias atuais paira sobre a sociedade e o sistema
penal, uma crescente preocupação com a descriminalização
e despenalização de condutas, que embora formalmente
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típicas, passaram a ser toleradas pela sociedade em face da
sua pequena gravidade.
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Este movimento doutrinário demonstra que o legislador não possui
capacidade de prever todas as condutas a serem praticadas por certos indivíduos,
gerando como consequência a criação de instrumentos jurídicos que excluem o
crime, ou impossibilitam que o Estado aplique a pena prevista à referida conduta,
tal como a atuação do princípio da insignificância no tratamento penal impedindo
que uma conduta tratada como inexpressiva pela sociedade venha a ser julgada pelo
Poder Judiciário.
O princípio da criminalidade de bagatela deverá atuar, portanto, como balança
entre a conduta que foi descrita como reprovável no instrumento penal elaborado,
fazendo com que o jus puniendi do Estado alcance somente aqueles que realmente
devam ser apenados por suas condutas.
Destaca-se que a problemática supra descrita reclama a interpretação do
Direito Penal por intermédio de seus princípios que, em conjunto, norteiam a
5
aplicação deste ramo do Direito na consecução de seus fins.
Demonstra-se ser a finalidade do princípio da insignificância caracterizar o
Direito Penal como meio de exceção ao tratamento dos delitos, somente devendo
ser aplicado em casos que nenhum outro meio seja eficaz. Tal fato dá, também,
legitimidade a este ramo do Direito, que se reveste desta para punir somente as
condutas que a sociedade realmente acredita serem passíveis de pena, seja esta
restritiva de liberdade ou restritiva de direitos.
1.3 Relação com outros princípios fundamentais do Direito Penal
O princípio da criminalidade de bagatela é um dos princípios que regem a
matéria Penal no Estado brasileiro. Este atua em conjunto com outros princípios tais
como a legalidade, intervenção mínima, adequação social, ofensividade ou
lesividade.
Esses princípios norteiam a aplicação da norma penal ao caso concreto,
definindo de que forma deve o magistrado atuar na aplicação da pena àquele que
cometeu um ato tipificado na norma penal.
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É importante identificar como e de qual forma o princípio estudado se
relaciona com os demais princípios, em razão de que somente o cojunto deles é o
fato legitimador do jus puniendi estatal, motivo pelo qual foram criadas legislações
repressivas.
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Em face do acima exposto, serão analisados abaixo os mais importantes
princípios relacionados com o tema do presente trabalho.
1.3.1 Da intervenção mínima
O princípio da intervenção mínima, apesar de muito se assemelhar com o
princípio da insignificância, não possui o mesmo significado que o princípio em
comento. Conforme se percebe pela própria nomenclatura, um é bem mais
abrangente que o outro.
Como já colocado, o Estado somente deve utilizar sua prerrogativa do “jus
puniendi” quando não mais existam outras possibilidades de intervenção eficazes a
reparar o ato jurídico reprovável.
Destarte, cabe ao Poder Legislativo a definição de onde e quando deverá um
fato ser tutelado pela lei penal. É sobre esse Poder que recai o princípio em comento,
conforme preceitua Luiz Régis Prado (2011, p. 171):
[...]A intervenção penal só poderá ocorrer quando for
absolutamente necessário para a sobrevivência da
comunidade – como ultima ratio legis – ficando reduzida a
um mínimo imprescindível. E [...] só deverá fazê-lo na
medida em que for capaz de ter eficácia
Ocorre que, atualmente, devido ao crescente número de situações delituosas
ocorridas nas grandes cidades, há uma tentativa do legislador, por intermédio do
instrumento normativo, de diminuir ou atenuar as condutas criminosas, criando
penas mais severas e até criando novos tipos penais que não teriam necessidade de
tutela por esse ramo do Direito.
Apesar do bom intuito dos legisladores, não devem casos de pequena monta
serem abrangidos pelo Direito Penal. Tal fato, somente, gera maior
congestionamento ao Poder Judiciário, que não deveria receber estes casos, devendo
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estas situações serem resolvidas por normas jurídicas menos formais e menos
danosas, indo ao encontro do que preconiza o princípio da intervenção mínima.
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O Direito Penal brasileiro começou a adotar o princípio em comento, quando
da edição da Lei nº 7.209/1984 que editou o Código Penal em sua parte geral, onde
se buscou maior eficácia para as penas privativas de liberdades a serem aplicadas
em delitos, que realmente ferissem o bem jurídico tutelado ao qual se procurava
proteger.
Outra demonstração de adoção, pelo ordenamento jurídico, do princípio da
intervenção mínima, trata-se da Lei 9.099/95. Esta determinou serem os delitos com
pena máxima igual ou inferior a dois anos e que não houvesse violência contra a
pessoa humana, considerados de “menor potencial ofensivo”, criando mecanismos
alternativos às penas privativas de liberdades e restritivas de direitos, tal como o
instituto da transação penal, que vincula o membro do Ministério Público, caso o
autor não seja reincidente, a determinar o cumprimento de uma ação para que o
Parquet não proponha a ação penal em seu desfavor. Expõe a autora Gabriela Rubin
Toazza (2012 ,p. 45-46), o pensamento
acima adotado:
5
A excessiva utilização da sanção penal é um fenômeno
que também se faz presente no Brasil. Na década de noventa
houve uma busca excessiva pela sanção penal acentuandose ainda mais a tendência ‘retribucionista’ do Direito Penal.
O direito penal passou a ser caracterizado por uma
legislação excessivamente incriminadora (cita-se como
exemplo a criação da denominada lei dos crimes hediondos
– lei nº. 8.072/90), abrangendo anteriormente situações
nãocontempladas pela legislação penal.
Desta forma, pode-se destacar que a intervenção mínima possui campo de
atuação maior no âmbito legislativo, já o princípio da insignificância possui campo
de atuação na análise dos acontecidos pelo membro do Poder Judiciário, ou do
Ministério Público, já que este princípio não está tipificado nas normas penais e
necessita de um análise minuciosa para a sua aplicação.
O Direito Penal é um sistema composto por diversos princípios que devem
atuar em conjunto para a consecução dos fins deste ramo. Destaca-se, que esta
atuação, referente aos princípios da intervenção mínima e da criminalidade de
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bagatela, busca priorizar o caráter “ultima ratio” que possui o Direito Penal, não
deixando que condutas sejam apenadas quando outras normas ou ramos do Direito
possam resolver o caso.
Demonstra-se, assim, a clara relação que possui esses princípios na busca pela
proteção ao direito de liberdade elencada pela Constituição Federal, porém as
mencionadas condutas reprováveis não são ignoradas e devem ser apreciadas pelos
demais ramos do Direito, ressaltando-se somente a desnecessidade da atuação
penal.
O Supremo Tribunal Federal demonstra, no excerto abaixo, que a
jurisprudência adota os dizeres acima expostos, determinando, claramente, a
atuação do Direito Penal somente quando não existe alternativa a regulação da
matéria.
Habeas Corpus. Descaminho. Imposto não pago na
importação de mercadorias. Irrelevância administrativa da
conduta. Parâmetro: art. 20 da Lei nº 10.522/02. Incidência
do princípio da insignificância. Atipicidade da conduta.
Ordem concedida. A importação de mercadoria, iludindo o
pagamento do imposto em valor inferior ao definido no art.
20 da Lei nº 10.522/02, consubstancia conduta atípica, dada
a incidência do princípio da insignificância. O montante de
impostos supostamente devido pelo paciente (R$ 189,06) é
inferior ao mínimo legalmente estabelecido para a execução
fiscal, não constando da denúncia a referência a outros
débitos congêneres em seu desfavor. Ausência, na hipótese,
de justa causa para a ação penal, pois uma conduta
administrativamente irrelevante não pode ter relevância
criminal.
Princípios
da
subsidiariedade,
da
fragmentariedade, da necessidade e da intervenção mínima
que regem o Direito Penal. Inexistência de lesão ao bem
jurídico penalmente tutelado. Precedentes. Ordem
concedida para o trancamento da ação penal de origem. (São
Paulo, Supremo Tribunal Federal, HC: 96.376, Relator:
Min. Joaquim Barbosa, 2010.)
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Destarte, demonstra-se que o Direito Penal não deve atuar no cotidiano da
população exceto se inexistir outra possibilidade de solução à conduta praticada,
garantindo o princípio da intervenção mínima ocorrência deste preceito na esfera
legislativa e o princípio da insignificância que isto ocorra na esfera Judicial.
1.3.2 Da lesividade
O princípio da lesividade tem a preocupação de fazer a estimativa se a conduta
Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

dos agentes que aparentemente feriram a norma penal, realmente, lesa o bem
jurídico ao qual a norma penal procurava preservar.
Tal como os princípios dantes comentados, este tem o escopo de impedir a
atuação estatal de forma desnecessária, onde, como já se viu, este deverá agir como
forma de “ultima ratio” às condutas que maculam bens jurídicos do cotidiano,
preservando, também, o princípio da intervenção mínima.
Assemelha-se, o princípio em comento, com o princípio da intervenção
mínima, no aspecto de que este também age de forma a impedir o legislador a criar
5
normas penais que não causem adequada
lesão para que se justifique a atuação do
Direito Penal.
A justificativa dada por muitos para compreender o fenômeno de se tentar
diminuir os índices de criminalidade do país por intermédio do Poder Legislativo,
mostra-se contrária aos fins pelos quais o Direito Penal foi criado. Bem definiu
Rogério Greco (2009, p. 78) ao afirmar:
[...] o Direito Penal só pode, de acordo com o princípio
da lesividade, proibir comportamentos que extrapolem o
âmbito do próprio agente, que venham atingir bens de
terceiros, atendendo-se, pois, ao brocado nulla poenalis sine
‘injuria’.
Cabe, destarte, concluir que o escopo do princípio em comento está em definir
quais condutas devem ou não ser tuteladas pelo Direito Penal, classificando os bens
jurídicos pela necessidade de se alcançar a tutela penal.
Ressalta-se, que este princípio não se confunde com o princípio da
perigosidade social da ação, que preconiza ser a conduta, mesmo que tipificada em
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uma norma, considerada como perigosa à sociedade para ser merecedora da tutela
penal.
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Percebe-se que o princípio da criminalidade de bagatela tem, em uma visão
pouco aprofundada, o mesmo objetivo do princípio acima explanado, classificando
as condutas dos agentes como imprescindíveis à atuação penal ou determinando a
não instalação de processo, em razão da ínfima lesão causada ao que se procura
tutelar.
Desta forma, pode-se afirmar que os princípios da insignificância e da
lesividade são concêntricos, buscando-se, com estes, a aplicação do “jus puniendi”
estatal àquelas condutas que realmente lesam de forma considerável o bem que se
procura proteger na elaboração da conduta.
O princípio da lesividade, apesar de não ser considerado pela doutrina
minoritária como princípio do Direito, é de extrema importância à aplicação da
norma penal, pois, caso uma conduta não seja considerada lesiva, não há
possibilidade de admitir-se que esta seja normatizada como infração penal, tendo o
princípio da insignificância atuação importante quando, tipificada uma conduta,
esta, dependendo das condições do caso, não apresente a lesividade, ou a
ofensividade, necessária para que o indivíduo seja apenado.
Deve a aplicação da norma penal ser regida por diversos princípios, dentre os
quais se destacam os princípios acima comentados, tendo em vista, como já
explicado, que não cabe ao Estado aplicar a pena em todos casos apresentados a seu
crivo, somente àqueles que realmente necessitam que esta exista para sanar a
ameaça de violência ao que se procura proteger com a norma penal.
1.3.3 Da adequação social
A teoria da adequação social foi primeiramente apresentada por Hans Welzel
(1978, apud GOMES; Luiz Flávio, 2013, p. 173) em sua doutrina Derecho Penal
aléman, tendo este princípio sofrido algumas variações. Inclusive nas próprias
edições do autor, já definia Hans Welzel: “[...] as condutas socialmente adequadas
não são necessariamente exemplares, senão, condutas que se mantêm dentro dos
marcos e da ação social [...]”
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Cabe definir, portanto, pelo excerto acima exposto, que o princípio da
adequação social trata-se de um princípio que interpreta as ações dos indivíduos,
estabelecendo se as mesmas são adequadas socialmente, ou, como coloca o autor,
caso não o sejam, essas não infringem “os marcos da ação social”, ou seja, a
liberdade ou outros bens jurídicos de outros indivíduos que convivem com o agente
da conduta supostamente inadequada.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Pode-se citar como exemplo a esse princípio, a circuncisão realizada pelos
judeus e o costume de furar a orelha de meninas assim que nascem (MASSON,
2013; GOMES, 2013). Essas condutas estão claramente tipificadas no artigo 129 do
Código Penal, porém não são levadas a julgamento, pois o seu resultado é
socialmente aceito pela sociedade, tornando-se uma conduta formalmente típica
contudo materialmente atípica, razão também aplicável para a utilização do
princípio da insignificância.
Cabe ressaltar que este conceito não é amplamente adotado. Existem
doutrinas, como a de Odone Sanguiné, minoritárias que consideram que este
princípio apenas é uma justificação
5 da não incidência da norma penal, conforme
preceitua Gabriela Rubin Toazza (2012, p.76):
As consequências geradas pela adequação social ainda
não se constituem em unanimidade entre os penalistas. Há
quem sustente que a sua incidência exclui a tipicidade, já
outros pregam que a adequação social poderia figurar como
uma causa de justificação.[...]
Portanto, cabe a adequação social, mesmo que não considerado
unânimemente como princípio, acabar com os dogmas estagnados nos tipos penais,
interpretando a norma penal a partir de um fato que fere um valor, razão pela qual
deve-se, ou não, aplicar a norma. Tal esquematização do Direito é o
desenvolvimento da teoria tridimensional do Direito proposta por Miguel Reale
(2003).
Ressalta-se que, para uma conduta ser moralmente aceita e não seja aplicada
a pena, dever-se-á haver aceitação total da sociedade. Não é passível que lei penal
deixe de ser aplicada a uma conduta que ainda esteja sendo questionada em juízo,
ou que exista considerável parcela da sociedade que não a aceite.
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Como exemplo do acima citado pode-se destacar a venda de produtos
“piratas” (GOMES, 2013), que caracterizam prática comum na sociedade
brasileira, porém esta não pode ser admitida sem a devida pena a ser aplicada, tendo
em vista que fere bens jurídicos relevantes e esta ainda encontra-se amplamente
questionada nos Tribunais brasileiros.
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Portanto, definido o princípio da adequação social, cabe demonstrar sua
relação com o princípio tema deste trabalho.
Como visto, a adequação social busca, como o princípio da criminalidade de
bagatela, que o Estado deixe de aplicar seu jus puniendi a uma conduta, em razão
da sua aceitação pela sociedade.
Ambos os princípios demonstram que o Direito Penal não deve ser aplicado
senão em último caso, tendo em vista que na aplicação dos dois as condutas não
causam uma lesão considerável ao bem jurídico tutelado, sendo demasiada a
atuação do Estado para apenar os agentes destas condutas.
Ante o exposto, caracterizou-se o princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, demonstrando-se sua relação com os demais princípios
que regem o Direito Penal, cabendo agora definir suas balizas de aplicação,
conforme expõe o Supremo Tribunal Federal.
2 OS REQUISITOS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
INSIGNIFICÂNCIA SEGUNDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DA

Expõe-se no primeiro capítulo sobre as origens, o conceito e a relação do
princípio da insignificância com os demais princípios que regem a aplicação deste
instituto. Foi visto que o o princípio tema deste trabalho, bastante utilizado no
Direito Penal brasileiro, nunca possuiu regulamentação dada pelo instrumento legal,
tendo sua inserção no Direito brasileiro ocorrido devido aos julgamentos expedidos
pelos Tribunais, inserindo, nesse, este instituto que exclui a tipicidade das condutas
praticadas adequadas ao princípio da insignificância .
Neste capítulo, trataremos do julgado prolatado pelo Supremo Tribunal
Federal, Habeas Corpus 84.412, onde a segunda turma do Tribunal julgou por
unanimidade nos termos do voto do relator Ministro Celso de Mello para conceder
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o remédio constitucional ao impetrante que subtraiu de uma loja uma fita
de vídeogame no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Colaciona-se a ementa da presente decisão:
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E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA
LEGITIMA
O
RECONHECIMENTO
DESSE
POSTULADO
DE
POLÍTICA
CRIMINAL
CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A
JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS
DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00
(EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO
ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA CONSIDERAÇÕES
EM
TORNO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O
5
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE
COMO
FATOR
DE
DESCARACTERIZAÇÃO
MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva
de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que
considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função
dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público. O POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO
105
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PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O
sistema jurídico há de considerar a relevantíssima
circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores
penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito
penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente,
por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social. (São Paulo, Supremo Tribunal Federal, HC: 84412,
Relator: Min. Celso de Mello, 2004.)
Esta decisão foi um marco para o Direito Penal brasileiro, pois definiu os
quatro pilares basilares necessários à aplicação do princípio da criminalidade de
bagatela: Mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade
social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Outra grande contribuição trazida pelo excerto jurisprudencial supra exposto,
recai sobre a definição de que, para a aplicação deste princípio, não necessário se
faz apenas a análise do valor do bem jurídico admoestado, como também, outros
aspectos para que a conduta seja enquadrada como insignificante.
Sobre a inovação jurisprudencial Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzollini
(2014, p.49) asseveram que: “Na?o se pode precisar ate? que ponto os crite?rios
mencionados conseguem nortear a aplicac?a?o da bagatela, mas de qualquer forma
ja? demonstram um rumo a ser tomado pelo magistrado quando da ana?lise do caso
concreto.”
Destarte, o magistrado, que antes utilizava apenas de sua equidade em relação
ao tema, após o ano de 2004, obteve, do Supremo Tribunal Federal, a
fundamentação para que pudesse seguir um caminho à correta aplicação do
princípio em comento.
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Definidos os quatro pilares que norteiam a aplicação do princípio em
comento,
tratar-se-á a frente de explicitar a definição de cada um destes e de
que forma vêm sendo aplicado nos tribunais brasileiros.
2.1 Mínima ofensividade da conduta do agente
A mínima ofensividade da conduta do agente é um conceito estabelecido pelo
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Supremo Tribunal Federal como necessário à aplicação do princípio da
insignificância. Aparentemente parece fácil definir uma conduta como ofensiva, ou
não, porém há certas peculiaridades a serem observadas no estudo deste requisito.
Em definição, pode-se deduzir, a partir de decisões proferidas pelos
magistrados, que para a satisfação deste requisito é imprescindível a não existência
de periclitação à integridade física do sujeito passivo e a impossibilidade de que esta
conduta afete a moral da sociedade de forma relevante.
Exclui-se, desta forma, os crimes como roubo (artigo 157 do Código Penal) e
homicídio (artigo 121 do Código Penal), que jamais poderão ser julgados como
5
insignificantes, pois estas condutas não possuem a irrelevância necessária
ameaçando de lesão o bem jurídico da vida.
Essa questão apresenta-se aos Tribunais de forma que o magistrado necessita
analisar o caso por sua equidade, tendo em vista o caráter extremamente subjetivo
da matéria. Pode-se citar como exemplo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entendendo que, mesmo em quantidade ínfima de cédulas falsificadas, não
existe a mínima ofensividade da conduta do agente:
HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.DESCARACTERIZADA
A
MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. HABEAS
CORPUSDENEGADO; 1. Ainda que as cédulas
falsificadas sejam de pequeno valor, não épossível aplicar o
princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, pois
se trata de delito contra a fé pública, que envolve
acredibilidade do Sistema Financeiro Nacional, o que
descaracteriza a mínima ofensividade da conduta do agente
de modo a excluir atipicidade do fato. Precedentes do STF
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e do STJ. 2. Habeas corpus denegado. (Goiás, Superior
Tribunal de Justiça, HC: 187.077, Relator: Min. Laurita
Vaz, 2013)
Percebe-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça entende que a fépública, em qualquer crime praticado com esta natureza, está relevantemente ferida,
pois não há como se falar em insignificância de uma conduta que fere um
fundamento moral da sociedade como o bem jurídico da fé-pública e, em especial,
a uma conduta que atente contra o Sistema Monetário Nacional.
Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça descaracterizou o pedido da
defesa, em razão de ser necessário a mínima ofensividade da conduta do agente para
a configuração da insignificância ao caso.
Cabe ressaltar que este requisito de aplicação do princípio da insignificância
está relacionado com a tipicidade conglobante, conceito criado pelo jurista
Argentino Eugênio Raul Zaffaroni, em que se prevê ser uma conduta, mesmo que
formalmente típica, não configurar como ilícito penal, em razão de que a mesma
não possui a ofensividade necessária ao bem jurídico que se buscava tutelar com a
edição da norma, como, em entendimento conforme, colocam Gustavo Junqueira e
Patrícia Vanzollini (2014, p. 270): “O conceito e tipicidade conglobante se assenta
sobre a ideia de que nem sempre uma conduta típica será? antinormativa ou lesiva
ao bem jurídico que se quer proteger. Nesse caso, embora seja legalmente típica,
não será penalmente típica.”
Esposando este pensamento, concluiu o Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de Agravo Regimental em Recurso Especial, advindo de Minas Gerais,
que a subtração de duas camisas no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), configuraria
a insignificância por preencher os quatro requisitos supracitados em decisão do
Supremo Tribunal Federal e em especial o da mínima ofensividade da conduta do
agente, como assim se dispôs:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. A) MÍNIMA
OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, B)
NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO,
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C) REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE
DO COMPORTAMENTO E D) INEXPRESSIVIDADE
DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. VALOR
IRRELEVANTE DA RES. R$ 40,00. BEM DEVOLVIDO
À VÍTIMA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO.
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, DO CPC. RESSALVA DO
PONTO DE VISTA DO RELATOR. 1. A ideia de
insignificância do delito só será aplicada nos casos em que
forem cumpridos os seguintes requisitos: a) mínima
ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma
periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. No caso, adequada a incidência
do postulado da insignificância, porquanto reduzido o valor
do bem subtraído - subtração de duas blusas de moletom,
bens avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais) -, sendo a res
devolvida à vítima. 3. Ressalvado o ponto de vista do
Relator no 5sentido de que o princípio da insignificância não
foi concebido para resguardar ou legitimar constantes
condutas desvirtuadas, sob pena de se criar um verdadeiro
incentivo ao descumprimento da norma legal ou de se
estimular a prática reiterada de furtos de pequeno valor,
mormente por aqueles que fazem da criminalidade um meio
de vida. 4. O agravo regimental não merece prosperar,
porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes
de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
5. Agravo regimental improvido. (Minas Gerais, Superior
Tribunal de Justiça, AgRg em Resp: 1339248, Relator: Min.
Sebastião Reis Júnior, 2013)
Em observação final, ressalva-se que para se aferir a mínima ofensividade da
conduta do agente é necessário que o magistrado ultrapasse a análise da mera
irrelevância penal,
devendo-se analisar outros fatores como o princípio da
adequação social, já amplamente explanado no primeiro capítulo, os impactos que
desconsiderar a pena para esta ação terá na sociedade e, ainda, o escopo pelo qual o
legislador tipificou tal conduta como infração a norma penal.
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2.2 Inexpressividade da lesão jurídica provocada
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Como colocado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 4 (quatro) requisitos
para se estabelecer a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nas
condutas possiveís de enquadramento neste instituto. No primeiro tópico tratou-se
da mínima ofensividade da conduta do agente, definindo que esta teria, em regra,
relação com a possibilidade de que a conduta afetasse a integridade física das
pessoas, ou tivesse relevante distúrbio na moral colocada pela sociedade.
Para estabelecer um conceito de inexpressividade da lesão jurídica provocada,
deve-se, primeiro, definir os objetivos que possui o Direito Penal e limitar-se até
que ponto poderá o jus puniendi, de previsão constitucional, ser exercido.
Ressalva-se que a Constituição Federal não apenas dá esse poder para o
Estado, mas também o limita, como coloca Gabriela Rubin Toazza (2012, p. 9596):
Essa concepção decorre de que cabe ao Direito Penal
a função de proteger os bens que a Constituição Federal
elegeu como sendo os mais relevantes para a sociedade.
Disso decorre o direito – exclusivo – do Estado de punir,
também conhecido como jus puniendi. Ao mesmo tempo
em que a Constituição Federal concede ao Estado o poder
máximo de punir, limita-o e restringe-o. E é através do
Princípio da Exclusiva Proteção dos bens jurídicos que
decorre essa limitação. A valoração de um determinado
bem jurídico é realizada, inicialmente, pelo Poder
Constituinte e na sequencia pelo poder legislativo.
Essas limitações estão presentes no direitos e garantias fundamentais,
previstos no artigo 5º da Constituição Federal, como também nos fundamentos da
República, previstos no artigo 1º da Carta Magna, dentre eles: A cidadania e a
dignidade da pessoa humana.
Destarte, atua o requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada na
limitação a que possui o Estado de punir seus jurisdicionados de forma
desarrazoada, dando legitimidade ao Direito Penal e proibindo-o de aplicar pena às
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lesões que não causem máculas significantes ao bem jurídico tutelado, utilizandose para isso do instituto do princípio da insignificância.
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Pode-se perceber, pela definição deste princípio norteador, que, para a
aplicação do princípio da insignificância, deve-se conjuntamente aplicar o princípio
da lesividade que, como já exposto anteriormente, coloca a necessidade de haver
relevante mácula ao bem jurídico para que o Direito Penal intervenha e procure
aplicar a pena ao agente da conduta.
Pode-se citar como exemplo, o julgamento do Habeas Corpus 122418,
advindo do Distrito Federal, onde o Supremo Tribunal Federal foi claro ao esposar
este entendimento, não admitindo a aplicação do referido instituto, em razão da não
configuração da inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente, tendo
esta significado um distúrbio a moral que considerou-se de necessária coação:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA
A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. ART. 251 DO CPM.
5
EXTINÇÃO
PREMATURA DA AÇÃO PENAL.
QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER
DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS
NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou
entendimento no sentido de que a extinção da ação penal,
de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se
dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de
alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se
verifica no caso. 2. Não há como avançar nas alegações
postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento
antecipado da ação penal mediante exame do conjunto
fático-probatório dos autos. Caberá ao juízo natural da
causa, com observância ao princípio do contraditório,
proceder ao exame das provas colhidas e conferir a
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definição jurídica adequada para os fatos que restarem
comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente. 3.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado
princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação
penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada
por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido
grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e
nenhuma periculosidade social. 4. Nesse sentido, a aferição
da insignificância como requisito negativo da tipicidade
envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais
abrangente que a simples expressão do resultado da
conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da
insignificância apenas do resultado material, acabe
desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando
formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que
a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que
dá sentido à ordem normativa (Zaffaroni), levando em conta
também que o próprio legislador já considerou hipóteses de
irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a
tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal.
5. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não
apenas o resultado material da conduta, mas o seu
significado social mais amplo, que certamente não se
pode admitir a aplicação do princípio da insignificância
em determinados crimes, não obstante o inexpressivo
dano patrimonial que deles tenha decorrido, em delitos
cuja prática se empregou violência ou ameaça de
qualquer espécie, ou, como estelionato, ardil ou fraude.
6. No caso, o paciente teria falsificado as assinaturas do
irmão, também militar do Exército e pretenso responsável
econômico de sua genitora, e do Comandante do 16º
Batalhão Logístico, em documento que declarava o suposto
direito ao atendimento odontológico. Nesse contexto, o
estelionato, delito aqui imputado ao paciente, abrange não
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só a proteção do patrimônio material da Administração
Militar, mas em igual medida tutela-se a confiança
recíproca que deve presidir os relacionamentos no ambiente
castrense. 7. Ordem denegada (Distrito Federal, Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus: 122418, Relator: Min.
Teori Zavascki, 2014, grifo nosso)
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Como também colocado, incide esse requisito sobre o caráter ultima ratio que
possui o Direito Penal, somente devendo este intervir quando houver expressiva
lesão jurídica ao bem, e outros ramos do Direito não puderem resolvê-la.
Tal como no primeiro subtópico, neste quesito, foi aferido que não se pode
deter apenas na conduta, deve-se que analisar o tamanho da lesão em todos os seus
aspectos para àquele que a sofreu, destaca, assim, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
DIREITO PENAL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PARÂMETROS E CRITÉRIOS.
5
INEXPRESSIVIDADE
DA
LESÃO
JURÍDICA
PROVOCADA. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A questão de direito
tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo recorrente
na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta
realizada pelo paciente com base na teoria da
insignificância, por falta de lesividade ou ofensividade ao
bem jurídico tutelado na norma penal. 2. Registro que não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou
pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do
princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio,
deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes,
como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado (CP, art. 155, § 2º). Como já analisou o Min.
Celso de Mello, no precedente acima apontado, o princípio
da insignificância tem como vetores "a mínima
ofensividade da conduta do agente, a nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzido grau de
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reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada." (HC 84.412/SP). 3. No presente
caso, considero que tais vetores não se fazem
simultaneamente presentes. Consoante o critério da
tipicidade material (e não apenas formal), excluem-se os
fatos e comportamentos reconhecidos como de bagatela,
nos quais têm perfeita aplicação o princípio da
insignificância. O critério da tipicidade material deverá
levar em consideração a importância do bem jurídico
possivelmente atingido no caso concreto. 4. No caso em
tela, a lesão se revelou significante não obstante o bem
subtraído ser inferior ao valor do salário mínimo. Vale
ressaltar, que há informação nos autos de que o valor
"subtraído representava todo o valor encontrado no
caixa (fl. 11), sendo fruto do trabalho do lesado que,
passada a meia-noite, ainda mantinha o trailer aberto
para garantir uma sobrevivência honesta." Portanto, de
acordo com a conclusão objetiva do caso concreto,
entendo que não houve inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 5. Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus.(Rio de Janeiro, Supremo Tribunal Federal,
RHC: 96813, Relator: Min. Ellen Gracie, 2009, grifo nosso)
É oportuno registrar que existia o entendimento, por parte de alguns juristas,
que em todo caso em que a lesão jurídica fosse abaixo do valor do salário mínimo
vigente no país, deveria o princípio da insignificância ser aplicado, de tal forma que
seria estritamente necessário a obediência a esse requisito para que fosse aplicado
este princípio, a Excelsa Corte já demonstrou entender de forma contrária, como
disposto no Recurso ordinário de Habeas Corpus advindo do Estado de Minas
Gerais:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO
CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO
DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE
E
OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
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REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I A aplicação do princípio da insignificância, de modo a
tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social
da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II Na
hipótese dos autos, tem-se que o valor dos bens subtraídos
representava mais de 70% do salário mínimo vigente à
época dos fatos, de modo que não se pode afirmar que seja
irrelevante ou ínfimo esse valor. Isso impede o atendimento
de um dos requisitos exigidos por esta Corte para a
aplicação do princípio da insignificância, qual seja, a
inexpressividade da lesão jurídica. III - Para o
reconhecimento da insignificância da ação, não se pode
levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. No
caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser
5 minimamente ofensiva, além de apresentar
considerada
elevado grau de reprovabilidade. IV - Ademais, infere-se
dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas
criminosas o seu modus vivendi, uma vez que sua certidão
de antecedentes possui extensa lista de inquéritos policias e
ações penais. V Na espécie, a aplicação do referido instituto
poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses
pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que
contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. VI Recurso
improvido.(Minas Gerais, Supremo Tribunal Federal, RHC:
117130, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2013)
Findando o tópico, colaciona-se excerto jurisprudencial em que o Superior
Tribunal de Justiça afirma ser possível a aplicação do princípio da insignificância,
pois o ofendido não obteve prejuízos, seja com a conduta do acusado ou com suas
consequências, fato que poderia acontecer caso o ofendido fosse outro:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVADE FURTO.
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LATA DE TINTA NO VALOR DE R$130,00. PRINCÍPIO
DAINSIGNIFICÂNCIA. DENÚNCIA REJEITADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância
tem como vetores a mínima ofensividade daconduta, a
nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau
dereprovabilidade do comportamento e a inexpressividade
da lesãojurídica provocada. 2. Se é certo que o princípio da
insignificância deve ser usado comparcimônia pelo
julgador, visando sua não banalização e incentivo
aocometimento de pequenos delitos, não menos certo que
suaaplicabilidade é casuística. 3. Com efeito, na hipótese
em exame, embora a ação do recorrido -tentativa de furto
qualificado - se amolde à tipicidade formal, queé a perfeita
subsunção da conduta à norma incriminadora e àtipicidade
subjetiva, não há como reconhecer presente a
tipicidadematerial, que consiste na relevância penal da
conduta e do resultadotípicos em face da significância da
lesão produzida ao bem jurídicotutelado pelo Estado. Isso
porque o objeto do delito - uma lata detinta avaliada em R$
130,00 (cento e trinta reais) - possui valorínfimo, não
havendo qualquer notícia de que a vítima tenha
logradoprejuízo, seja com a conduta do acusado ou com a
conseqüência dela -mormente porque a res foi recuperada e
restituída -, o que evidencia a dispensabilidade do
prosseguimento da ação, pois o resultadojurídico, qual seja,
a lesão produzida ao bem jurídico tutelado,mostra-se
absolutamente irrelevante. 4. Ademais, o valor da res
furtiva, diferentemente da forma como a jurisprudência vem
entendendo em relação ao crime de descaminho,deve ser
agregado a outros parâmetros de análise, adotando-se ovalor
de R$ 100,00 apenas como valor referência e não valor
limite.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (São
Paulo, Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp:
1282906, Relator: Min. Jorge Mussi, 2012)
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Destarte, viu-se que para a configuração da insignificância necessária se faz a
inexpressividade da ofensa ao bem jurídico tutelado, razão pela qual deve-se
analisar a conduta em todos os seus aspectos objetivos e subjetivos para a aferição
do disposto pelo Supremo Tribunal Federal.
2.3 Ausência de periculosidade social da ação
O terceiro vetor que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu para a aplicação
Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

do princípio da insignificância possui muitas similaridades com a mínima
ofensividade da conduta do agente, mas, enquanto este trata da periclitação da vida
da vítima e da possível ofensa da moral a sociedade, aquele busca afastar que a
insignificância seja considerada em conduta que possa vir a ferir bens jurídicos de
terceiros alheios à conduta realizada.
Permite-se, desta forma, que uma conduta considerada como crime, mas que
não cause prejuízo à terceiras pessoas, esteja enquadrada como insignificante para
o Direito Penal, demonstrando-se mais uma vez seu caráter ultima ratio já
explanado.
5
Percebe-se, destarte, que a ausência da periculosidade social da ação está
correlacionada com os demais princípios aqui explanados, tratando que a
insignificância não dever periclitar tanto a integridade física da vítima da suposta
infração, como também deve-se observar a integridade física e moral de terceiros.
Como exemplo do supracitado, pode-se citar o julgamento do Supremo
Tribunal Federal no Habeas Corpus 122507 em que foi instalada rádio religiosa
clandestina, que, além de não veicular conteúdo inapropriado, não atrapalhava o
cotidiano da sociedade, nem outras empresas exploradoras desta atividade
comercial:
EMENTA Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de
atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da
Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade,
em razão das particularidades do caso concreto. Precedente.
Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
penal incriminadora. Demonstração da ausência de
periculosidade social da ação e do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame
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pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a
suposta operação de rádio clandestina seria de baixa
potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos
serviços de comunicação devidamente autorizados, o que
demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem
jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A
constatação da fiscalização de que a programação da rádio
era basicamente constituída de conteúdo evangélico (fl. 9
do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade
social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da
conduta do paciente, o que abre margem para a observância
do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus
vetores. 3. Ordem concedida.(Espírito Santo, Supremo
Tribunal Federal, HC: 122507, Relator: Min. Dias Toffoli,
2014)
Exaurido o disposto acerca da periculosidade social da ação, explanar-se-á a
respeito do último requisito para a aplicação do princípio da insignificância o
reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente.
2.4 Reduzido grau de reprovabilidade da conduta
Os bens jurídicos a serem tutelados são os reflexos do que a sociedade, como
um todo, busca proteger. Diante disso, a conduta do agente necessita, para fins de
aplicação do princípio da insignificância, ter grau reduzido de reprovabilidade,
tendo em vista que não há que se falar em minudência, sem antes explanar-se acerca
dos valores adotados por aquela sociedade.
O Direito Penal caracteriza-se por refletir o que sociedade reprova e busca
que essas condutas sejam coibidas no ordenamento jurídico pátrio, para que não
venham a se reiterar na nossa sociedade.
Logo, coloca-se que há modificações na legislação penal de um Estado para
o outro, razão pela qual a insiginificância, apesar de ser um instituto criado pela
doutrina estrangeira, deve ser modificado para adequar-se ao Direito brasileiro.

118
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Percebe-se, portanto, que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta está
relacionado ao valor que sociedade irá atribuir a essa conduta, devendo o Direito
Penal, apenas, agir como meio aos ímpetos presentes na comunidade criadora dos
valores jurídicos a serem tutelados.
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Para aplicação da insignificância deve-se atentar, especialmente, ao que se
refere ao tema deste tópico e em especial aos aspectos subjetivos da conduta,
aprovados ou não, pela sociedade, conforme explicitou Gabriela Rubin Toazza
(2012, p. 94):
Além do Estado a sociedade desempenha papel
fundamental nesse processo. Pois ela também detém a
função de conceder a nota de reprovabilidade para esta ou
aquela conduta. Ao Poder Legislativo compete a escolha
das condutas, porém é a sociedade que irá definir a
reprovação ou não um determinado comportamento.
Pode-se citar como exemplo, o julgado de Habeas Corpus pelo Supremo
Tribunal Federal, em que o agente5 abandonou o serviço militar, não podendo este
princípio ter possibilidade de ser aplicado ao caso, em razão de que esta conduta
não possui o requisito do baixo grau de reprovabilidade da conduta.
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I A aplicação do
princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta
atípica, exige, além da pequena expressão econômica dos
bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de
reprovabilidade da conduta do agente. II É relevante e
reprovável a conduta de um militar que abandona o serviço
militar, apesar do dever de cumpri-lo até seu desligamento
na forma legalmente estabelecida, o que demonstra
desrespeito às leis e às instituições castrenses de seu País.
III O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia
e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais se
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fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência
injustificada de militares ilícito penal, na medida em que a
ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre o efetivo
militar e as bases de organização das Forças Armadas. IV A
aplicação do referido instituto, na espécie, poderia
representar um verdadeiro estímulo à prática deste delito, já
bastante comum na Justiça Militar, o que contribuiria para
frustrar o interesse da instituição castrense em contar com o
efetivo previsto em lei. V Ordem denegada.(Paraná,
Supremo Tribunal Federal, HC: 118255, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski, 2013)
Questão importante a ser tratada neste tópico refere-se a reincidência do
agente em condutas delituosas, fato que pode descaracterizar a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, em razão da inibição do grau mínimo de
reprovabilidade da conduta. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento
de ser impossível a aplicação deste princípio no caso:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. BEM CUJO VALOR
NÃO SE REVELA ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA. MAUS
ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE.
CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES.
CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA.
POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Trata-se de furto de bens avaliados em
cerca de 50% do valor do salário mínimo na época do fato,
tendo sido considerados, na dosimetria da pena, a
reincidência e os maus antecedentes. Dessa forma, não se
encontram presentes todas as condições necessárias para
que se considere insignificante a conduta praticada,
mormente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e
a periculosidade social da ação. 2. Se o agravante possui seis
condenações criminais transitadas em julgado por fatos
anteriores, sendo uma delas utilizada para caracterizar a
reincidência, é possível a utilização das demais,
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isoladamente, para negativar os antecedentes e a conduta
social, sem que haja ilegalidade ou bis in idem. 3. Agravo
regimental improvido. (Distrito Federal, Superior Tribunal
de Justiça, AgRg no AREsp 557.348, Relator Min.
Sebastião Reis Júnior, 2014)
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Para análise desta questão dever-se-á primeiramente definir os três tipos de
reincidência classificadas por Luiz Flávio Gomes (2013, p.112): “Impõe-se
distinguir o seguinte: 1) a multirreincidência ou reiteração cumulativa; 2) a
multirreincidência ou reiteração não cumulativa e 3) O fato único cometido por um
agente reincidente.”
O primeiro tópico refere-se a multirreincidência ou reiteração cumulativa que
é a prática de várias condutas consideradas individualmente como insignificantes,
porém quando consideradas no âmbito global estas geram um resultado expressivo,
afastando entendimento pacífico à possibilidade de aplicação deste princípio.
Já a multirreincidência ou reiteração não cumulativa, corresponde nos dizeres
5
de Luiz Flávio Gomes (2013, p. 113): “(...) é a situação de quem pratica vários fatos
insignificantes, porém não contra a mesma vítima nem de forma cumulativa.”. Em
sendo identificada esta hipótese entende o citado autor ser possível a aplicação do
princípio da insignificância.
Não obstante o referido entendimento doutrinário, tem-se que a aplicação do
princípio da insignificância, quando identificada a multirreincidência ou reiteração
cumulativa, não se mostra razoável. Isso porque descaracterizaria o caráter punitivo,
fim ao qual foi criado o instrumento normativo, torando-o inócuo, além de se
aprovar uma conduta que possuiu alto grau de reprovabilidade, como no caso da
figura chamada de “furtador profissional”. A propósito o Supremo Tribunal Federal
já se pronunciou no Habeas Corpus 114.723, concordando os ministros que
compunham a 2ª Turma com o Ministro relator Teori Zavascki, pela adoção do
pensamento acima disposto.
E, ao final, encontra-se o fato único cometido por agente reincidente, fato pelo
qual não se pode negar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
pois não há contumácia por parte do agente.
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O Supremo Tribunal Federal esposou este entendimento, seguindo o voto do
Ministro Teori Zavascki, que explana os aspectos acerca da aplicação do princípio
da insignificância nos casos em que o agente é reincidente.
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
VALOR
DOS
BENS
SUBTRAÍDOS.
INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. CONTUMÁCIA DE
INFRAÇÕES PENAIS CUJO BEM JURÍDICO
TUTELADO
NÃO
É
O
PATRIMÔNIO.
DESCONSIDERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado
“princípio da insignificância” e, assim, afastar a
recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente
seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico
tutelado,
reduzido
grau
de
reprovabilidade,
inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como
requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de
tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a
simples expressão do resultado da conduta. Importa
investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido
amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância
apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo
a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.
Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode
surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem
normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o
próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância
penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas
para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Trata-se de
furto de um engradado que continha vinte e três garrafas
vazias de cerveja e seis cascos de refrigerante, também
vazios, bens que foram avaliados em R$ 16,00 e restituídos
à vítima. Consideradas tais circunstâncias, é inegável a
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presença dos vetores que autorizam a incidência do
princípio da insignificância. 4. À luz da teoria da
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reiteração não cumulativa de condutas de gêneros
distintos, a contumácia de infrações penais que não têm
o patrimônio como bem jurídico tutelado pela norma
penal não pode ser valorada, porque ausente a séria
lesão à propriedade alheia (socialmente considerada),
como fator impeditivo do princípio da insignificância. 5.
Ordem concedida para restabelecer a sentença de primeiro
grau, na parte em que reconheceu a aplicação do princípio
da insignificância e absolveu o paciente pelo delito de furto.
(Minas Gerais, Supremo Tribunal Federal, HC: 114723,
Relator: Min. Teori Zavascki, 2014)
Concluída a abordagem sobre os principais requisitos estabelecidos pelo
Supremo Tribunal Federal para a configuração do princípio da insignificância,
passa-se agora ao detalhamento acerca das questões controversas nos Tribunais
brasileiros acerca do assunto.
5
3 O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA PRÁTICA
Procurou-se, nos primeiros capítulos, definir o conceito de princípio da
insignificância e determinar sua forma de aplicação no Direito brasileiro,
considerando suas peculiaridades em referências aos ordenamentos jurídicos de
outros países, analisando os elementos subjetivos e objetivos para a aplicação do
princípio tema deste trabalho, dando especial destaque aos vetores estabelecidos
pelo Supremo Tribunal Federal.
Em capítulo final, tratar-se-á de questões de extrema relevância à sociedade
brasileira, que carecem de maior esclarecimento, tendo em vista o posicionamento
contraditório entre os membros dos Tribunais Superiores, que divergem,
especialmente, acerca da possibilidade das condutas abaixo tratadas preencherem
os requisitos necessários à aplicação do instituto em comento.
Este abordagem está revestida de extrema relevância, pelo fato que urge a
necessidade de uma definição pacífica acerca da aplicação deste princípio, como já
explanado o princípio da insignificância não possui definição legal, com o escopo
de findar a insegurança jurídica que paira sobre a aplicação deste princípio.
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Explanar-se-á adiante, acerca das questões controversas abordadas e em
especial nos casos de crimes cometidos contra a Administração Pública e de porte
de quantidade ínfima de droga.
3.1 O princípio da insignificância nos crimes cometidos contra a Administração
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Pública
O Título XI do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal) dispõe acerca dos crimes
cometidos contra a Administração Pública, sejam esses cometidos por particulares
ou pelo próprio servidor público causando prejuízos ao erário.
Esses são tipificados em razão das condutas previstas serem extremamente
desfavoráveis a população como um todo, já que a Administração Pública é um bem
comum de todos.
Apesar de, à primeira análise, não se entender possível considerar uma
conduta que macula tão importante bem seja considerada insignificante, cabe
analisar se todas as condutas são passíveis deste pensamento, ou se o instituto da
criminalidade de bagatela demonstra-se realmente impossibilitado de ser aplicado
ao caso em comento.
No âmbito jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal apresenta em seus
julgados entendimentos assaz acolhedores ao instituto em estudo. Pode-se citar
como exemplo o julgamento do Habeas Corpus 107,370 advindo do Estado de São
Paulo, onde o relator Ministro Gilmar Mendes foi categórico ao afirmar a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao agente que subtraiu
duas luminárias de alumínio, avaliadas em R$ 130,00(reais) em completo desuso
pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM):
Habeas Corpus. 2. Subtração de objetos da
Administração Pública, avaliados no montante de R$
130,00 (cento e trinta reais). 3. Aplicação do princípio da
insignificância, considerados crime contra o patrimônio
público.
Possibilidade.
Precedentes.
4.
Ordem
concedida.(São Paulo, Supremo Triibunal Federal, HC:
107370, Relator: Min. Gilmar Mendes, 2011)
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Inobstante a Corte Suprema ter demonstrado ser amplamente cabível a
aplicação do princípio da insignificância às condutas que a ele se adequem, o
Superior Tribunal de Justiça demonstra, ainda, resistência em aceitar tal
entendimento, conforme demonstrado nos excertos abaixo transcritos:
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AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PECULATO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Não se
aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a
Administração Pública, uma vez que a norma visa
resguardar não apenas a dimensão material, mas,
principalmente, a moral administrativa, insuscetível de
valoração econômica. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
EFEITO EXTRAPENAL. ART. 92, I, A DO CÓDIGO
PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há que se
cogitar de ausência de fundamentação válida na decisão que
decretou a perda do cargo público do apenado, pois
5
evidenciou, a partir de elementos concretos, a violação de
dever para com a Administração Pública. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Paraná, Superior
Tribunal de Justiça, AgRg no REsp: 1382289, Relator: Min.
Jorge Mussi, 2014)
No mesmo sentido, voltou a quinta turma a decidir em Habeas
Corpus advindo do Estado do Goiás:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME
MILITAR PRATICADO POR POLICIALMILITAR.
CAPITULAÇÃO
LEGAL
EQUIVOCADA.
IMPOSSIBILIDADE
DEAPRECIAÇÃO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA
EXCEPCIONAL.ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DAINSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
NÃOEVIDENCIADA DE PLANO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.PRESENÇA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO
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DELITO. ORDEM DENEGADA. I. A alteração da
capitulação legal atribuída na denúncia, requeridapela
impetração, envolve o revolvimento do conjunto
fáticoprobatório, inviável na via estreita do writ. Assim,
restaprejudicada a alegação de ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva estatal e, consequentemente, de extinção
da punibilidade dopaciente. II. A defesa deve combater os
fatos indicados na denúncia e não aestrita capitulação legal,
não havendo assim qualquer prejuízo aoexercício do direito
à ampla defesa e ao contraditório. III. Esta Corte mantém
entendimento de que não se aplica o princípioda
insignificância nos crimes praticados contra a
AdministraçãoPública, devendo-se resguardar sobretudo a
moral administrativa.Embora o crime em questão seja
militar, em última análise foipraticado contra a
Administração Pública, aplicando-se oentendimento
referido. IV. O habeas corpus é medida excepcional para o
trancamento deinvestigações e instruções criminais, quando
demonstrada,inequivocamente, a absoluta falta de provas, a
atipicidade daconduta ou a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade, o quenão se verifica. Precedentes. V. O
acatamento dos argumentos trazidos na presente
impetraçãodemandaria aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dosautos, peculiar ao processo de
conhecimento e inviável em habeascorpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, quetem como
escopo resguardar a liberdade de locomoção
contrailegalidade ou abuso de poder, marcado por cognição
sumária e rito célere. VI. Ordem denegada. (Goiás, Superior
Tribunal de Justiça, HC: 147542, Relator: Min. Gilson
Dipp, 2011)
Percebe-se que, nos dois julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça pautouse na justificativa de que apesar de a conduta do agente ser ínfima, o mero
cumprimento do tipo penal já reclamaria a incidência da pena, não se aceitando a
excludente de tipicidade aqui defendida.
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Destarte, para a aferição de ser cabível ou não o princípio em comento
remonta-se à análise do já comentado princípio estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal, da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
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Como se infere do supra exposto, o Superior Tribunal de Justiça possui
posicionamento contrário à aplicação da excludente de tipicidade por considerar que
o cometimento das condutas tipificadas no Título XI do Código Penal, atenta,
independente da forma como foi realizada, à moralidade administrativa, razão pela
qual seria impossível considerar-se a aplicação do princípio da insignificância nos
crimes em comento.
Apesar do respeitável conhecimento dos eminentes Ministros desta Corte,
posiciona-se a doutrina majoritária pela aplicação do princípio da insignificância
em interpretação conforme ao que esposa o Supremo Tribunal Federal, conforme
expõe Álvaro Mayrink da Costa (2011, p.31):
A nosso sentir, nos injustos contra a administrac?a?o
pu?blica, sendo mi?nimo o valor patrimonial da lesa?o ao
era?rio, a5 atuac?a?o penal torna-se desnecessa?ria e
desproporcional, reservando-se para a esfera de a?mbito do
Direito Administrativo, a questa?o pertinente a? violac?a?o
do princi?pio da moralidade administrativa. Na?o vemos,
pois, que a duplicidade da tutela pessoal fique violada,
diante dos princi?pios da fragmentalidade, da intervenc?a?o
mi?nima, da lesividade e da proporcionalidade, pois na?o
assume um cara?ter dirigido para a tutela de bens relevantes,
visto que as insta?ncias administrativa e ci?vel sa?o
bastantes para a reprovabilidade do atuar moralmente
desvalorado.
Percebe-se, portanto, que a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
está em desacordo com o que se entende acerca do Direito Penal moderno,
demonstrando-se ultrapassada e dissonante do conceito do Direito Penal mínimo já
amplamente adotado.
Também entendem da mesma forma Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzollini
(2014, p. 54), ao dispor que a moralidade administrativa não deve ser inibidora à
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância:
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Essa u?ltima orientac?a?o e? a que tem prevalecido,
modernamente, na Suprema Corte. Concordamos. Todo e
qualquer bem juri?dico (tenha ou na?o expressa?o patrimonial) esta? exposto a graus diversos e escalonados de
violac?a?o, do mais intenso e into- lera?vel ao mais te?nue
e irriso?rio. Mesmo a moralidade administrativa pode ser
afetada de forma levi?ssima e que na?o justifique a
intervenc?a?o penal (tome-se do exemplo do funciona?rio
pu?blico que utiliza, em proveito pessoal, uma folha de
papel pertencente a? repartic?a?o pu?blica em que trabalha).
Some-se a isso o fato de que nos crimes funcio- nais o
cara?ter subsidia?rio do Direito Penal aparece com especial
relevo. E? que as con- dutas i?mprobas dos funciona?rios
pu?blicos podem ser castigadas no a?mbito administra- tivo,
por meio de procedimentos dos quais podem resultar
inu?meras sanc?o?es e, inclusive, o afastamento do
funciona?rio faltoso (por demissa?o ou aposentac?a?o), o
que na?o ocorre com as pequenas ilegalidades praticadas
entre particulares. Assim, en- quanto o sujeito que subtrai
pequeno valor em uma loja pode de fato ficar impune, o
funciona?rio pu?blico, se atentar contra a Administrac?a?o,
ainda que levemente, recebe- ra? punic?a?o administrativa,
o que torna mais flagrante a desnecessidade de
intervenc?a?o penal nesse caso.
Definida a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em
crimes cometidos contra a Administração Pública, passa-se a discorrer acerca do
porte ínfimo de substância considerada como droga e a possibilidade de aplicação
do instituto em comento.
3.2 O entendimento dos Tribunais brasileiros acerca do porte de droga previsto
no artigo 28 da Lei 11.343/06
A jurisprudência, doutrina e o legislador reprovam a conduta de vender ou
transportar drogas, sendo esse tema pacífico, também na sociedade, a necessidade
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de intervenção do Direito Penal nesses casos, tratando com o rigor previsto na Lei
8.072/90 os tipos penais da Lei 11.343/06.
Porém, apesar de sempre estar previsto como infração a conduta do porte de
drogas, o legislador não previu, na Lei 11343/06, a pena privativa de liberdade, bem
como nenhuma das penas restritivas de direitos previstas no artigo 43 do Código
Penal, como também não previu a pena de multa direta como percebe-se pela análise
do conteúdo do artigo 28 da Lei 11.343/06:
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Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.
5
§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade de
substância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica.
§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade
da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais,
bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
§ 3o As penas previstas nos incisos II e III do caput
deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco)
meses.
§ 4o Em caso de reincidência, as penas previstas nos
incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo
prazo máximo de 10 (dez) meses.
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§ 5o A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que
se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou
da recuperação de usuários e dependentes de drogas.
§ 6o Para garantia do cumprimento das medidas
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a
que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz
submetê-lo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II - multa.
Como percebido pela análise deste artigo, esta conduta não se enquadra nos
consagrados conceitos de crime ou de contravenção penal. A doutrina majoritária
tem entendido que esta conduta trata-se de uma infração penal sui generis, como
coloca Gabriela Rubin Toazza (2012, p. 141):
Uma das grandes divergências relativas ao artigo 28
está centrada na natureza jurídica da referida infração.
Trata-se de uma infração de natureza penal, administrativa?
É um crime ou uma contravenção? Parte da doutrina
sustenta tratar-se de infração sui generis, pois não se trata
de crime e nem de contravenção pelo motivo de que não há
mais cominação de pena de prisão e sim, apenas, de medidas
alternativas. Ocorre que no Brasil adota-se o sistema
bipartido em relação às infrações penais o que significa que
estão divididos em crimes e contravenções penais. Assim, a
conduta descrita no artigo 28 da referida lei não se encaixa
no conceito de crime e nem no conceito de contravenção.
“De qualquer maneira o fato não perdeu o caráter de ilícito
(recorde-se a posse de drogas não foi legalizada). Constitui
um fato ilícito, porém, não penal, sim sui generis. Não se
pode de outro lado afirmar que se trata de um ilícito
administrativo, porque as sanções cominadas devem ser
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aplicadas não por uma autoridade administrativa, sim, por
um juiz. Em conclusão: nem é ilícito ‘penal’ nem
‘administrativo’: é um ilícito sui generis
Desta forma, define-se a natureza penal do tipo como não enquadrada em
nenhum instituto do Direito Penal, não sendo-lhe cabível a reincidência por não se
tratar de crime, apenas de uma infração a legislação.
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Historicamente, a Corte constitucional brasileira sempre expressou seu
entendimento de forma, clara, categórica e aparentemente sem deixar a
possibilidade de prevalecer outros entendimentos, para a inaplicabilidade do
princípio da insignificância nos casos relacionados a tráfico de drogas.
Pode-se citar como exemplo a ementa do julgado do Habeas Corpus 91.759,
onde, mesmo após a decisão do Habeas Corpus 84.412, que estabeleceu os
princípios norteadores à aplicação do princípio da criminalidade de bagatela, a tese
da aplicação do princípio da insignificância foi completamente rechaçada,
estendendo, ainda, este entendimento a qualquer conduta que se retrate a
5
entorpecentes, por qualquer que seja a qualidade do agente:
EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Penal
Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art.
290 do CPM). Não-aplicação do princípio da insignificância
aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do
Código Penal Militar. Não-ocorrência. Precedentes. Habeas
corpus denegado. 1. É pacífica a jurisprudência desta
Corte Suprema no sentido de não ser
princípio da insignificância ou bagatela
relacionados a entorpecentes, seja qual for
do condenado. 2. Não há relevância na

aplicável o
aos crimes
a qualidade
argüição de

inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência
da Corte. 3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do
Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que estabeleceu
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem
como normas de prevenção ao consumo e repressão à
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produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque para
o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de
liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da
especialidade, não havendo razão para se cogitar de
retroatividade da lei penal mais benéfica. 4. Habeas corpus
denegado e liminar cassada. (Minas Gerais, Supremo
Tribunal Federal, HC 91759, Relator: Min. Menezes
Direito, 2007, grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça foi além da afirmativa geral colocada pelo
Supremo Tribunal Federal e ratificou, de forma específica, a não aplicação da
insignificância ao porte de drogas para o simples consumo. Previu, deste modo, a
ementa do julgamento do Habeas Corpus 130.677, advindo de Minas Gerais:
HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADA.
ORDEM
DENEGADA. a) O princípio da insignificância está ligado
ao valor do bem tutelado e não pode ser aplicado aos crimes
de porte de substância entorpecente. b) A quantidade de
droga apreendida em poder do paciente - 1,75 gramas - não
torna atípica a sua conduta. c) A fixação da pena acima do
mínimo legal se deveu às circunstâncias judiciais
desfavoráveis e não exclusivamente à reincidência do
paciente, ficando afastada a alegação de falta de
fundamentação na dosimetria da pena. d) Ordem denegada.
(São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, HC 130.677,
Relator: Min. Celso Limongi, 2010)
Essa posição foi adotada, no âmbito doutrinário, por Gustavo Junqueira e
Patrícia Vanzolini (2014, p. 65) ao reconhecerem a controvérsia, porém adotando a
posição que seria demasiadamente inadequado o reconhecimento da aplicação do
princípio da insignificância, mesmo no caso de porte para consumo pessoal e de
quantidade ínfima de substância a qual o agente porta:
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E? altamente controvertida a possibilidade de
aplicac?a?o do princi?pio da insignifica?ncia ao delito de
porte de droga para consumo pessoal, quando se tratar de
i?nfima quantidade de droga, sendo que a mais recente
posic?a?o de ambos os Tribunais Superiores e? pela
impossibilidade da aplicac?a?o do referido princi?pio nessa
espe?cie delitiva.
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No mesmo sentido apontou Fernando Capez (2014, p.674), negando a
possibilidade de aplicação do princípio em comento, mesmo que o agente tenha sido
encontrado com quantidade mínima de droga:
No tocante ao princi?pio da insignifica?ncia, conve?m
notar que o Supremo Tribunal Federal, recentemente,
trac?ou alguns vetores para a incide?ncia desse princi?pio,
quais sejam: (a) a mi?nima ofensividade da conduta do
agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ac?a?o; (c)
o reduzidi?ssimo grau de reprovabilidade do
5
comportamento; e (d) a inexpressividade da lesa?o juri?dica
provocada. Segundo essa Corte, tais vetores, capazes de
des- caracterizar no seu aspecto material a tipicidade penal,
na?o estariam pre- sentes na conduta de portar pequena
quantidade de droga. Com efeito, ‘o Supremo Tribunal
Federal, em tema de entorpecentes (notadamente quando se
tratar do delito de tra?fico de entorpecentes) – por
considerar ausentes, quanto a tais infrac?o?es delituosas, os
vetores capazes de descaracterizar em seu aspecto material,
a pro?pria tipicidade penal – tem assinalado que a pe- quena
quantidade de substa?ncia to?xica apreendida em poder do
agente na?o afeta nem exclui o relevo juri?dico-penal do
comportamento transgressor do ordenamento juri?dico, por
entender inaplica?vel, em tais casos, o princi?pio da
insignifica?ncia
Apesar do respeitável conhecimento que possuem os autores, cabe a crítica
negativa a este pensamento, pois excluir esta conduta da insignificância seria afastar
da tutela do magistrado um dos princípios básicos mantenedores da legitimidade
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penal, tendo em vista que este princípio, em atuação conjunta com o princípio da
intervenção mínima, possibilita que o Direito Penal possa agir de forma necessária
apenas em ultima ratio.
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Percebe-se, pelo disposto, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça tinham o entendimento de que o princípio da insignificância não
se aplicava ao caso do portador de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Porém, no ano de 2012, a Corte constitucional, em decisão prolatada
no Habeas Corpus 110.475 advindo do Estado de Santa Catarina, adotou o
pensamento de alguns doutrinadores como Luiz Flávio Gomes e Guilherme de
Souza Nucci acolhendo o princípio da insignificância no caso estudado:
EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 28
DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
ÍNFIMA
QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação
do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta
atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os
seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do
agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv)
relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. O sistema
jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de
que a privação da liberdade e a restrição de direitos do
indivíduo somente se justificam quando estritamente
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e
de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais,
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não
se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo
desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo,
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social. 3. Ordem
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concedida.(Santa Catarina, Supremo Tribunal Federal, HC:
110.475, Relator: Min. Dias Toffoli, 2012)
Acompanhou o ministro Dias Toffoli ao pensamento aqui esposado de que
não cabe ao Direito Penal adentrar em minudências, não se devendo comportar
qualquer exceção. Não traz benefícios ao Estado punir esta conduta em razão de sua
pequeneza e baixa ofensa ao bem jurídico tutelado.
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A sociedade entende de forma majoritária que impor medidas educativas é
benéfico e a única forma de tratar o dependente químico, porém existem casos que
é desarrazoado a aplicação de multa, por exemplo, a uma conduta de porte de uma
substância definida na portaria 344/98 do Ministério da Saúde como droga ilícita.
Entender de forma contrária, demonstra admitir tratar-se o porte de ínfima
quantidade de droga de um crime de perigo abstrato, tornando a infração consumada
no momento em que tem para si quantidade de droga, mesmo que ínfima e para uso
próprio.
Cabe ressaltar ser defendido5a aplicação deste princípio somente neste caso.
Não cabe interpretação extensiva da aplicação do princípio da insignificância a
todos os crimes previstos na Lei 11.343/06, mas somente a conduta de porte de
ínfima quantidade de droga para uso pessoal.
Aponta, ainda, Luiz Flávio Gomes (2013, p.137), em interpretação favorável
a abrangência do princípio da insignificância ao bem maior que tentou-se proteger
com a edição do artigo 28 da Lei 11.343/06, somente existir dois caminhos que o
Estado pode adotar em relação ao portador de droga para consumo pessoal:
Há
dois
caminhos
jurisprudenciais
para
descriminalizar a posse privada de droga para uso pessoal:
(a) o Seguido pela Corte Suprema argentina recentemente,
que no caso Arriola, Causa 9.080, j. 25.08.09,
descriminalizou a posse privada de drogas para uso pessoal,
sob fundamento do princípio da ofensividade, ou seja, a
posse privada de drogas para uso pessoal não afeta bens
jurídicos de terceiros; (b) o disponibilizado pelo princípio
da insignificância.
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Nota-se que o autor vai além do que aqui se pretende esposar, acredita este
que a conduta de posse de droga para uso próprio deveria ser totalmente
descriminalizada, não importando a droga, tampouco sua quantidade. Frisa ainda
Luiz Flávio Gomes (2013, p. 138):
[...] Se tipicidade penal é (de acordo com a teoria
constitucionalista do delito que adotamos) tipicidade formal
+ tipicidade material ou normativa, não há dúvida que, por
força do princípio da insignificância, o fato nímio ou de
ínfimo significado é atípico, seja porque não há
desaprovação da conduta (conduta insignificante), seja
porque não há um resultado jurídico desvalioso (resultado
ínfimo)
Desarrazoado é este pensamento, pois, indubitável a aplicação do princípio da
insignificância ser cabível ao porte de substância considerada como droga em
quantidade mínima, demonstra-se que a sua aplicação neste sentido seja uma
prevalência do direito de liberdade do indivíduo e que o perigo abstrato não só ao
próprio indivíduo como para a sociedade recai na quantidade considerável para uso
próprio, estando no vocábulo “grande quantidade” comprovado o perigo abstrato.
Em mesmo sentido Gabriela Rubin Toazza (2012, p. 142), afirma a
possibilidade de aplicação do instituto da criminalidade de bagatela à questão em
comento:
Quanto à aplicação do princípio da insignificância à
infração descrita no artigo 28 a doutrina manifesta-se
positivamente. Sendo ínfima a quantidade de droga
apreendida afasta-se a tipicidade pela incidência do
princípio da insignificância. Porém, com o advento da Lei
11.343 de 2006 a referida conduta tornou-se um delito de
ínfimo potencial ofensivo perdendo-se, assim, espaço a
aplicação do princípio da insignificância ao referido
dispositivo.
Findando o capítulo, ressalva-se que a jurisprudência brasileira permitia a
adoção do princípio da insignificância quando, ainda, sob a vigência da Lei 6369/76
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que mesmo a época, existindo a divergência atual, os ministros que compunham os
Tribunais Superiores demonstravam-se mais favoráveis à aplicação deste princípio.
Pode-se citar como exemplos de julgados que adotam o princípio da
insignificância para porte de drogas para consumo próprio:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Compreende-se,
no âmbito da competência do Supremo Tribunal Federal,
julgar habeas corpus impetrado contra ato de tribunal
superior. JUSTA CAUSA - INSIGNIFICÂNCIA DO ATO
APONTADO COMO DELITUOSO. Uma vez verificada a
insignificância jurídica do ato apontado como delituoso,
impõe-se o trancamento da ação penal por falta de justa
causa. A isto direcionam os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Consubstancia ato insignificante a
contratação isolada de mão-de-obra, visando à atividade de
gari, por município, considerado período diminuto, vindo o
5
pedido formulado em reclamação trabalhista a ser julgado
improcedente, ante a nulidade da relação jurídica por
ausência do concurso público.(Pernambuco, Supremo
Tribunal Federal, HC: 77.003, Relator: Min. Marco Aurélio,
1998)
O Superior Tribunal de Justiça também comungava da mesma ideia, como
percebe-se no julgamento do Habeas Corpus 17.956 advindo do Estado de São
Paulo:
PENAL. ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. - Sendo ínfima a pequena quantidade
de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem
repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do
bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no
princípio da insignificância. - Habeas Corpus
concedido.(São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, HC:
17956 , Relator: Min. Hamilton Carvalhido, 2001)
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Ambas as jurisprudências admitem o princípio da insignificância, explanando
os mesmos fundamentos que foram expostos para aplicação deste princípio, em
decisão proferida na vigência da nova Lei, percebendo-se que os próprios Tribunais
modificaram seus entendimentos considerando mais gravosa a conduta em
comento, muito embora nada tenha previsto o legislador.
Acredita-se que a evolução jurisprudencial iniciada no julgamento do Habeas
Corpus 110.475, pelo Supremo Tribunal Federal, supracitado, demonstra que o
Direito Penal adota o princípio da insignificância em condutas que não atingem de
forma considerável o bem jurídico tutelado, mesmo na conduta prevista no artigo
28 da Lei 11.343/06.
Finda-se, assim, este trabalho, que explanou as questões controversas nos
Tribunais brasileiros no que trata acerca do princípio da insignificância.
CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como escopo a aferição da aplicação do princípio da
insignificância, também chamado de princípio da criminalidade de bagatela, nas
jurisprudências dos Tribunais brasileiros, para que as existentes controvérsias entre
as diversas decisões proferidas pelos magistrados pudessem chegar a um consenso,
garantindo a buscada segurança jurídica para o Direito aplicado.
O princípio da insignificância, mote do presente trabalho, não possui
regulamentação expressa de instrumento normativo prevendo as condições e formas
ao qual aplicá-lo, sendo este criado no âmbito da doutrina estrangeira e trazido para
o Brasil através de decisões proferidas nos diversos juízos do território nacional.
Viu-se, que este princípio deve atuar em conjunto com outros princípios do
Direito Penal, tais como o da intervenção mínima, da lesividade e da adequação
social, com o objetivo de buscar a melhor correlação entre a aplicação da norma
repressora com fins aos quais esse ramo do direito foi criado, adotando-se uma
posição minimalista para a sua atuação.
O Supremo Tribunal Federal percebendo as constantes incógnitas que
permeavam o assunto estabeleceu, através do julgamento do Habeas Corpus84.412,
quatro critérios norteadores a aplicação do instituto em comento, quais sejam: a
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mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
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Esses princípios passaram a nortear a conduta do magistrado sempre que uma
situação apresenta-se possível à aplicação da insignificância. Ressalva-se que, para
a aplicação dos presentes, deve o magistrado utilizar-se de sua equidade para definir
o que seja por exemplo mínima ofensividade da conduta ou nenhuma periculosidade
da ação, já que esses quatro critérios estabelecidos são bastante subjetivos,
necessitando da interpretação do magistrado referente a cada caso específico.
Passou-se, a partir destes conceitos, para a análise de questões concretas as
quais os Tribunais brasileiros entendem de forma diversa, inclusive, em alguns
casos, entre os próprios membros desses, iniciando-se com os entendimentos
aplicados referentes aos Crimes contra a Administração Pública.
Esses crimes necessitam de análise da possibilidade da inexpressividade da
lesão provocada frente ao princípio da moralidade administrativa, onde se percebe
5
que mesmo, ainda, o Superior Tribunal de Justiça sopesando para o não cabimento
da aplicação do princípio em comento, é majoritário entre as atuais doutrinas e a
Corte Suprema ser possível à aplicação da insignificância, preenchendo todos os
supracitados requisitos.
Outra questão abordada, relacionou-se acerca da possibilidade de se
considerar insignificante a conduta de posse de quantidade ínfima de droga,
enquadrando-se o detentor ao artigo 28 da Lei 11.343/06.
Neste assunto são os Tribunais Superiores mais incisivos, ao afirmar a
impossibilidade de aplicação da insignificância neste instituto, porém há de
ressalvar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus 110.475 que afirma ser possível a aplicação deste instituto ao presente caso,
indo ao encontro dos objetivos pelos quais o Direito foi criado.
Não obstante o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, viu-se que
é possível aplicar o princípio da insignificância nos casos em que a quantidade de
drogas encontrada com o agente seja considerada ínfima, em razão da consecução
dos fins aos quais o Direito Penal foi criado, devendo ser este aplicado somente
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quando outras esferas do Direito não forem eficazes em sanar tal problema gerado
à sociedade.
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Definidas as hipóteses de aplicação do princípio da insignificância, concluise que o Direito Penal não deve atuar senão em última hipótese, razão pela qual urge
a extrema importância da aplicação do princípio da insignificância, impedindo que
minudências venham a ser apenadas pelo Poder Judiciário brasileiro.
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Min. Laurita Vaz. Acórdão 07/02/2013. DJ 18/02/2013. Decisão unânime.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus. Porte de substância
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antecedentes. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria da penabase. Condenações anteriores. Antecedentes. Conduta social. Valoração negativa.
Possibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Precedentes. Agravo Regimental no
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em Habeas Corpus96813. Luiz Felipe Albuquerque, Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro e Ministério Público Federal. Relator: Min. Ellen Gracie. Acórdão
31/03/2009. DJ24/04/2009. Decisão unânime.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 84.412. Bill Cleiton
Cristóvão, Luís Manoel Gomes Junior e Superior Tribunal de Justiça. Relator:
Ministro Celso de Mello. DJ, 19 nov. 2004.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus. Artigo 28 da
lei 11.343/2006. Porte ilegal de substância entorpecente. Ínfima quantidade.
Princípio da insignificância. Aplicabilidade. Writ concedido. Habeas Corpus
110.475. Daisy Cristine Neitzke Heuer, Paulo Luiz Malkiewiez e Superior Tribunal
141
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a discussão do Direito
Internacional Econômico que estuda as regras de Direito Internacional Público que
têm por objeto a criação, proteção, circulação e redistribuição de riqueza a nível
internacional. Aborda algumas questões particulares do Direito Internacional
Econômico. A globalização da economia que responda ao desafio da harmonização
mundial do regime jurídico constituinte (fundamental) para as relações econômicas
internacionais.
Palavras-chave: Direito Internacional Econômico; Globalização; Relações
Econômicas.
ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss the International Economic
Law that studies the rules of Public International Law whose purpose is the creation,
protection, circulation and redistribution of wealth at an international level. It
addresses some particular issues of International Economic Law. The globalization
of the economy that responds to the challenge of global harmonization of the
constituent (fundamental) legal regime for international economic relations.
Keywords: International Economic Law, Globalization, Economic Relations.
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo la discusión del Derecho
Internacional Económico que estudia las reglas de Derecho Internacional Público
que tienen por objeto la creación, protección, circulación y redistribución de riqueza
a nivel internacional. Aborda algunas cuestiones particulares del derecho
internacional económico. La globalización de la economía que responda al desafío
de la armonización mundial del régimen jurídico constituyente (fundamental) para
las relaciones económicas internacionales.
Palabras clave: Derecho Internacional Económico, Globalización, Relaciones
económicas.
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1 INTRODUÇÃO
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O Direito econômico internacional, também chamado de direito internacional
econômico, é uma área do conhecimento com relevância crescente no direito
internacional, envolvendo a regulação e a conduta de Estados, de organismos
internacionais e de empresas privadas que operam no âmbito econômico
internacional. O direito econômico Internacional abrange uma ampla gama de
disciplinas que incluem o Direito Internacional Público, o Direito Internacional
Privado e a legislação doméstica aplicável aos negócios internacionais.
Por diversas décadas, o direito econômico internacional foi frequentemente
associado ao comércio internacional, sobretudo em decorrência do fato de que o
comércio havia estabelecido as instituições multilaterais jurídicas mais
consolidadas para reger o comércio internacional, tais como o Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (GATT) e, posteriormente, a Organização Mundial do
Comércio. Nos dias de hoje, porém, diversas disciplinas são rotineiramente
reconhecidas como tendo impacto e relevância para a área, incluindo:
5

o direito monetário internacional;
a regulação financeira internacional (inclusive a regulação bancária, de
derivativos, de seguros e de valores mobiliários);
o desenvolvimento internacional;
o direito internacional do trabalho e dos serviços;
o direito dos investimentos internacionais, inclusive a arbitragem comercial;
o direito internacional da propriedade intelectual;
o direito tributário internacional;
o direito ambiental internacional (ou direito internacional do meio ambiente);
e
a dívida soberana e a reestruturação de dívidas.
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Por causa da amplitude das atividades e das transações de caráter econômico
internacional, o Direito Econômico Internacional é um campo de estudos bastante
interdisciplinar. Certas decisões em uma área específica, tais como em matéria de
tributação ou em regulação financeira, podem ter impactos sobre a condução da
política monetária - o que pode, por seu turno, ter impactos sobre a efetividade ou
as operações de um regime comercial, e vice-versa. Por conseguinte, uma grande
variedade de organizações governamentais e intergovernamentais relevantes está
envolvida na formulação do direito econômico internacional e de políticas
correlatas. As instituições mais importantes são:
os ministérios nacionais de finanças, autoridades comerciais e órgãos
supervisores do mercado financeiro;
instituições multilaterais, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI),
a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco de Compensações
Internacionais (BIS), a Corporação Financeira Internacional (IFC) e as demais
entidades do Grupo Banco Mundial, a União Europeia (UE), a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), as Nações Unidas e a Comissão Europeia;
instituições "minilaterais" vinculadas ao comércio bilateral e regional, à
política internacional, aos acordos de regulação financeira e a outros esforços
diplomáticos específicos.
2 DESENVOLVIMENTO
Modernamente, concebe-se o direito (internacional) econômico como um
direito da organização da economia internacional, seja por intervenção, impulso ou
exercício de poderes públicos ou privados, emparceirando o poder estadual com o
poder das organizações supra e interestaduais e não estaduais, sejam empresariais
ou de fins desinteressados. Este ‘novo’ papel, justifica e explica o protagonismo do
‘Direito Internacional Econômico. Tanto mais que temos uma ordem económica
mundial que reclama um direito económico com o mesmo âmbito (geográfico) de
aplicação.
A constituição de uma ordem pública internacional para o sector econômico,
com caráter global, é essencial para que de forma harmônica se imponham aos
poderes, públicos e privados, os valores coletivos conducentes à plena realização da
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pessoa e da humanidade. É neste conturbado contexto que o (jovem) Direito
Internacional Econômico se vem afirmando, ou seja, a ordem jurídica deve
estabelecer limites não econômicos à ordem econômica, introduzir outros elementos
e valores (não econômicos) determinantes das escolhas políticas das sociedades
econômicas.
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A principal fonte do Direito Internacional Econômico consiste nos tratados
bilaterais ou multilaterais, o que torna a regra de reciprocidade o seu principal
embasamento.
a) direito quadro – uma vez que as relações econômicas internacionais são
complexas e sofrem constante alteração, neste ramo do direito dificilmente há uma
regulamentação detalhada.
b) ponderação do voto – em muitas organizações internacionais econômicas
não vale o princípio da igualdade dos Estados que vigora no Direito Público
Internacional (cada Estado tem direito a um voto) e sim a votação com peso,
relacionado de alguma forma ao poderio econômico do Estado.
5

c) dualidade das normas – as normas econômicas aplicáveis aos países
industrializados são diferentes das normas aplicáveis aos países em
desenvolvimento.
Os princípios do Direito Internacional Econômico são os seguintes: a) o
Estado não pode introduzir restrições comerciais discriminatórias; b) o Estado não
pode impedir o pagamento de lucros de investimentos estrangeiros realizados no
seu território (este princípio pode sofrer restrições); c) os Estados devem cooperar
na estabilização dos preços das mercadorias; d) os Estados devem evitar o
“dumping” e a criação de estoques que interfiram no desenvolvimento de países
subdesenvolvidos; e) há uma tendência para se eliminar as restrições quantitativas
de importações e exportações; f) os Estados subdesenvolvidos têm direito a uma
assistência econômica.
É importante salientar que o Direito Internacional geral não limita a
competência dos Estados para a produção de normas sobre direitos aduaneiros,
limitações à importação etc. Tais limitações provêm de tratados, aos quais os
estados se submetem pelo consentimento, ou seja, somente o consentimento
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expresso do Estado poderá limitar a sua soberania e o seu poder de regulamentar as
matérias acima elencadas.
Características do Direito Internacional Econômico: a) no DIP o fundamento
é a soberania, enquanto no DIE é a interdependência; b) tem sujeitos de direito não
tradicionais, como empresas multinacionais e associações de exportadores; c) não é
formalista; d) não se adota a igualdade dos Estados, sendo que os votos dos estados
nas organizações econômicas são ponderados dependendo do seu desenvolvimento
(ainda que excepcionalmente existam organizações consagrando um Estado, um
voto); e) as normas são mais efetivas porque seus autores têm meios de fazer com
que elas sejam respeitadas; f) a norma não é rígida (muitas normas são redigidas no
condicional); g) a solução dos litígios é interna das organizações.
O peso do fator econômico na sociedade, tem resultado, em especial, do
compartimentar, segmentar as relações, dividindo entre o aumento das trocas e a
criação da riqueza e o desenvolvimento equilibrado dos povos. O caminho a
percorrer impõe, primeiro, considerar a delimitação e justificação do objeto, noção
e autonomia do Direito Internacional Econômico, para, seguidamente, se tratar dos
seus três vetores fulcrais, pressupostos da enunciação do conjunto de princípios
estruturantes do Direito Internacional Econômico.
A delimitação do objeto e da noção de ‘direito econômico’ é tarefa difícil que
se repete sempre que o legislador ou o jurista procura capturar, para a ciência
jurídica, conceitos econômicos.
Esta dificuldade tem dois pressupostos: (1) a fluidez dos conceitos
econômicos que servem o fim da respectiva ciência mas que não servem a ciência
jurídica por não permitirem uma qualificação clara e distintiva de institutos, sujeitos
ou relações jurídicas, logo colocando uma questão de regime legal a aplicar; (2) por
outro lado, à economia exige-se mutabilidade, seja para a compreensão, seja para a
evolução da atividade econômica, solicitando e saudando a inovação como
elemento fulcral para o seu desenvolvimento, tendente à criação e circulação mais
rápida da riqueza. Em contraponto, o direito presa a segurança e certeza jurídica que
apelam à estabilidade conceitual e estrutural dos sistemas de direito nas suas
diversas dimensões, sendo a estabilidade legislativa, bem como o apuro técnico na
identificação dos sujeitos e objeto das relações jurídicas a regular pelo direito, seus
fatores de relevo.
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Ora, neste contexto, não é de espantar que em alguns manuais e escritos se
decline ou declare a impossibilidade de definir o direito econômico, sendo que
outros optam por uma noção funcional, outros descritiva e poucos tentam a
definição substancial desta disciplina do direito. Os que o fazem recorrem,
geralmente, a conceitos típicos da ciência econômica, cujo recorte jurídico leva a
que logo se levantem vozes criticando a falta de rigor e valor da noção. Mas, o certo
é que no direito econômico as realidades econômicas são o seu objeto de regulação,
lidar com os factos e conceitos é uma inevitabilidade e, assume-se, a sua captura e
jurisdicionalização, nem sempre é possível.
As empresas de grande dimensão internacional, concebem a sua organização
tomando como fator relevante no planeamento dos negócios, a procura de custos de
produção e exploração mais baixos atendendo às vantagens oferecidas pela estrutura
jurídico-política do local em que as atividades serão realizadas. O país mais
favorável, em determinados aspectos, regime laboral, segurança higiene-sanitária,
capacidade industrial, exigências ambientais, acesso à atividade, apoios públicos,
proteção do investimento, regime tributário, sigilo bancário, determina a
localização, total ou parcial, da atividade
empresarial.
5
As multinacionais que obtém vantagens das opções oferecidas pelos
diferentes ordenamentos nacionais, que têm capacidade de investimento e volume
de negócios determinante para a estabilidade econômica e social de determinados
países, vão, pela dupla via da concorrência dos países na busca e manutenção do
grande investimento (estrangeiro) e na, consequente, dependência criada perante
este, constituir o germe da erosão dos poderes económicos estaduais.
Assim, qualquer noção de direito econômico terá de incluir o disciplinar da
organização da economia, do desenvolvimento econômico e da repressão das
condutas violadoras dos direitos das pessoas e dos povos.
As manifestações legislativas visando organizar e regular a economia
internacional, vêm sendo realizadas de forma desarticulada, com origem plural,
constituindo um conjunto normativo fragmentado, vocacionado ao nível mundial
para a redução dos entraves à livre circulação de bens, serviços e, especialmente, de
capitais e, ao nível regional, num patamar de maior integração - com a União
Europeia como paradigma -, pela adoção de políticas comuns.
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As instituições econômicas internacionais, constituídas no pós 1945, estavam
assentes na crença que a cooperação e o planeamento podiam garantir melhor a paz,
com vantagem perante a atuação auto reguladora do mercado livre. Mesmo antes
do termo do conflito em 1945, o nexo de causalidade entre instabilidade econômica
e extremismo político na Alemanha de entre guerras foi clara para todos. Nestas
circunstâncias, a Conferência de Bretton Woods em 1944 foi realizada com o
escopo de estabelecer uma estrutura econômica para o pós-guerra e para facilitar o
progresso da reforma aduaneira.
No seguimento da Conferência foi constituído o Fundo Monetário
Internacional (FMI/IMF) e foi criado um Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento (conhecido como Banco Mundial) com vista a alcançar os
objetivos econômicos de longo prazo. Em menos de três anos o Acordo Geral Sobre
Pautas Aduaneiro e Comércio (GATT) – 1947 – foi celebrado e, neste contexto,
estas três instituições16 enformavam a estrutura económica do pós-guerra.
Posteriormente, o papel do Banco Mundial foi alargado pela criação de um
número de instituições relacionadas. A Sociedade Internacional Financeira
(International Finance Corporation) foi constituída em 1956, seguida de imediato,
em 1960, pelo estabelecimento da Agência Internacional para o Desenvolvimento
(International Development Agency – IDA). Mais tarde, o Centro Internacional para
a Resolução de Diferendos de Investimentos (International Centre for the settlement
of investment disputes – ICSID) tornou-se uma realidade e a Agência de
Investimentos Multilaterais (Multilateral Investment Agency – MIGA) foi
constituída em1988. Em conjunto estas instituições são hoje referidas como sendo
o Grupo do Banco Mundial.
Estas instituições internacionais universais eram complementadas por
instituições regionais, sendo uma das mais importantes a Organização de
Cooperação Econômica Europeia (Organisation for the European Economic Cooperation – OEEC). Em 1960, quando a tarefa imediata da reconstrução pós-guerra
foi finalizada esta instituição foi reconstituída como a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic Cooperation and Development – OCDE/OECD).
O imediato pós-guerra testemunhou um número de pactos econômicos
visando promover o crescimento econômico através da criação de mercados mais
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alargados, livres das restrições tarifárias internas e muitas vezes operando com uma
tarifa externa comum. Os exemplos chegam da União BENELUX (Bélgica,
Holanda e Luxemburgo, vigente em 1 de janeiro de 1948), a Comunidade
Econômica Europeia (CEE – criada pelo Tratado de Roma 1957, vigente em 1 de
janeiro de 1958), a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e o Acordo de
Comércio Livre Canadá - EUA (FTA) que se desenvolveu e transformou na
Associação de Comércio Livre do Atlântico Norte (NAFTA).
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A Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados estabelece como
princípios das relações econômicas internacionais: a) soberania, integridade
territorial e independência política dos Estados; b) igualdade soberana de todos os
Estados; c) não-agressão; d) não-intervenção; e) benefício mútuo e equitativo; f)
coexistência pacífica; g) igualdade de direitos e livre determinação dos povos; h)
solução pacífica de controvérsias; i) reparação das injustiças existentes por império
da força, que privem uma nação dos meios naturais necessários para seu
desenvolvimento normal; j) cumprimento de boa-fé das obrigações internacionais;
k) respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; l) abstenção de todo
intento de buscar hegemonia e esferas
de influência; m) fomento da justiça social
5
internacional; n) cooperação internacional para o desenvolvimento.
A nova ordem surge como concretamente inigualitária, partindo do fato de
que a desigualdade concreta entre os países exige posturas destinadas a corrigir os
desequilíbrios existentes. Fala-se aqui em “igualdade preferencial”, ou seja,
concede-se tratamento preferencial, sem reciprocidade e sem discriminação aos
países em desenvolvimento. Outro princípio fundamental é o da cooperação
econômica entre todos os Estados, que deve existir independentemente de seus
sistemas econômicos ou sociais. A nova ordem baseia-se na interdependência
econômica, que significa que todos os Estados devem levar em conta o interesse
comum nas suas relações econômicas, evitando, sobretudo, prejudicar os países em
desenvolvimento.
Globalizar significa tornar global algo que era nacional, regional ou local. A
globalização pode ser entendida como um fenômeno tridimensional, que se
manifesta pela intensificação de fluxos diversos (econômicos, financeiros, culturais,
religiosos); pela perda de controle do Estado sobre esses fluxos e sobre outros atores
da cena internacional (como por exemplo as empresas transnacionais) e pela
diminuição de distâncias espaciais e temporais. A perda de controle dos Estados
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sobre os fluxos e o papel cada vez mais crescente de outros atores internacionais
(ONG, empresas transnacionais etc) conduzem ao questionamento do princípio da
soberania, e cria expectativas de inovações político-jurídicas, com efeitos sobre a
ordem pública internacional.
A intensificação de fluxos pode ser vislumbrada nos seguintes aspectos: a)
comercial – homogeneização das estruturas de demanda e oferta por empresas que
estabelecem contratos de terceirização com produtores locais e comercializam os
produtos sob suas próprias marcas (exs: Nike, Nestlé, Benetton, Carrefour); b)
produtivo – fenômeno da produção internacional de um bem para o qual concorrem
diversas economias com diferentes insumos; c) financeiro – aumento do fluxo de
capitais, decorrente da automação bancária; d) sociocultural – os mesmos
instrumentos que permitem o aumento do fluxo de capitais (redes eletrônicas,
televisão, satélites) constituem o atual sistema de comunicação, o que contribui para
uma relativa homogeneização da cultura e dos padrões de comportamento nas
sociedades; e) tecnológico – incremento quantitativo e qualitativo das redes
mundiais de comunicação e informação (Internet).
O fenômeno da globalização consiste na transnacionalização das relações
econômicas, financeiras, comerciais, tecnológicas, culturais e sociais que vem
ocorrendo especialmente nos últimos vinte anos.
Observa-se que esse fenômeno tende a conferir um caráter global também ao
campo do Direito, uma vez que se acentuam nos dias atuais as discussões acerca do
conceito clássico de soberania, sobretudo quanto à questão da proteção dos direitos
humanos, que deixou de ser competência exclusiva das soberanias nacionais, e à
necessidade de um controle internacional das atividades das empresas
transnacionais.
O principal efeito da globalização é a intensificação de conflitos entre normas
e sujeitos de direito internacional público, levando ao questionamento sobre a
efetividade do DIP. Em outras palavras, o direito internacional destinado
unicamente aos Estados soberanos e às organizações internacionais está sendo
submetido a uma leitura mais exigente da observância das normas internacionais.
Ademais, verifica-se que mecanismos jurídicos de sanções, antes impensáveis face
à pretensa soberania absoluta, aparecem lentamente nos debates multilaterais.
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No que concerne às relações entre Estados e diversos atores, o DIP sofre
pressão para criação de uma nova ordem normativa além da simples coordenação
das relações de poder entre Estados soberanos. Este seria, com efeito, o terceiro
grande impacto do fenômeno da globalização no campo jurídico. Em outros termos,
existe uma comunidade de atores internacionais - geralmente denominada
"comunidade internacional" - que demanda reconhecimento jurídico para poder agir
legalmente, e por isso milita para transformar o direito internacional dos soberanos
em direito internacional das relações entre todos os atores legítimos.
Dentro desse terceiro impacto temos a questão do controle internacional das
atividades das empresas transnacionais, uma vez que o controle nacional, que
ganhou força com o reconhecimento da soberania permanente sobre os recursos
naturais e as atividades econômicas no seu território, não tem se mostrado
suficiente, pois tem efeitos parciais, limitado ao território do país, podendo, por
vezes, até provocar conflitos internacionais nos casos de aplicação extraterritorial
das leis nacionais (em particular as leis de antitruste dos EUA).
O controle internacional é o5 único meio eficaz de controle das atividades
transnacionais. Entretanto, apesar da necessidade de implantação do controle
internacional, não houve muito avanço nesse sentido, pois os estados receosos de
perder a sua soberania não se esforçam nesse sentido. Atualmente a OMC está
preparando uma negociação multilateral para adoção da política de concorrência
internacional (Rodada de concorrência), onde possivelmente será tratado esse tema,
visto que já existe o acordo sobre a proteção do investimento relacionado ao
comércio (TRIMs), o qual trata parcialmente do tema.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A globalização da economia tem por corolário o imperativo da constituição
de um direito econômico internacional que responda ao desafio da harmonização
mundial do
regime jurídico constituinte (fundamental) para as relações econômicas
internacionais.
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Este imperativo resulta da necessidade de conciliar o sistema capitalista de
mercado, com o seu característico objetivo principal (o escopo lucrativo), com a
realização plena da pessoa e da comunidade humana, assente no equilíbrio, na paz
e na segurança.
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A intervenção do direito faz-se pela constituição e formação de um novo ramo
de direito, o Direito Internacional Econômico.
O Direito Internacional Econômico, deve ser tomado como um subsistema
normativo, autônomo, que visa reger a atividade econômica, sob os princípios da
liberdade e lealdade, garantidos pela limitação dos poderes públicos e privados,
através da organização da economia global, visando o desenvolvimento da
humanidade e a criação de bem-estar geral.
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BÔNUS DE CONTRATAÇÃO "HIRING BONUS" - NATUREZA
JURÍDICA - TRIBUTAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS CAMINHO MAIS SEGURO PARA OS CONTRIBUINTES
RICARDO PONTES VIVACQUA: Sócio fundador da
Vivacqua Advogados,Membro da Comissão Especial de
Assuntos Tributários - CEAT da Ordem dos Advogados do
Brasil OAB/RJ. Foi Subsecretário de Gestão da Secretaria
Municipal de Habitação e Cidadania do Rio de Janeiro,
Presidente da Comissão Especial de Garantia da Qualidade
da Secretaria de Habitação e Cidadania do Município do Rio
de Janeiro, Conselheiro do Conselho Empresarial de
Assuntos Jurídicos, da Associação Comercial do Rio de
Janeiro, Vice-Presidente Jurídico e Regulatório da Generali
Brasil Seguros S.A., Superintendente Jurídico do Grupo
Leader, grupo empresarial com atuação nos setores
comercial, financeiro e industrial, Gerente Tributário da
Ampla Energia e Serviços S.A. e atuou em atuou em
tradicionais escritórios de advocacia. Formado em Ciências
Jurídicas pela Faculdades Integradas Candido Mendes, com
especialização em Direito Público pela Universidade Federal
Fluminense e Contabilidade e Matemática Financeira pelo
IBMEC. Professor palestrante, das disciplinas "Aspectos
Jurídicos e Relações Contratuais", do setor de Energia, no
MBA Gerência de Energia da EPGE/FGV, "Tributação
Setorial", na Pós-graduação em Direito Tributário do
Programa de Educação Continuada da Escola de Direito do
Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas e "Contabilidade
Tributária" no LLM.05 - Direito Empresarial - IBMEC.
Apesar do incremento que ocorreu nos últimos anos no instituto dos
"precedentes vinculantes" dos tribunais superiores brasileiros, perdura até o advento
do mencionado precedente, uma diversidade de entendimentos sobre determinado
assunto por parte tribunais administrativos e judiciais brasileiros fazendo com que
o contribuinte fique fadado sofrer incremento considerável em seus custos caso não
esteja atento, não só a qual tributo pode questionar, mas também em qual momento
e por qual caminho.
A pluralidade de entendimentos existe sobre diversos temas sendo um deles a
concernente a incidência das contribuições previdenciárias sobre eventual bônus de
contratação, pois 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Processo nº
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16327.721384/2011-16, proferiu o Acórdão: nº 9202-005.156, publicado em
11/09/17, no qual decidiu que sobre estes "Hiring Bonus" deve incidir tal tributo,
nos seguintes termos:
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"CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BÔNUS DE
CONTRATAÇÃO (HIRING BÔNUS). PAGAMENTO VINCULADO
A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO NA EMPRESA E EM
SUBSTITUIÇÃO DAS VANTAGENS SALARIAIS DEVIDAS
DURANTE O PERÍODO DO LABOR. PARCELA DE NATUREZA
SALARIAL. INCIDÊNCIA.Tendo em vista que o pagamento do bônus
de contratação se deu de forma a retribuir os trabalhos prestados na
empresa contratante, com expressa determinação contratual de que o
mesmo substitui e engloba todas as vantagens que o empregado poderia
auferir no exercício de suas funções junto ao contratante, além de exigirlhe tempo mínimo de permanência na empresa, é de se reconhecer a
natureza salarial da verba, devendo compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias lançadas."
5

Da análise do referido Acórdão, do qual ainda existe recurso pendente de
julgamento, se verifica que o entendimento nele exposto se fundamenta na
percepção de que o bônus de contratação possui natureza retributiva pela
contraprestação ao trabalho prestado pelo empregado, motivo pelo qual sofre a
incidência das contribuições previdenciárias como previsto no artigo 22, da Lei
no8.212/91.
Ao se examinar a íntegra desta decisão acima trazida, se constata que no
entendimento deste órgão colegiado nem todo bônus de contratação possui natureza
remuneratória, pois esta depende:
·
·
·
·

do momento em que o bônus foi pago, antes, ato da contratação ou depois
desta;
da prévia existência de vínculo laboral;
da ocorrência de prévia prestação do serviço:
da inexistência de vinculação da aquisição da disponibilidade econômico/
jurídica do bônus de contratação à permanência dos seus beneficiários nos
quadros funcionais da empresa por determinado período de tempo, ou seja,
se não cumprido o período estipulado origina-se a obrigação da devolução
dos valore á empresa;
159
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Identificada uma das situações acima listadas, restará caracterizada a natureza
remuneratória dos valores creditados pela empresa a terceiro a título de bônus de
contratação, ficando assim estes valores sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Inobstante ao acima exposto, deve-se na verdade atinar para os fundamentos
jurídicos da decisão que são:
·
·

artigo 195, inciso I, "a", da Constituição Federal;
artigos 20, 22, inciso I e 28, inciso I, da Lei nº 8.212/91, e;

·

artigos 457 e 458, do Decreto-lei nº 5.452/43.

Da leitura destes artigos extrai-se o entendimento de que as contribuições
previdenciárias só incidem sobre os valores pagos, creditados ou simplesmente
devidos pela empresa aos empregados habitualmente, pelos serviços que lhe foram
prestados, pois a incidência deste tributo ocorre somente sobre os valores destinados
a retribuir a contraprestação de trabalho executado não eventualmente, excluídos os
valores recebidos a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário, nos termos do artigo 28, parágrafo 9º, alínea "e", item 7,
da Lei nº 8.212/91.
Visto isto, vale agora trazer a jurisprudência dos demais tribunais. O Tribunal
Superior do Trabalho - TST, cristalizou seu entendimento de que o bônus de
contratação possui natureza salarial, verbis.
"I- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
REVISTA. 'HIRING BONUS'. NATUREZA SALARIAL.
INTERESSE EM RECORRER. OMISSÃO CONFIGURADA.
Configurada a omissão no acórdão proferido por este Colegiado, que
não conheceu do recurso de revista da parte, por ausência de interesse
recursal, impõe-se saná-la, de imediato, efetivando o respectivo exame
do recurso de revista, quanto ao tema. Embargos de declaração
conhecidos e providos. II - RECURSO DE REVISTA. BÔNUS DE
PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 333/TST.
Prevalece neste Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que
o bônus de permanência (hiring bonus) - pago com o objetivo de atrair
e manter empregados nos quadros das empresas por um período mínimo
determinado-, possui natureza salarial, na medida em que
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constituiverdadeiro incentivo à celebração do contrato de trabalho.
Nesse sentido, a pretensão da Reclamada, quanto à restituição do valor
pago a título de hiring bonus, em razão da alegada natureza
indenizatória, esbarra no óbice da Súmula 333/TST. Precedentes.
Recurso de revista não conhecido." (ED-RR - 1023348.2014.5.01.0055, Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, Data
de Julgamento: 13/12/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT
15/12/2017)
Já o Superior Tribunal de Justiça - STJ, posicionou-se no sentido de que os
valores que não são creditados com habitualidade ao empregado não devem sofrer
a incidência de contribuição previdenciária, litteris.
"PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO E
BÔNUS. FALTA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973.
AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE
5 PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...)
4. O STJ possui entendimento de que os valores recebidos sem
habitualidade não se incorporam ao salário, portanto não sofrem
incidência de contribuição previdenciária. (...) (REsp 1696962 / SP Relator Ministro Herman Benjamin - 2ª Turma - Data do Julgamento
16/11/2017 - Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2017) (Grifou-se).
O Supremo Tribunal Federal - STF possui entendimento idêntico ao do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao decidir:
CONTRIBUIÇÃO
–
SEGURIDADE
SOCIAL
–
EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer
anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição
Federal. (RE 565160 / SC - Santa Catarina - Recurso Extraordinário Relator: Min. Marco Aurélio - Julgamento: 29/03/2017 - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno) (Grifou-se).
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Desta forma ao considerar-se que os bônus de contratação constituem forma
de reconhecimento das qualidades técnicas, desempenho e conquistas já alcançadas
por determinado profissional, creditadas a este uma única vez, antes de sua
contratação, logo sem habitualidade e antes da constituição de vínculo laboral, para
o contribuinte questionar a incidência da contribuição previdenciária sobre as
verbas creditadas a título de "Hiring Bonus", com maiores chances de êxito, deve:
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·

·

adotar todas as medidas preventivas (tais como eventuais obrigações
tributárias acessórias, formulação de instrumentos que amparem os
respectivos lançamentos contábeis referente ao pagamento dos bônus em
análise e as de cunho administrativo, dentre outras) necessárias à mitigação
do risco tributário, e;
ingressar no momento adequado com medida judicial perante a Justiça
Federal, para discutir este tema em ambiente que lhe é mais favorável.
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UMA PROPOSTA INTERPRETATIVA QUANTO À NECESSIDADE DE
OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DE PRÊMIOS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING EM REDES
SOCIAIS
FELIPE DE SOUSA MENEZES: Pósgraduado em Direito Administrativo
Empresarial na UCAM-RJ (2010). Graduado
em Direito pela UCAM-RJ (2008).
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RESUMO: O presente parecer tem como escopo a apresentação das normas gerais
que regulam a distribuição gratuita de prêmios como estratégia de marketing em
redes sociais, indicando, prima facie, a necessidade de obtenção de autorização para
a veiculação de promoções nesse sentido. Além disso, como cerne do presente
trabalho, apresenta-se uma interpretação alternativa da legislação em vigor, de onde
se tenta extrair os valores e bens jurídicos que pretende tutelar, para concluir a
possibilidade de utilizar outros meios de sorteios como exceção à Loteria Federal.
Por fim, para uma melhor diferenciação dos institutos e uma adequada utilização da
norma pertinente, são expostas as hipóteses que podem ser tratadas como
5 não podem ser enquadradas nessa espécie
promoções culturais e aquelas que
promocional.
Palavras-chaves: Direito Empresarial. Promoções Comerciais. Distribuição
gratuita de prêmios. Estratégia de Marketing. Redes sociais. Necessidade de
autorização. Caixa Econômica Federal. Interpretação alternativa. Promoções
Culturais.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Análise da legislação pertinente; 3. Uma análise
alternativa da legislação pertinente; 4. Breves notas sobre concurso exclusivamente
artístico, cultural, desportivo ou recreativo; 5. Conclusão.

11.

Introdução

Apesar do pouco conhecimento do público em geral e de muitas
sociedades empresárias que realizam sorteios de brindes, existe a
necessidade de obtenção de autorização junto à Caixa Econômica Federal
(CEF) para que possa ocorrer essa distribuição gratuita de prêmios como
estratégia de marketing com vistas a incentivar a venda de produtos e a
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promoção da marca, por meio de divulgação e sorteio promovidos em redes
sociais.
2.
A referida distribuição costuma ser utilizada como estratégia de
marketing amplamente difundida no mercado. Como se pode perceber
ostensivamente nas redes sociais, tem sido um dos instrumentos mais
utilizados pelas empresas para promover os seus produtos junto ao público
consumidor, bem como para a exposição de suas marcas.
3.
Como se verá, por conta da obsoleta legislação que trata do tema,
não é possível adiantar de plano, com uma exatidão matemática, a
imperativa necessidade de obtenção da autorização em questão para o caso
de sorteio de brindes por meio de redes sociais. Abordaremos o tema,
esclarecendo as interpretações a favor e contra, bem como apontando
eventuais sanções que poderão ser aplicadas caso o entendimento do Poder
Público seja diverso do que o proposto.
2Análise da legislação pertinente
4.
Atualmente, o tema em questão encontra-se tratado na Lei Federal
nº 5.768/71, no Decreto nº 70.651/72, Portaria MF nº 41/2008 e na Portaria
MF nº 422/2013. Como se percebe, são normas que antecedem o surgimento
das redes sociais, bem como a ampla utilização da tecnologia para a difusão
de informação e conhecimento.
5.

Inicialmente, antes de se ingressar efetivamente na análise da
legislação vigente, vale destacar que se trata de uma normativa antiga, que
não se coaduna com muitos avanços que obtivemos nos últimos anos, de
modo que as interpretações mais adequadas são a teleológica e a axiológica,
feitas em consonância com a finalidade e os valores inerentes à legislação.
Somente assim é possível responder, ainda que de forma alternativa e
desapegada da estrita literalidade, ao indagado se valendo de normativa
retrógrada.
6.
Nos termos da Lei Federal nº 5.768/71, como regra geral, a
realização de promoção comercial que tenha por objeto a distribuição de
prêmios pode ser realizada nas modalidades sorteio, concurso, vale-brinde
ou operação assemelhada, e depende da autorização da Caixa Econômica
Federal (CEF) ou da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE),
do Ministério da Fazenda.
7.
A referida lei excepciona da necessidade de obtenção de autorização
apenas nos seguintes casos: I – Poder Público, quando realiza a promoção
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diretamente, para aumentar a arrecadação de tributos; II – em casos
de Concurso Exclusivamente Cultural. A princípio, tem-se que
promoções veiculadas em redes sociais apenas para a exposição da marca
ou de produtos não se enquadrariam nessas hipóteses em que a autorização
se encontra dispensada.
8.
Deste modo, via de regra, percebe-se que a sociedade empresária
interessada em realizar uma promoção comercial deve obter o certificado de
autorização da promoção antes de colocar o seu plano em prática, expondoo ao público alvo. Como requisitos básicos, exige-se que o interessado esteja
comprovadamente quite com os impostos federais, estaduais, municipais ou
distritais, além das contribuições da Previdência Social.
9.
Assim, diante da percepção de regularidade fiscal, deve-se solicitar
a autorização com um prazo mínimo de 40 (quarenta) dias antes do início da
promoção comercial. Como se verá a diante, é necessário o pagamento de
uma taxa de fiscalização do órgão competente, cuja quantia variará
conforme o valor do prêmio.
10.
Além disso, ainda no que tange a custos inerentes a esse
5
procedimento, conforme previsto
no art. 70, I, b, 2, da Lei nº 11.196/2005,
será necessário pagar uma quantia corresponde a 20% do valor do prêmio a
título de Imposto de Renda. O adimplemento dessa obrigação tributária deve
ocorrer até o terceiro dia útil da semana seguinte ao término da promoção.
11.
Em todo material de divulgação da promoção comercial deverá
constar de forma legível o número do certificado de autorização.
12.
Nos termos do artigo 10 do Decreto nº 70.651/72, é proibido que a
promoção tenha como objeto de sorteio, mediante distribuição gratuita, os
seguintes prêmios: medicamentos; armas e munições, explosivos, fogos de
artifício ou estampido, bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados; e outros
produtos que venham a ser relacionados pelo Ministério da Fazenda.
13.
Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeito da referida proibição,
as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac[1].
Vale destacar que, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, as chamadas bebidas leves (como cerveja, vinho e ice) não
se incluem nesse conceito de bebida alcoólica, já que que possuem teor
alcoólico inferior a treze graus Gay Lussac[2].
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14.
Ainda em relação a objetos vedados de serem utilizados em
promoções comerciais, tem-se que é vedada a distribuição e a conversão de
prêmios em dinheiro.
15.
Além disso, não serão autorizados os planos de promoção que:
Importem em incentivo ou estímulo ao jogo de azar; Proporcionem lucro
imoderado aos seus executores; Permitam ao interessado transformar a
autorização em processo de exploração dos sorteios, concursos ou valesbrindes, como fonte de receita; Importem em distorção do mercado,
objetivando, através da promoção, o alijamento de empresas concorrentes;
Propiciem exagerada expectativa de obtenção de prêmios; Importem em
fator deseducativo da infância e da adolescência; Tenham por condição a
distribuição de prêmios com base na organização de séries ou coleções de
qualquer espécie, tais como de símbolos, gravuras, cromos (“figurinhas”),
objetos, rótulos, embalagens, envoltórios, nos termos das instruções da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; Impliquem na
emissão de cupons sorteáveis ou de qualquer outros elemento que sejam
impressos em formatos e com dizeres e cores que imitem os símbolos
nacionais e cédulas do papel-moeda ou moeda metálica nacionais, ou com
eles se assemelhem; Importem na emissão de cupons ou elementos
sorteáveis mediante a aquisição de bens de valor, individual ou no conjunto,
inferior a quarenta por cento (40%) do maior salário mínimo vigente no País;
Vinculem a distribuição de prêmios aos resultados da Loteria Esportiva; Não
assegurem igualdade de tratamento para todos os concorrentes; Vierem a ser
considerados inviáveis, por motivo de ordem geral ou especial, pelo
Ministério da Fazenda.
16.
Via de regra, os sorteios para distribuição gratuita de obedecerão
aos resultados da extração da Loteria Federal ou à combinação de números
de acordo com os mesmos resultados. Tem-se, assim, que, pela literalidade
do artigo 1º, §4º, da Lei Federal nº 5.768/71 c/c o artigo 16 do Decreto nº
70.651/72, a rigor, a Loteria Federal seria a única forma de realização do
sorteio.
17.
No entanto, como se proporá no tópico a seguir, uma interpretação
razoável leva à conclusão de serem possíveis outras formas de realização do
sorteio, notadamente se a alternativa à Loteria Federal for informada à CEF
quando do pedido de autorização e houver o seu deferimento.

166
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

18.
O descumprimento do plano de operação aprovado ou a realização
de distribuição gratuita de prêmio sem autorização prévia e não apresentação
dos documentos de prestação de contas da promoção, estão sujeitos às
seguintes sanções: Cassação da autorização; Proibição de realizar
distribuição gratuita de prêmios pelo prazo de até 2 (dois) anos; Multa de
até 100% (cem por cento) do valor total dos prêmios.
19.
Percebe-se que, por conta do baixo valor das promoções normalmente
veiculadas em redes sociais, a multa acima descrita não é capaz de causar
qualquer temor caso, por algum motivo, verifique-se alguma irregularidade
na promoção ou até mesmo ela exista à míngua de qualquer autorização
expedida pela CEF.
20.
Na verdade, o que deve gerar preocupação no interessado em
promover seu produto ou sua marca com o uso do mecanismo em estudo é
a possibilidade de “proibição de realizar distribuição gratuita de prêmios
pelo prazo de até 2 (dois) anos”. Essa sim é uma sanção passível de ser
aplicada à qual o responsável pelo lançamento da promoção deve ter
deferência, ponderando até onde vale a pena correr o risco de sofrer
5
respectiva medida punitiva
e, por decorrência, expor a marca
negativamente. Há inúmeros casos na história recente de marcas que não
conseguiram se reerguer após terem suas imagens arranhadas.
21.
É de até 12 meses o prazo de validade do certificado de autorização.
Neste procedimento é emitido o número do certificado da autorização, que
deverá ser mencionado ostensivamente quando da publicação da promoção
comercial.
22.
Os pedidos de autorização devem ser protocolados no prazo mínimo
de 40 (quarenta) e máximo de 120 (cento e vinte) dias antes da data do início
da promoção comercial lançamento e/ou a divulgação da promoção
comercial com distribuição gratuita de prêmios, que não podem ser iniciadas
antes da emissão do respectivo Certificado de Autorização, cujo número
deve constar, de forma legível, em todo o material de divulgação da
promoção.
23.
O meio mais célere de dar início ao procedimento em questão é
pelo site https://promocoescomerciais.caixa.gov.br/, tendo toda a sua
tramitação de forma virtual.
24.
A Portaria MF nº. 41/2008 estabelece o prazo máximo de quinze
dias, prorrogável por igual período, para análise e manifestação sobre o
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pedido de autorização. Porém, segundo informado no site da CEF, desde que
a documentação entregue esteja de acordo com o previsto na lei, é possível
o atendimento em até 7 dias. Com a implantação do sistema referido no item
anterior, tem-se a possibilidade de conseguir o atendimento em até 3 dias.
25.
Assim, verifica-se que o lançamento ou a divulgação da campanha
de promoção comercial não pode ocorrer antes da emissão do respectivo
Certificado de Autorização, cujo número deve constar, de forma legível, em
todo o material de divulgação.
26.
Mais interessante especificamente às promoções que se pretende
lançar nas redes sociais, apesar do silêncio legal quanto a esse meio de
veiculação de promoções, a CEF as tem admitido, desde que sejam
cumpridas as seguintes condições:
· As disposições da Lei, já aplicadas aos ambientes eletrônicos (internet),
sejam observadas;
·
As guide lines das redes sociais sejam respeitadas;
·
Seja apresentado laudo de auditoria e memorial descritivo;
·
Seja prevista contingência, para o caso de a rede social sair do ar.
27.
Como quase tudo em nosso país, é necessário o pagamento de uma
chamada taxa de fiscalização, que consiste na a remuneração, prevista em
lei, a título da prestação do serviço público de operacionalização do processo
de promoção comercial (autorização, fiscalização, prestação de contas), que
varia de acordo com o valor total dos prêmios, conforme estipulação abaixo:
VALOR DOS PRÊMIOS OFERECIDOS
FISCALIZAÇÃO
Até R$1.000,00
De R$1.000,01 a R$5.000,00
De R$5.000,01 a R$10.000,00
De R$10.000,01 a R$50.000,00
De R$50.000,01 a R$100.000,00
De R$100.000,01 a R$500.000,00

VALOR DA TAXA DE
R$ 27,00
R$ 133,00
R$ 267,00
R$ 1.333,00
R$3.333,00
R$10.667,00

De R$500.000,01 a R$1.667.000,00
R$33.333,00
Acima de R$ 1.667.000,01
R$66.667,00
28.
Deve-se entregar o prêmio em até 30 dias após o sorteio. Na
eventualidade de o contemplado não se apresentar para o recebimento do
prêmio, sugere-se o envio de notificação pelos meios de comunicação
possíveis e cabíveis.
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29.
Ato contínuo, a partir da data do sorteio, o contemplado tem o prazo
decadencial de 180 (cento e oitenta) dias para reivindicar o prêmio. Na
hipótese de não o fazer no referido prado, perde-se o direito ao prêmio, de
modo que o valor do prêmio deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional
mediante DARF em até 45 dias.
30.
Após a conclusão da promoção comercial, a entidade promotora
prestará contas, no prazo máximo de 30 dias do cumprimento do plano de
operação autorizado, encaminhando os seguintes documentos ao órgão que
autorizou sua promoção.
·

Original ou cópia autenticada do comprovante de propriedade dos
prêmios ou de depósito bancário caucionado em conta vinculada ao
plano no valor dos prêmios, efetuado até 08 (oito) dias antes da data de
apuração da promoção;
· Recibos de entrega dos prêmios, assinados pelos ganhadores, conforme
modelo aprovado no processo (quando se tratar de prêmio de valor
superior a R$ 10.000,00, deve ser anexado ao recibo cópia do documento
de identidade e do CPF/MF do contemplado);
5
·
Ata detalhada da apuração,
contendo data, horário, local, número do
Certificado de Autorização, duas testemunhas devidamente identificadas
e relato dos fatos ocorridos;
·

Comprovante de pagamento do DARF do imposto de renda sobre o
valor dos prêmios, alíquota de 20%, recolhido à União, no código de
receita 0916, até o 3° dia útil da semana posterior à apuração da
promoção;
·
Comprovante de pagamento do DARF correspondente ao valor dos
prêmios não entregues (prescritos), quando houver, recolhido à União no
código de receita 3762, até 10 dias após a prescrição.
31.
O processo é considerado concluído com a homologação da prestação
de contas, que será enviada ao requerente por meio de ofício de
homologação.
3- Uma análise alternativa da legislação pertinente
32.
Apresentada a análise da legislação vigente tal como posta e
aplicável às promoções que visem a realização de distribuição gratuita de
prêmios a título de propaganda, cabe-nos fazer um cotejo da normativa
aplicável com o tipo de promoção que se pretende especificamente fazer
veicular nas redes sociais.
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33.
A interpretação alternativa aqui proposta se dá em razão da ausência
de esclarecimento da legislação quanto à necessidade de autorização para
toda e qualquer promoção ou somente para aquelas em que, apesar de ser
entregue um prêmio gratuitamente, há a necessidade que, de alguma forma,
os participantes sejam onerados. Cite-se, como exemplo, promoções de fim
de ano dos Shoppings, cuja participação depende de um consumo mínimo e
em determinadas lojas.
34.
Assim, uma primeira interpretação alternativa sugerida seria de que
a necessidade de autorização estaria vinculada apenas a casos em que o
participante tem alguns ônus para que esteja envolvido no certame.
35.
Ressalte-se que a proposta apresentada não é infundada, forçada
apenas no intuito de criar um subterfúgio legal. Muito pelo contrário, tratase de uma conclusão baseada na finalidade e nos valores inerentes à
legislação em estudo.
36.
Isso porque, ao que parece, o intuito protetivo que a legislação cria
em favor daqueles que participam de uma promoção e esperam ganhar é no
sentido de tutelar a legítima expectativa e a boa fé que essas pessoas, que,
de alguma forma, tiveram algum ônus. Assim, buscando compreender a
finalidade a que se destina a normativa em estudo, quer parecer que a
necessidade de autorização (e consequente fiscalização) existiria apenas
para promoções em que o participante tenha algum ônus para concorrer aos
prêmios.
37.
Corroborando o entendimento acima esposado, o artigo 3º, §2º, da
Portaria MF nº 41/2008, parece deixar à livre escolha do promotor da ação
a obtenção (ou não) da autorização no caso em que “não haja vinculação
com a compra, ou a exigência de prova de compra, podendo ser efetuadas
promoções visando exclusivamente a propaganda da pessoa(s) jurídica(s)
requerente(s) e de seus produtos”, o que se assemelha com o nosso caso, de
modo que, por não se tratar de uma participação onerosa, estaria dispensada
da autorização.
38.
Deste modo, considerando que, pelo menos até hoje e com base nas
informações que chegaram a esse departamento, não foi veiculada nenhuma
promoção pelo Grupo BGHUM que demandasse uma postura onerosa dos
participantes, temos que não se incorreu em irregularidades ao não se ter
obtido autorização para as promoções até então realizadas.
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39.
Por outro lado, conforme adiantado no tópico anterior, em detrimento
à extração do resultado por meio da Loteria Federal, entendemos ser
possível outras formas de realização do sorteio, notadamente se a alternativa
for informada à CEF no plano de operação quando do pedido de autorização.
40.
Em acréscimo a esse raciocínio, temos que, apesar do silêncio legal
quanto a esse meio de veiculação de promoções, diante da menção expressa
da possibilidade da referida veiculação em redes sociais, o que constatamos
no próprio site da CEF, parece haver uma flexibilização da arcaica
normatização para que o sistema esteja adequado aos avanços tecnológicos
e sociais.
41.
Isso porque quer parecer que a possibilidade de veiculação de
promoções em redes sociais estaria acompanhada de outras formas de
realização do sorteio, desde que sejam idôneas, passíveis de serem
fiscalizadas, comumente utilizada nas redes sociais por quem as usa para
veicular promoções, seja informado no plano de operação e, por fim, seja
deferido pela CEF quando do pedido da autorização.
42.
Temos, portanto, que não se deve ter prima facie um temor
5
reverencial quanto à literalidade
da legislação em vigor, ainda mais quando
são antigas e, por isso mesmo, não acompanharam o avanço da tecnologia e
dos meios de comunicação. Não se pode ignorar que existe um leque de
opções idôneas para a realização dos sorteios e que manterá o respeito à boa
fé dos participantes, como, no fim das contas, é o pretendido pela regulação
comentada.
43.
Respaldando o que foi defendido acima, podemos citar o artigo 1º,
§5º, da Lei Federal nº 5.768/71, que traz uma exceção à forma de extração
do resultando por meio da Loteria Federal, prevendo que “o Ministério da
Fazenda, no caso de distribuição de prêmios a título de propaganda,
mediante sorteio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trinta por cento)
dos prêmios a distribuir por essa modalidade seja excluído da
obrigatoriedade prevista no parágrafo anterior, desde que o sorteio se
processe exclusivamente em programas públicos nos auditórios das
estações de rádio ou de televisão”.
44.
Assim, pode-se verificar que, ao excepcionar a regra de extração
do resultando por meio da Loteria Federal, referida lei o fez condicionando
ao uso dos meios públicos de comunicação mais utilizados na década de 70.
Obviamente, ainda que consideremos a ainda importância da televisão e do
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rádio no cotidiano, a internet (onde se inserem as redes sociais) é atualmente
um meio de comunicação muito utilizado pela população.
45.
Conforme pesquisado, “quase 90% dos brasileiros se informam
pela televisão sobre o que acontece no país, sendo que 63% têm na TV o
principal meio de informação. A internet está em segundo lugar, como meio
preferido de 26% dos entrevistados e citada como uma das duas principais
fontes de informação por 49%. Os dados são da ‘Pesquisa Brasileira de
Mídia 2016 - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira’,
divulgada nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Comunicação Social do
governo” (https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-eo-meio-preferido-por-63-dos-brasileiros-para-se-informar-e-internet-por26-diz-pesquisa.ghtml).
46.
Demais disso, se considerarmos que atualmente a presença do
Grupo BGHUM é nos principais e maiores centros urbanos brasileiros,
certamente o percentual de uso da internet como precípuo meio de
comunicação será exponencialmente maior.
47.
Diante do exposto, temos que não há prejudicialidade em se utilizar
outros meios de extração de resultado, desde que sejam idôneos e,
especialmente, informados à CEF quando do pedido de autorização. A
chancela da CEF dará maior segurança jurídica quanto ao método adotado
ou até mesmo, em caso de indeferimento, uma indicação de um outro meio
alternativo que possa ser utilizado.
4Breves notas sobre concurso exclusivamente artístico, cultural,
desportivo ou recreativo
48.
Em relação à necessidade (ou não) de obtenção de autorização e
pagamento de taxas quando da realização de concurso exclusivamente
artístico, cultural, desportivo ou recreativo, por antecipação e dever de
cautela, adiantam-se algumas considerações sobre o tema, evitando a
confusão entre as situações, que possuem regulamentação diferentes, e uma
possível aplicação de sanção pelos órgãos fiscalizadores.
49.
A importância do tema trazido à baila decorre da previsão do artigo
3º, II, da Lei Federal nº 5.768/71, que dispõe que “independe de
autorização (...) a distribuição gratuita de prêmios em razão do resultado de
concurso exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou recreativo, não
subordinado a qualquer modalidade de álea [acaso, sorte, probabilidade] ou
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pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos contemplados
à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço”.
50.
Com a finalidade de evitar simulações, chamando de concurso
cultural, artístico, desportivo ou recreativo, aquilo que não o é,
estabeleceram-se parâmetros para identificar os concursos que serão
excluídos dessa natureza e, por conseguinte, deverão seguir o rito normal da
Lei Federal nº 5.768/71.
51.
Tem-se, com isso que, apesar da vagueza dos conceitos, tentou-se
estabelecer “zonas de certeza positiva” em que se presume que determinados
concursos não se enquadram na ideia “cultural, artístico, desportivo ou
recreativo”.
52.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 12 da
Portaria MF nº 41/2008, “a exigência de preenchimento de cadastro ou
resposta a pesquisas em concursos exclusivamente culturais, artísticos,
desportivos ou recreativos, previstos no art. 3º da Lei nº 5.768, de 1971,
enseja a perda de caráter ‘exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou
recreativo’ e configura a hipótese de que trata o art. 1º da Lei nº 5.768, de
5
1971, exigindo prévia autorização
dos órgãos fiscalizadores”.
53.
Esclareça-se, no entanto, que a requisição dos dados necessários à
identificação e à localização do participante não caracteriza preenchimento
de cadastro para fins do dispositivo retro transcrito. A intenção aqui é
impedir que o concurso seja chamado de cultural, mas tenha a precípua
finalidade de formação de cadastro com fim mercadológico.
54.
Por outro lado, o artigo 2º da Portaria MF nº 422/2013 informa que
“fica descaracterizado como exclusivamente artístico, cultural, desportivo
ou recreativo o concurso em que se consumar a presença ou a ocorrência de
ao menos um dos seguintes elementos, além de outros, na medida em que
configurem o intuito de promoção comercial”:
·
propaganda da promotora ou de algum de seus produtos ou serviços,
bem como de terceiros, nos materiais de divulgação em qualquer canal
ou meio, ressalvada a mera identificação da promotora do concurso;
·
marca, nome, produto, serviço, atividade ou outro elemento de
identificação da empresa promotora, ou de terceiros, no material a ser
produzido pelo participante ou na mecânica do concurso, vedada, ainda,
a identificação no nome ou chamada da promoção;
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·
·
·
·

subordinação a alguma modalidade de álea ou pagamento pelos
concorrentes, em qualquer fase do concurso;
vinculação dos concorrentes ou dos contemplados com premiação à
aquisição ou uso de algum bem, direito ou serviço;
exposição do participante a produtos, serviços ou marcas da promotora
ou de terceiros, em qualquer meio;
adivinhação;
divulgação do concurso na embalagem de produto da promotora ou de
terceiros;
exigência de preenchimento de cadastro detalhado, ou resposta a
pesquisas, e de aceitação de recebimento de material publicitário de
qualquer natureza;
premiação que envolve produto ou serviço da promotora;
realização de concurso em rede social, permitida apenas sua divulgação
no referido meio;
realização de concurso por meio televisivo, mediante participação
onerosa;
vinculação a eventos e datas comemorativas, como campeonatos
esportivos, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia
das Crianças, aniversário de Estado, de Município ou do Distrito Federal

e demais hipóteses congêneres.
55.
Ainda, descaracterizam igualmente o concurso como exclusivamente
artístico, cultural, desportivo ou recreativo os casos em que a inscrição ou a
participação forem:
· efetuadas por meio de ligações telefônicas ou de serviço de mensagens
curtas (em inglês, Short Message Service - SMS) oferecido por
operadora de telefonia denominada móvel (“celular”);
·
subordinadas à adimplência com relação a produto ou serviço ofertado
pela promotora ou terceiros; ou
· exclusivas para clientes da promotora ou de terceiros.
56.
Percebe-se, portanto, que quando houver a pretensão de se realizar
um concurso artístico, cultural, desportivo ou recreativo, há de se ter o
cuidado para não incidir nas hipóteses acima, pelo que transmudaria a
natureza do concurso, jogando-nos numa possível situação de ilegalidade e,
por decorrência, sujeitando-nos às sanções acima apontadas.
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57.
Por fim, mas não menos importante, por conta da subjetividade que
normalmente ronda em torno de concursos desta natureza, tem-se que é
extremamente importante a elaboração de um regulamento que deixe claro
os critérios de avaliação que serão levados em consideração quando do
julgamento.
58.
Ademais, sugere-se ainda que o regulamento indique a qualificação
exigida dos participantes; as diretrizes e a forma de apresentação do
trabalho; as condições de realização do concurso e os prêmios a serem
concedidos.
59.
Em suma, sem prejuízo de surgirem dúvidas concretas quando da
realização de concurso exclusivamente artístico, cultural, desportivo ou
recreativo, esses eram os pontos que poderiam ser adiantados levando o
tema em consideração apenas de forma abstrata.
5Conclusão
60.
Diante de todo o exposto, conclui-se que, em razão da arcaica
legislação que trata do assunto, não é possível afirmar com precisão a
imperativa necessidade de obtenção da autorização nos casos distribuição
5
gratuita de prêmios. Procurou-se
abordar a questão, apontando as
interpretações a favor e contra, além de destacar eventuais sanções que
poderão ser aplicadas caso o entendimento do Poder Público seja diverso do
que optarmos.
61.
Em continuidade, apresentou-se uma intepretação teleológica e
axiológica, feita em consonância com a finalidade e os valores inerentes à
legislação, para concluir pela possibilidade de extração do resultado do
sorteio por outro meio que não a Loteria Federal. Com vistas a conferir
maior segurança jurídica ao procedimento, sugeriu-se descrever a forma de
sorteio no plano de operação para que a autorização da CEF chancelasse a
alternativa apresentada.
62.
À guisa de conclusão, buscou-se trazer linhas mestras indicativas
para os casos futuros que envolvam concurso exclusivamente artístico,
cultural, desportivo ou recreativo.
Notas:
[1] Essa definição acompanha o previsto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei
Federal nº 9.294/1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal.
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[2] ADO 22, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
22/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC
03-08-2015.
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A proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das
crianças e adolescentes encontra-se disciplinada nos artigos 208 a 224 do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). Referidos dispositivos trazem normas
específicas para o procedimento judicial nos Juízos da Infância e da Juventude,
partindo da premissa de que é necessário tratamento diferenciado no plano
processual, à luz das especificidades do direito material assegurado, que tem como
elemento nuclear o princípio da proteção integral e da absoluta prioridade dos
interesses do menor.
Neste estudo, analisam-se pormenorizadamente os dispositivos
mencionados, com vista a uma compreensão adequada das regras específicas em
torno da tutela judicial dos direitos individuais e coletivos das crianças e
adolescentes. No ensejo, são examinados instrumentos extrajudiciais de proteção de
interesses coletivos (Inquérito Civil Público e o Termo de Ajustamento de Conduta)
e a Ação Civil Pública, como forma especial de procedimento judicial apto à defesa
de direitos difusos e coletivos stricto sensu.
1. Os direitos individuais, difusos e coletivos na ordem jurídica de 1988
A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu título II, trata dos
chamados Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Tais direitos não se
restringem aos constantes no art. 5º da Carta Magna, podendo ser encontrados ao
longo do texto constitucional, expressos ou decorrentes do regime e dos princípios
adotados pela Constituição, ou ainda, provenientes de tratados e convenções
internacionais de que o Brasil seja parte. (LENZA, 2014, p. 1055)
“Os direitos individuais correspondem aos direitos diretamente ligados ao
conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, como, por exemplo, o
direito à vida, à dignidade, à liberdade” (PAULO; ALEXANDRINO, 2012, p. 111).
Tais direitos estão previstos no art. 5º da Constituição, que abrange os direitos
fundamentais, inclusive os coletivos, dos quais são exemplos o direito de reunião,
o direito de associação e o mandado de segurança coletivo.
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Acerca dos direitos individuais, difusos e coletivos, Adão Bonfim Bezerra
(2010, p. 1) traz a seguinte diferenciação:
a)
Interesse individual – é o que se refere a um só
indivíduo e, por essa razão, sujeita-se, quase sempre, à
manifestação do próprio interessado diretamente em juízo.
Os interesses individuais relativos à infância e à
adolescência são indisponíveis, por isso compreendidos na
esfera de atribuição. O Ministério Público, à luz do art. 201,
V, do ECA, e veja-se com exclusividade, porquanto o ECA,
em seu art. 210, ao elencar os legitimados para a ação civil
concorrentemente com o Ministério Público, limitou-se às
ações fundadas em interesses coletivos e difusos,
coerentemente com a linha adotada pela Lei 7.347, de
24.7.85. Isto faz concluir que a única legitimação para a
ação civil fundada em direito individual relativo à infância
e à juventude é estabelecida com exclusividade para o
Ministério Público, ao cotejo da regra de legitimação do art.
5 201, V,do ECA, consonantemente com o art.
210 c/c o art.
127, caput, da CF, mesmo que a indisponibilidade seja por
inferência legal; isto é, se algum interesse relativo à infância
e à juventude não for indisponível conceitualmente, sê-lo-á
por ficção legal.
b)
Interesse difuso – diz respeito a uma pluralidade
de pessoas, sem que uma só delas tenha legitimação para
defendê-lo em seu próprio nome. Por natureza, o interesse
difuso é imensurável em termos de manifestação de seus
destinatários. Não se pode determinar com precisão quais os
indivíduos que se encontram concretamente em situação de
interesse comum. É o que se dá no art. 220, § 311,lI, da CF
quanto à produção e programação das emissoras de rádio e
televisão, atendendo aos princípios de preferência e
finalidades, promoção da cultura nacional e regional e
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família,
consagrados no art. 221 da mesma CF. O interesse difuso,
sobre o individual e o coletivo, é o que mais se avulta como
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interesse público, porque não se contém no universo de um
grupo determinado.
c)
Interesse coletivo – a soma de interesses
individuais faz o interesse coletivo, o que equivale a poder
ser definido em relação a um só indivíduo como em relação
a qualquer de seus beneficiários. Contrariamente ao
interesse difuso, o interesse coletivo é de possível
quantificação quanto a quem o possa invocar
individualmente. Antes do advento da Constituição Federal
de 1988, o exercício da defesa do interesse coletivo se dava
pela ação das várias individualidades a quem assistia.
O art. 5º da CF/88 em seu caput enumera cinco direitos fundamentais que
são básicos, dos quais os demais direitos são desdobramentos, a saber: a) direito à
vida; b) direito à igualdade; c) direito à liberdade; d) direito à segurança; e, e) direito
à propriedade. Esses direitos são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Brasil.
2. A tutela de direitos na justiça âmbito da Justiça da Infância e da
Juventude
Em se tratando de crianças e adolescentes, compete à Justiça da Infância e
da Juventude a apreciação da violação de direitos individuais, assim como dos
direitos coletivos e difusos. Ademais, é da competência desses órgãos jurisdicionais
o exercício do controle de entidades de atendimento por meio de fiscalização e
aplicação das medidas cabíveis às instituições que infrinjam preceitos garantidores
de direitos das crianças e dos adolescentes. (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, p. 68)
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), depois de disciplinar todas
as medidas de proteção judicial dos interesses do menor, sejam eles individuais,
coletivos ou difusos, passa a dispor nos arts. 208 a 224 sobre as regras aplicáveis
para as ações em defesa desses interesses. Tais procedimentos, encontram-se
dispostos no capítulo intitulado “Da proteção judicial do Interesses Individuais,
Difusos e Coletivos”. Trata-se de tópico relevante, pois leva em conta os fins
sociais, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos
e, mais importante: a proteção integral e o respeito à condição peculiar da criança e
do adolescente como pessoas em desenvolvimento que necessitam de proteção.
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Abre-se espaço à intervenção do Poder Judiciário como forma de garantir
sua plena efetivação à proteção integral infanto-juvenil, prometida no art. 1º do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante da extrema relevância dos direitos e
interesses que estão em jogo, assim como da clareza dos deveres impostos
fundamentalmente ao Poder Público para com suas crianças e adolescentes e do
alcance do princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao
adolescente, a mencionada intervenção judicial pode se dar da forma mais ampla
possível, através de todas as espécies de ações pertinentes (art. 212, do ECA), tanto
no plano individual quanto coletivo. (DIGIÁCOMO, 2013, p. 308)
No artigo inaugural deste capítulo do Estatuto (art. 208), o legislador trata
dos direitos individuais da criança e do adolescente. Aborda sobre o ensino
obrigatório, o atendimento especializado para portadores de deficiência, creche,
ensino noturno, programas suplementares, serviço de assistência social, saúde e
profissionalização. In verbis:
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as
ações de responsabilidade por ofensa aos direitos
assegurados
5 à criança e ao adolescente, referentes ao não
oferecimento ou oferta irregular: I - do ensino obrigatório;
II - de atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência; III - de atendimento em creche e
pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; IV - de
ensino noturno regular, adequado às condições do
educando; V - de programas suplementares de oferta de
material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do
educando do ensino fundamental; VI - de serviço de
assistência social visando à proteção à família, à
maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao
amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem; VII
- de acesso às ações e serviços de saúde; VIII - de
escolarização e profissionalização dos adolescentes
privados de liberdade. IX - de ações, serviços e programas
de orientação, apoio e promoção social de famílias e
destinados ao pleno exercício do direito à convivência
familiar por crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº
12.010, de 2009) X - de programas de atendimento para a
execução das medidas socioeducativas e aplicação de
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medidas de proteção. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da
proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou
coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos
pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo
único pela Lei nº 11.259, de 2005) § 2o A investigação do
desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada
imediatamente após notificação aos órgãos competentes,
que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia
Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e
internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários
à identificação do desaparecido. (Incluído pela Lei nº
11.259, de 2005) (BRASIL, 1990, p. 1)
Nesse dispositivo, é perceptível a preocupação do legislador sobretudo com
a educação, aliás pertinente, porque esta é um dos campos que mais contribuem para
que acriança ou adolescente desenvolva plenamente sua personalidade. Sobre essa
temática, Roberto João Elias faz importantes comentários sobre os incisos do art.
208 do Estatuto. Segundo o autor, o inciso I trata do ensino obrigatório, também
conhecido como ensino fundamental, antes denominado de “primeiro grau”, e que,
consoante o art. 208, I, da CF/88, deve ser obrigatório e gratuito. O inc. II, por sua
vez, assegura a educação especializada aos portadores de deficiência, já que a
Constituição se limita a tratar o assunto de forma ampla (art. 227, § 2º). O inc. IV
refere-se ao ensino noturno, que é preceito constitucional (art. 2017, VI), de forma
que o adolescente que trabalha possa continuar estudando. Há preocupação, ainda,
com a escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade, e
com a convivência familiar (incisos VIII e IX), possibilitando a transformação pelo
estudo daqueles que cometeram atos infracionais e, em ação socioeducativa,
sofreram medida de internação ou de semiliberdade. O inciso III trata do
atendimento em creche e pré-escola, que é direito das crianças de zero a seis anos,
conforme o art. 208, IV, da Lei Maior. No que tange à área educacional, há também
a questão do material didático, do transporte e da assistência à saúde, sempre em
consonância com o princípio fundamental da legislação, que é a proteção integral
do menor. Os incisos VI e VII referem-se a direitos que atingem, além da criança e
do adolescente, sua família. Isso com respeito ao princípio do art. 227 da
Constituição, que também é cuidado nos arts. 19 a 24, referentes ao direito à
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convivência familiar e comunitária. O inc. IX referência à convivência familiar,
direito fundamentalmente consagrado pela Constituição. (ELIAS, 2010, p. 286-287)
Considerando ainda o mesmo dispositivo, verifica-se de seu parágrafo
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primeiro que o rol disposto no artigo 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente
não é exaustivo. Portanto, qualquer outro direito reconhecido pela ordem jurídica
pode ser demandado através do Judiciário. Importa que os adolescentes e as crianças
sejam concedidos todos os direitos que constam no ECA e na Carta Magna.
O parágrafo segundo do mesmo art. 208 do ECA reflete a preocupação
legislativa de que o desaparecido, seja criança ou adolescente, seja levado para outra
localidade. Desse modo, deve ser providenciada, imediatamente, a notificação do
fato não só à polícia, mas também a outros órgãos, com a finalidade localizar o
menor o mais rápido possível. Portos, aeroportos e companhias de transporte
internacional também devem, de igual modo ser comunicadas, para que fiquem em
estado de alerta, tudo com o fito de impedir uma transferência indevida.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao enumerar as ações de
5
responsabilidade resultantes do não oferecimento ou da oferta irregular de serviço
público necessário ao cumprimento da proteção integral à criança e ao adolescente,
o fez de forma exemplificativa, tanto que o parágrafo único do art. 208
expressamente o diz, na medida em que afirma que aquelas hipóteses que não
excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos,
próprios da criança e do adolescente, protegidos pela Constituição e pela lei.
Nesse rol de ações visando a outros interesses próprios da criança e
adolescente protegidos pela ordem jurídica, são enumeradas várias ações, dentre
elas: ações destinadas a promover reforma em entidades de atendimento à criança e
ao adolescente; ações destinadas a promover a construção de casas de abrigo e
internação para crianças e adolescentes; ações na área da saúde, dentre outras.
(BEZERRA, 2010, p. 1)
3. Proteção extrajudicial dos direitos coletivos e difusos: o Termo de
Ajustamento de Conduta
Por interesses coletivos deve-se entender aqueles que se referem a um
determinado número de pessoas, ligadas por um mesmo vínculo jurídico. A tutela
dos interesses coletivos é uma das atribuições precípuas do Ministério Público, não
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obstante este também possa atuar para a defesa dos interesses individuais, desde que
indisponíveis (art. 201, V, CF/88). No caso dos interesses coletivos e difusos das
crianças e adolescentes, como visto, a legitimidade é concorrente entre o Ministério
Público e as pessoas da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, além das
associações legalmente constituídas há pelo menos um ano que tenham em seus
objetivos a defesa dos interesses protegidos pelo ECA.
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No caso dos órgãos legitimados para a propositura de ação coletiva em
defesa dos interesses coletivos e difusos, a tutela pode ocorrer, inicialmente, em
uma fase pré-processual, consistente na instauração de um procedimento
administrativo de finalidade investigatória e instrutória, que, no âmbito do
Ministério Público, recebe o nome Inquérito Civil Público. Diversos instrumentos
de controle são passíveis de utilização nesse contexto, a exemplo da Recomendação
e, com especial destaque, do Termo de Ajustamento de Conduta, este último com
previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título
executivo extrajudicial. (BRASIL, 1990, p. 1)
O compromisso que trata o art. 211, somente pode ser tomado por órgãos
públicos. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um título executivo
extrajudicial, no qual o investigado se compromete a cessar a causa de dano de
imediato, ou em fixar algumas condições e prazos para cessar tal causa. “Não pode
o MP acordar a permissão de se praticar a conduta lesiva, ou seja, não pode dispor
do interesse público, mas tão somente ajustar condições de seu atendimento”.
(DIBO, 2006, p. 1)
No caso de descumprimento das obrigações e cláusulas estabelecidas no
TAC, o celebrante pode sofrer astreintes, como a execução de multa fixada no
próprio termo, além de execução forçada da obrigação de fazer ou de não fazer a
qual se obrigou. (DIBO, 2006, p. 1)
4. Ação civil pública para a defesa dos direitos individuais e coletivos das
crianças e adolescentes
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A ação civil pública encontra-se expressamente prevista na Constituição
(art. 129, III, da CF/88), e é uma das mais relevantes funções institucionais do
Ministério Público. A disciplina legal desse instrumento de proteção aos interesses
coletivos e difusos é estabelecida na Lei n.º 7.347/85. Originalmente, este tipo de
ação possuía um campo de aplicação bem restrito, em que abrangia apenas alguns
poucos interesses enumerados no texto legal. No entanto, posteriormente, a
legislação ampliou tal proteção constitucional, permitindo que sejam tutelados por
meio de ação civil pública: a) os interesses coletivos, difusos e individuais
homogêneos relativos ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio artístico,
histórico, estético, paisagístico e turístico; e, b) outros interesses difusos e coletivos.
Leis posteriores ampliaram ainda mais o alcance da ação civil pública, que
também passou a tutelar os interesses dos deficientes físicos, dos investidores de
mercado de capitais; da ordem econômica e economia popular, e das crianças e
adolescentes, objetos deste estudo. Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2012, p.
737) chegam a afirmar que “A ação civil pública é, em suma, mais uma ação de
natureza coletiva que, ao lado do mandado de segurança coletivo e da ação popular,
se destina à defesa de interesses de
5 grupos sociais” (PAULO; ALEXANDRINO,
2012, p. 737). Segundo o regramento legal, o ajuizamento de ação civil pública não
impede a propositura de ações individuais sobre o mesmo objeto.
A competência para as chamadas ações civis públicas na defesa dos
interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes encontra-se disciplinada no
art. 209, do ECA. A regra é de que a ação será proposta no foro onde ocorreu a ação
ou a omissão, in verbis:
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a
ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para
processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça
Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
(BRASIL, 1990, p. 1)
Sobre o dispositivo acima, no art. 148, IV do próprio ECA, está disposto que
cabe à Justiça da Infância e da Juventude conhecer as ações cíveis de interesses
individuais, difusos e coletivos. No que tange à competência da Justiça Federal, há
que se atentar para o art. 99 do Código de Processo Civil de 1973. Quanto à
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competência originária dos Tribunais Superiores, deve-se observar o art. 102, I, f,
da CF/88.
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No que se refere à legitimidade passiva, cumpre registrar que as atividades
tratadas no art. 208 do ECA, precipuamente, são atribuídas pelo texto constitucional
aos Municípios, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado (art.
30 e seus incs. V, VI e VII, da Constituição Federal). Portanto, a legitimação passiva
para as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, relativas ao não oferecimento ou à oferta irregular das atividades
elencadas no art. 208, do ECA, aponta no sentido do Município. (BEZERRA, 2010,
p. 1)
Para melhor resguardar os direitos das crianças e dos e dos adolescentes,
diversas pessoas jurídicas, além dos próprios interessados, estão legitimadas quando
se tratar de direitos coletivos e difusos. Tal rol, contudo, é taxativo, restando
limitada a legitimidade ativa às pessoas indicadas no texto legal:
Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses
coletivos ou difusos, consideram-se legitimados
concorrentemente: I - o Ministério Público; II - a União, os
estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios; III
- as associações legalmente constituídas há pelo menos um
ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos
interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a
autorização da assembléia, se houver prévia autorização
estatutária. § 1º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da União e dos estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida esta Lei. § 2º Em caso
de desistência ou abandono da ação por associação
legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá
assumir a titularidade ativa. (BRASIL, 1990, p.1)
Note-se, portanto, que o ECA restringiu os legitimados ativos para os casos
de ações cíveis fundadas em interesses coletivos e difusos das crianças e
adolescentes. Ao lado do Ministério Público, figuram as pessoas políticas da União,
Estados, Distrito Federal e Territórios, bem como certas associações, restando
excluídas as pessoas jurídicas da administração indireta do Poder Público. Deve-se
ressaltar que as associações legitimadas em matéria de interesse difuso e coletivo
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relativo à infância e à juventude são as que, além de constituídas há pelo menos um
ano, também incluam entre seus fins institucionais a defesa desses direitos
protegidos pelo Estatuto. (BEZERRA, 2010, p.1)
A jurisprudência pátria tem colaborado com o reconhecimento do MP como
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legitimado para as ações da infância e da juventude que envolvem direitos
individuais, difusos e coletivos das crianças e adolescentes, nos termos do art. 208
do ECA. Abaixo são destacados alguns julgados recentes:
STJ. SEGUNDA TURMA. RECURSO ESPECIAL Nº
1486219. REL. MIN. HERMAN BENJAMIN. DJE DATA:
04/12/2014.EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA.
VARA
DA
INFÂNCIA
E
JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES
INDIVIDUAIS,
DIFUSOS
OU
COLETIVOS
VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1.
A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese
contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei
8.069/19905 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da
competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da
Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à
criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais
como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são
adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art.
98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da
Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse
social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos
termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de
questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do
infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e
prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de
Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil
Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se
pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde,
independentemente de a criança ou o adolescente estar em
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situação de abandono ou risco. 6. Recurso Especial provido.
(BRASIL, 2014, p. 1)
No julgado acima, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), trata-se de ação
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civil pública envolvendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, na qual
foi reconhecida a competência da Infância e Juventude por se tratar de questão afeta
a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante.
No próximo julgado é abordada questão relativa a tratamento desumano e
vexatório aos internos durante rebeliões havidas em uma unidade. De igual modo,
o STJ reconhece que o Ministério Público é parte legítima para promover o inquérito
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou
coletivos relativos à infância e à adolescência, nos termos do art. 201 do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
STJ.
SEGUNDA
TURMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 1368769.
REL. MIN. HUMBERTO MARTINS. DJE DATA:
14/08/2013.
EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REBELIÃO EM CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO. EXISTÊNCIA DE INTERESSES
DIFUSOS
OU
COLETIVOS
RELATIVOS
A
ADOLESCENTES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 201 DO
ECA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS DIFUSOS.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM COM
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, a partir
dos elementos de convicção dos autos, condenou a
recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
difusos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, por tratamento desumano e vexatório aos
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internos durante rebeliões havidas na unidade. Insuscetível
de revisão o referido entendimento, por demandar reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
pela Súmula 7/STJ. 2. O Ministério Público é parte legítima
para "promover o inquérito civil e a ação civil pública para
a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos
relativos à infância e à adolescência", nos termos do art. 201
do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A revisão do
quantum indenizatório fixado a título de danos morais
encontra óbice na Súmula 7/STJ, somente sendo admitida
ante o arbitramento de valor irrisório ou abusivo,
circunstância que não se configura na hipótese dos autos. 4.
Confirmado o intuito protelatório dos embargos de
declaração opostos para rediscutir matéria devidamente
analisada pelas instâncias ordinárias, deve ser mantida a
aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Agravo regimental improvido.
(BRASIL, 52013, p. 1)
O último julgado descrito a seguir, cuja matéria envolve a veiculação de
imagens contendo cenas de espancamento e tortura praticada por adulto contra
infante, também se introduz o MP como competente para defender os interesses
individuais, difusos ou coletivos em relação à infância e à adolescência:
STJ. TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL
Nº 509968. REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA. DJE DATA: 17/12/2012. EMENTA: RECURSO
ESPECIAL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA.
VEICULAÇÃO
DE
IMAGENS
CONSTRANGEDORAS.
IMPEDIMENTO.
1.
O
Ministério Público é parte legítima para, em ação civil
pública, defender os interesses individuais, difusos ou
coletivos em relação à infância e à adolescência. 2. Por não
serem absolutos, a lei restringe o direito à informação e a
vedação da censura para proteger a imagem e a dignidade
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das crianças e dos adolescentes. 3. No caso, constatou-se
afronta à dignidade das crianças com a veiculação de
imagens contendo cenas de espancamento e tortura
praticada por adulto contra infante. 4. REsp não provido.
(BRASIL, 2012, p. 1)
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5. Procedimento judicial nas Varas da Infância e da Juventude
Além da ação civil pública, por óbvio, são admissíveis quaisquer outras
formas de procedimento judicial para a defesa dos interesses das crianças e dos
adolescentes. Embora nem fosse necessário, por força do texto constitucional (art.
5º, XXXV, da CF/88), referir que, para defesa desses direitos, admitem-se todas as
espécies de ação, o legislador ordinário achou por bem deixar expressa tal garantia
no art. 212 do ECA, in verbis:
Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses
protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as espécies
de ações pertinentes. § 1º Aplicam-se às ações previstas
neste Capítulo as normas do Código de Processo Civil. § 2º
Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
poder público, que lesem direito líquido e certo previsto
nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas
normas da lei do mandado de segurança. (BRASIL, 1990,
p. 1)
O legislador houve por bem, ainda, detalhar, no âmbito do Estatuto da
Crinaça e do Adolescente, regras específicas para o procedimento judicial relativo
à proteção dos direitos individuais e coletivos dos menores. O art. 213 dispõe sobre
a tutela específica, que tem grande espectro de atuação dentro da proteção dos
interesses coletivos e difusos relacionados à infância e a juventude. Referindo-se à
sindicabilidade da via judicial quando insuficientes os instrumentos de proteção
extrajudicial, Elias (2010, p. 292) afirma que o “Poder Judiciário sempre deverá ser
acionado quando não se conseguir fazer valer os direitos das crianças e dos
adolescentes de forma suasória”.
Consoante as regras previstas no ECA, nas ações que tenham por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela de forma
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a efetivamente conseguir o adimplemento da obrigação. Isso pode ser feito
deferindo-se a tutela específica ou por meio de providências que assegurem o
resultado prático equivalente. Os prazos fixados devem ser adequados a cada
problema, a critério do juiz.
Para a obtenção da tutela específica, pode o juiz se valer da aplicação de
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multa cominatória (astreintes), cujo valor será revertido em favor de um fundo
gerido pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, mas apenas será
exisgível após o trânsito em julgado da sentença. A imposição de multa é mais um
meio a compelir o réu no sentido de que resguarde os direitos e interesses protegidos
pelo ECA.
Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento. § 1º Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ineficácia do
provimento5 final, é lícito ao juiz conceder a tutela
liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. § 2º
O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na
sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do
preceito.§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito
em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida
desde o dia em que se houver configurado o
descumprimento. (BRASIL, 1990, p. 1)
Os valores advindos das multas devem ser despendidos de forma a beneficiar
os infantes. Com efeito, “um fundo deve ser instituído e gerido pelo Conselho dos
Direitos das Criança e do Adolescente de cada município” (ELIAS, 2010, p.294), o
qual aplicará os valores auferidos nas políticas públicas voltadas às crianças e
adolescentes no âmbito da municipalidade. As diretrizes da política de atendimento
são contempladas no art. 88 do ECA, que primeiramente, refere-se à sua
municipalização e, em seguida, sobre a criação dos conselhos municipais, estaduais
e nacional. Além disso, o dispositivo também cuida da manutenção de fundos nas
diversas esferas, vinculados aos respectivos conselhos.
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Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo
gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do respectivo município.§ 1º As multas não
recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da
decisão serão exigidas através de execução promovida pelo
Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual
iniciativa aos demais legitimados.§ 2º Enquanto o fundo não
for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em
estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção
monetária. (BRASIL, 1990, p. 1)
As ações cujo objeto seja obrigação de fazer ou não fazer, quando manejadas
contra o Poder Público, devem ser acompanhadas de ações de responsabilidade em
face dos agentes públicos aos quais se atribui a ação ou omissão lesiva aos interesses
das crianças e dos adolescentes. Tais agentes podem ser condenados à indenização
por dano moral individual ou coletivo, haja vista que o efetivo e integral exercício
dos direitos assegurados a crianças e adolescentes deve ser espontaneamente
proporcionado pelo Poder Público, por meio de políticas públicas que priorizem o
público infanto-juvenil. (DIGIÁCOMO, 2013, p. 313) No que se refere aos valores
das multes e outras condenações aplicadas em procedimentos judiciais, em
princípio, “o Ministério Público é que está legitimado para a ação de execução, o
que não exclui a legitimidade dos próprios conselhos, que, se bem estruturados,
deverão diligenciar para receber as multas que são devidas” (ELIAS, 2010, p. 294).
O ECA também traz regras relativas aos recursos interpostos nos
procedimentos judiciais relativos à criança e ao adolescente, notadamente,
especificidades relativas aos efeitos nos quais é recebida a apelação. Segundo o art.
198, inciso VI, é concedida ao juiz da infância e juventude a faculdade de, quando
houver perigo de dano irreparável, receber a apelação com efeito suspensivo. O art.
215 reforça essa possibilidade, ao estatuir que
o juiz “poderá conferir efeito
suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. (BRASIL, 1990, p.
1). A regra, pois, continua sendo o recebimento no efeito devolutivo, mas,
excepcionalmente, a critério do juiz, pode-se conferir o efeito suspensivo. Caso a
parte se sinta prejudicada pela não atribuição do pretendido efeito, poderá impetrar
mandado de segurança, em instância superior, para tentar consegui-lo.
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O art. 216 do Estatuto trata dos efeitos do trânsito em julgado da sentença
condenatória em face do Poder Público nas ações que visam a proteger o interesse
das crianças e dos adolescentes. Consoante o dispositivo, concluído o processo
judicial, deve o magistrado remeter peças do procedimento à autoridade
competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente:
Art. 216. Transitada em julgado a sentença que
impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a
remessa de peças à autoridade competente, para apuração
da responsabilidade civil e administrativa do agente a que
se atribua a ação ou omissão. (BRASIL, 1990, p. 1)
De fato, na área da criança e do adolescente, aquele que desrespeitar os
direitos que lhe são concernentes pode sofrer sanções na esfera civil, administrativa
e penal. “Se, porventura, o requerido na ação é um órgão estatal, necessário é que
identifique o indivíduo que agiu ou se omitiu, causando ofensa ao direito do menor”
(ELIAS, 2010, p. 295). Nesse contexto, há que se aguardar o trânsito em julgado da
sentença, para que se possam tomar as providências cabíveis.
5

A responsabilização civil do infrator, assim como a penal, conforme o artigo
201, inciso X, do ECA, é uma das esferas de atuação do Ministério Público, que
deverá agir para apurá-la (BRASIL, 1990, p. 1). Já a responsabilidade
administrativa será apurada pela autoridade superior hierarquicamente, podendo
importar em diversas sanções, dentre elas a perda do cargo público (art. 37, § 4º ,
da CF).
No caso de sentença condenatória obtida por uma das associações
mencionadas no art. 210, III do ECA, a saber, as legalmente constituídas há pelo
menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos direitos e
interesses protegidos pelo Estatuto, caso não promovida a execução no prazo de 60
(sessenta) dias, deve o Ministério Público fazê-lo, nos termos doa art. 217, verbis:
Art. 217. Decorridos sessenta dias do trânsito em
julgado da sentença condenatória sem que a associação
autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério
Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
(BRASIL, 1990, p. 1)
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“A rigor, a regra processual é de que o autor da ação é quem, naturalmente,
deve proceder a execução (art. 566, I, do CPC), bem como o Ministério Público nos
casos prescritos em lei (inc. II do referido artigo)” (ELIAS, 2010, p. 296). No caso
do MP, somente estará legitimado a promovê-la após decorridos sessenta dias do
trânsito em julgado, havendo inércia da associação. Quanto aos demais legitimados,
estes devem voltar a atenção para o art. 210, II, que determina serem a União, os
Estados, os Municípios, o Disitrito Federal e os Territórios.
Os próximos dispositivos,

arts. 218 e 219, disciplinam as custas, os

emolumentos e os honorários advocatícios. A regra é que nos processos
relacionados à infância e juventude, não é cebível a condenação em honorários. No
entanto, com o finalidade de se evitar litigância de má-fé, prevê o ECA uma hipótese
de condenação, no caso de ações cuja pretensão é manifestamente infundada, como
se pode conferir, in verbis:
Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar
ao réu os honorários advocatícios arbitrados na
conformidade do § 4º do art. 20 da Lei n.º 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), quando
reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a
associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação serão solidariamente condenados ao
décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por
perdas e danos. (BRASIL, 1990, p. 1)
O ônus da sucumbência é uma das características do sistema processual
civil. Sendo assim, aquele que é derrotado em uma ação, quer seja autor ou réu,
responde pelas custas processuais, como também pelos honorários advocatícios da
parte contrária. Pelo texto do artigo anterior, entretanto, somente serão devidos os
honorários se a manifestação for “manifestamente infundada” e se a autora for uma
das associações que, conforme art. 210, III, do ECA.
Iniciando a análise do próximo artigo do Estatuto a versar sobre o
procedimento judicial, verifica-se que, a seu teor, em princípio, as ações de
competência da Infância e Juventude são isentas de custas e emolumentos (art. 141,
§ 2º, do ECA), ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. É o que trata o art. 219:
“Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de custas,
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emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas”. (BRASIL, 1990,
p. 1)
Destarte, para facilitar o acesso ao Poder Judiciário, na busca de um
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provimento jurisdicional, que se pressupõe com o objetivo de defender direitos e
interesses de menores, é razoável que não se exija o referido adiantamento,
conforme disposto no art. 219, do ECA. Ademais, somente no curso do processo ou
na decisão final é que se constatará ou não a existência de litigância de má-fé.
(ELIAS, 2010, p. 298)
Verificada a existência de ações ou omissões violadoras dos direitos das
crianças e dos adolescentes, qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do
Ministério Público. Trata-se de uma faculdade conferida a todo cidadão, que o fará
por spoonte propria, voluntariamente. Em se tratando de constatação por servidor
público, juízes e tribunais, no entanto, não se está diante de uma faculdade, mas sim
de obrigação. É o que dispõem os arts. 220 e 221:
Art. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar
a iniciativa do Ministério Público,
5
prestando-lhe informações sobre fatos que constituam
objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de
convicção. Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os
juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que
possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças
ao Ministério Público para as providências cabíveis.
(BRASIL, 1990, p. 1)
O princípio da cooperação requer o esforço de todos, para se equacionar os
problemas referentes aos menores. Nesse sentido, o art. 227 da Carta Magna, dispõe
ser dever tanto da família, como do Estado e da sociedade assegurar, com absoluta
prioridade, as crianças e aos adolescentes, vários direitos fundamentais.
Sobre o art. 221 do ECA, transcrito acima, nesta área, o juiz não pode agir
de oficio. Nesse sentido, além do Ministério Público, que, obrigatoriamente, deve
propor as ações necessárias para defender os interesses dos infantes, somente as
pessoas jurídicas do art. 210 do ECA é que poderão propô-las. Se os juízes não
podem agir de ofício, sempre que tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura de ação civil, têm o dever de provocar a iniciativa do MP.
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Por fim, os arts. 222 a 224 do ECA, abordam a possibilidade de o cidadão
ou o Ministério Público requisitar os documentos necessários a instruir a petição
inicial ou inquérito civil. O interessado poderá requerer às autoridades competentes
as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de
15 (quinze) dias. O Ministério Público, por sua vez, poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou
particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar,
respeitado o mínimo de 10 (dez) dias úteis.
O art. 5º, inciso XXXIII da CF/88, assegura o direito ao recebimento de
informações do interesse particular do indivíduo. “Em caso de recusa ou atraso na
prestação das informações, o requerente poderá impetrar mandado de segurança
para fazer valer seu direito (art. 212, §2º, do ECA)” (ELIAS , 2010, p. 301).
Instaurado inquérito civil ou procedimento investigatório diverso, se o órgão
do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, restar convencido da
inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, promoverá o
arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o
fundamentadamente. Nos termos do art. 223, do ECA, a promoção de arquivamento
estará sujeita, obrigatoriamente, à homologação pelo Conselho Superior do
Ministério Público, o qual, não concordando com o aqruivamento, designará outro
membro para o ajuizamento da ação. (BRASIL, 1990, p. 1)
O art. 224, do Estatuto da Criança e do Adolescente, finaliza o capítulo “Da
Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos”, fazendo
referência a lei que trata da ação civil pública, ao dispor que se aplicam ao
procedimento judicial ali regulado, no que couber, as disposições da Lei n.º
7.347/85. (BRASIL, 1990, p. 1)
Conclusão
Em se tratando de crianças e adolescentes, compete à Justiça da Infância e
da Juventude a apreciação da violação de direitos individuais, assim como dos
direitos coletivos e difusos. Ademais, é da competência desses órgãos jurisdicionais
o exercício do controle de entidades de atendimento por meio de fiscalização e
aplicação das medidas cabíveis às instituições que infrinjam preceitos garantidores
de direitos das crianças e dos adolescentes.
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Por interesses coletivos deve-se entender aqueles que se referem a um
determinado número de pessoas, ligadas por um mesmo vínculo jurídico. No caso
dos interesses coletivos e difusos das crianças e adolescentes, a legitimidade ativa
para o procedimento judicial é concorrente entre o Ministério Público e as pessoas
da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, além das associações legalmente
constituídas há pelo menos um ano que tenham em seus objetivos a defesa dos
interesses protegidos pelo ECA.
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No caso dos órgãos legitimados para a propositura de ação coletiva em
defesa dos interesses dos menores, a tutela pode ocorrer, inicialmente, em uma fase
pré-processual, consistente na instauração de um procedimento administrativo de
finalidade investigatória e instrutória, que, no âmbito do Ministério Público, recebe
o nome Inquérito Civil Público. Diversos instrumentos de controle são passíveis de
utilização nesse contexto, a exemplo da Recomendação e, com especial destaque,
do Termo de Ajustamento de Conduta, este último com previsão expressa no
Estatuto da Criança e do Adolescente. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
que somente pode ser tomado por órgãos públicos, é um título executivo
extrajudicial, no qual o investigado5 se compromete a cessar imediatamente a causa
do dano, ou em fixar algumas condições e prazos para cessar tal causa.
A ação civil pública também é instrumento passível de utilizaçao para a
tutela dos interesses difusos e coletivos dos infantes. Trata-se de medida
expressamente prevista na Constituição, que é uma das mais relevantes funções
institucionais do Ministério Público. A disciplina legal desse instrumento de
proteção aos interesses coletivos e difusos é estabelecida na Lei n.º 7.347/85.
Originalmente, este tipo de ação possuía um campo de aplicação bem restrito, em
que abrangia apenas alguns poucos interesses enumerados no texto legal. No
entanto, posteriormente, a legislação ampliou tal proteção constitucional,
permitindo que sejam tutelados por meio de ação civil pública: a) os interesses
coletivos, difusos e individuais homogêneos relativos ao meio ambiente, ao
consumidor e ao patrimônio artístico, histórico, estético, paisagístico e turístico; e,
b) outros interesses difusos e coletivos.
Além da ação civil pública, são admissíveis quaisquer outras formas de
procedimento judicial para a defesa dos interesses das crianças e dos adolescentes.
Consoante as regras previstas no ECA, nas ações que tenham por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela de forma
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a efetivamente conseguir o adimplemento da obrigação. Isso pode ser feito
deferindo-se a tutela específica ou por meio de providências que assegurem o
resultado prático equivalente. Os valores advindos das multas e demais condenações
reverterão para um fundo que deve ser instituido e gerido pelo Conselho dos
Direitos das Criança e do Adoslecente de cada município, o qual aplicará os valores
auferidos nas políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes no âmbito da
municipalidade.
Transitada em julgado da sentença condenatória em face do Poder Público
nas ações que visam a proteger o interesse das crianças e dos adolescentes, deve o
magistrado remeter peças do procedimento à autoridade competente, para apuração
da responsabilidade civil e administrativa do agente. Aquele que desrespeitar os
direitos que lhe são concernentes pode sofrer sanções na esfera civil, administrativa
e penal. A responsabilização civil do agente público que infringe direitos dos
menores, assim como a penal, é uma das esferas de atuação do Ministério Público,
que deverá agir para apurá-la. Já a responsabilidade administrativa será apurada pela
autoridade superior hierarquicamente, podendo importar em diversas sanções,
dentre elas a perda do cargo público.
No caso de sentença condenatória obtida por uma das associações
legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins
institucionais a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Estatuto, caso não
promovida a execução no prazo de 60 (sessenta) dias, deve o Ministério Público
fazê-lo.
Sem dúvida, o Ministério Público foi contemplado pela legislação com
amplos poderes, que devem ser exercidos, sempre, como objetivo de assegurar os
direitos das crianças e dos adolescentes. Trata-se de instituição permanente e
essencial à justiça, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático, bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
No processo judicial que tramita no âmbito da Justiça da Infância e da
Juventude, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei da Ação Civil
Pública. Essa lei abriu caminho para a defesa de alguns interesses difusos e
provocou uma verdadeira modernização na ordem jurídica nacional. O processo
deixou de ser visto como mero instrumento de defesa de interesses individuais,
passando a servir como importante mecanismo de interesses de diferente perfil.
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Incumbe ao jurista, ao interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente,
inclusive no que pertine às disposições de ordem processual, objeto deste estudo,
levar em conta os fins sociais a que esse diploma se dirige, a aaber, as exigências
do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e, sobretudo, a proteção
integral e o respeito a condição peculiar da criança e do adolescentes de pessoas em
desenvolvimento, as quais precisam da proteção conjunta da família, do Estado e da
sociedade.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a discussão da importância do
Direito Internacional do Trabalho que está comprometido em garantir a promoção
e a ampliação das conquistas sociais já alcançadas pelos trabalhadores. O direito ao
trabalho é um direito humano em um âmbito internacional, e um direito fundamental
no âmbito jurídico de cada país.
Palavras-chave: Direito Internacional do Trabalho; Trabalhadores; Conquistas
Sociais.
ABSTRACT:The purpose of this article is to discuss the importance of
International Labor Law, which is committed to ensuring the promotion and
expansion of social achievements already achieved by workers. The right to work
is a human right in an international
5 context, and a fundamental right in the legal
framework of each country.
Keywords: International Labor Law, Workers, Social Achievements.
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo la discusión de la importancia
del derecho internacional del trabajo que está comprometido en garantizar la
promoción y la ampliación de las conquistas sociales ya alcanzadas por los
trabajadores. El derecho al trabajo es un derecho humano en un ámbito
internacional, y un derecho fundamental en el ámbito jurídico de cada país.
Palabras clave: Derecho Internacional del Trabajo, Trabajadores, Conquistas
Sociales.

1 INTRODUÇÃO
O Direito Internacional do Trabalho é um capítulo ou um ramo especializado
do Direito Internacional Público, os princípios que regem o Direito Internacional do
Trabalho estão inseridos no art. 2.º da Carta das Nações Unidas, compreendendo os
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princípios gerais do Direito Internacional Público, e na Declaração referente aos
fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), também chamada
Declaração de Filadélfia, compreendendo os princípios específicos e fundamentais
do Direito Internacional do Trabalho.
A OIT é um organismo tripartite, ou seja, sua composição é formada por
representantes de entidades de trabalhadores, empregadores e governo, os três
principais atores do mercado de trabalho. A OIT é um centro mundial de
informações, estatísticas, pesquisas e estudos sobre trabalho. Os resultados de suas
reuniões servem de referência nacional e internacional.
É o organismo responsável pelo controle e emissão de normas referentes ao
trabalho no âmbito internacional, com o objetivo de regulamentar as relações de
trabalho por meio das convenções, recomendações e resoluções, visando proteger
as relações entre empregados e empregadores no âmbito internacional.
É dirigida por um Conselho de Administração responsável pela elaboração e
controle de execução de políticas e programas da organização internacional do
trabalho.
O Escritório Central da OIT, onde se concentra a maioria das atividades de
administração, de pesquisa, de produção de estudos e publicações, de reuniões
tripartites setoriais e de reuniões de comissões e comitês, fica em Genebra, que é o
órgão permanente da Organização.
A OIT realiza anualmente (todo mês de junho) a Conferência Internacional
do Trabalho que funciona como uma Assembleia Geral.
Cada Estado-Membro tem direito a enviar quatro delegados à Conferência,
acompanhados por conselheiros técnicos: dois representantes do governo, um dos
trabalhadores e um dos empregadores, todos com direito a voto independente.
Nestas conferências internacionais é que se originam as convenções,
recomendações e resoluções que tratam das relações do trabalho. Dentre suas várias
atribuições, a OIT tem uma atuação importante no cenário internacional que vale
ressaltar os seguintes aspectos:
Atuação política: visando assegurar bases sólidas para a paz mundial;
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Atuação econômica: visando garantir a concorrência mundial;
Atuação humanitária: denunciar os abusos e irregularidades relativas às condições
de trabalho, sempre no intuito de diminuir as injustiças.
2 DESENVOLVIMENTO
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Ao se falar de direito do trabalho no âmbito internacional, a primeira ideia
que nos vem à mente é discorrer sobre a OIT – Organização Internacional do
Trabalho. De fato, esta entidade que atua desde 1919 detém a atribuição de realizar
tratados, convenções e recomendações de matéria trabalhista entre seus países
membros. Sua criação decorreu do entendimento constante no preâmbulo de sua
constituição de que a paz universal só pode basear-se na justiça social.
Como fontes gerais do Direito Internacional do Trabalho, destacam-se: a) a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948; e b) os pactos internacionais
de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais de 1966. Já
5
como fontes específicas do Direito
Internacional do Trabalho estão: a) a
Constituição da OIT de 1919; b) a Declaração Relativa aos Fins e Objetivos da OIT,
aprovada na Conferência de Filadélfia em maio de 1944 e incorporada à
Constituição da OIT como anexo na revisão geral empreendida pela Conferência de
Montreal de outubro de 1946; c) a Declaração sobre Direitos e Princípios
Fundamentais no Trabalho de 1988; d) a Declaração Tripartite de Princípios sobre
Empresas Multinacionais e Política Social de 2000; e) a Declaração da OIT sobre
justiça social para uma globalização equitativa de 2008.
Cumpre ressaltar que, além da Constituição da OIT (1919), da Declaração de
Filadélfia (1944) e da Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direitos no
Trabalho (1988), também constituem fontes do Direito Internacional do Trabalho
as Convenções, Recomendações e Resoluções da OIT.
A Conferência Internacional do Trabalho, uma espécie de parlamento da OIT,
aprova a legislação internacional do trabalho e tem por finalidade tornar universais
suas normas de proteção. A legitimidade desta conferência está acobertada por sua
formação sui generis, em que participam de cada país membro quatro
representantes, sendo dois do governo, um dos empregadores e um dos
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trabalhadores. A representatividade aqui conferida a todos os atores do cenário
produtivo carreiam a sustentabilidade das decisões proferidas pela assembleia.
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Esta universalização se reflete nos direitos sociais ou de segunda geração,
tanto na esfera da proteção dos direitos do trabalhador à saúde e integridade física,
quanto na esfera do direito econômico evitando a concorrência desleal advinda de
um direito do trabalho pouco ou não regulamentado, o que leva a diferenças
sensíveis no custo de mão-de-obra.
Ademais os tratados bilaterais realizados sob a égide da OIT são parte
essencial em programas de migração de trabalhadores de forma digna, conservando
direitos sociais e previdenciários. Faz-se referência a Direito do Trabalho no âmbito
internacional pelo entendimento de que o Direito Internacional do Trabalho ocorre
no esteio do Direito Internacional público, não sendo ainda autônomo do ponto de
vista científico.
No Brasil, se atravessa um período em que muito se questiona o direito do
trabalho. Correntes mais liberais pregam uma desregulamentação baseada em
economias como a chinesa, em que o alto índice populacional e as relações de
trabalho frouxas levam a níveis de produção altíssimos com um custo baixo. Sendo
assim, em tempos de globalização, os direitos humanos em matéria de trabalho
podem ser colocados em xeque. As proteções mínimas ao trabalhador devem ser
resguardadas e impostas. Quando se fala de imposição não há referência àquela que
pode levar a intervenções de um Estado em outro, absolutamente. Prega-se aqui a
necessidade de uma legislação internacional do trabalho mais e mais atuante. Bem
como de uma pressão política e econômica com vistas a definir critérios mínimos
de dignidade para o trabalho.
A finalidade da OIT é assegurar uma paz mundial duradoura, que somente
poder-se-á alcançar com justiça social. Por isso mesmo à OIT foi assegurada ampla
competência para cuidar de questões que visem o alcance da justiça social. Com
essa intenção foi consagrado o entendimento de que a paz, muito além de ser a mera
ausência de guerras, tem a ver com o estabelecimento entre os Estados de condições
para o desenvolvimento do ser humano em seus mais amplos aspectos,
especialmente com a busca por erradicar a opressão econômica e a ausência de
oportunidades profissionais, que geram as mais graves violações aos direitos
fundamentais.
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As Convenções de Viena de 1969 e 1986 sobre Direito dos Tratados
consolidaram o entendimento de que o direito de assinar tratados não é apenas
prerrogativa de Estados. Com isso foi ratificada a possibilidade das demais pessoas
internacionais, como os organismos multilaterais, firmarem convenções.
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As convenções da OIT podem ser consideradas tratados multilaterais abertos,
de caráter normativo. São tratados multilaterais porque podem ser ratificados por
um número ilimitado de Estados, bastando para tanto que este seja membro da OIT.
Além disso, um Estado pode ratificar uma convenção da OIT a qualquer tempo,
ainda que, quando da elaboração da convenção, esse Estado nem mesmo fosse
membro da entidade.
As Convenções da OIT, sob o prisma da natureza de suas normas, podem ser
classificadas em autoaplicáveis, de princípios e também promocionais. As
autoaplicáveis são as que não necessitam de regulamentação dos Estados; as
convenções de princípios são aquelas que traçam as diretrizes normativas para os
Estados, a fim de que estes possam desenvolvê-las em seus ordenamentos jurídicos
e as convenções promocionais traçam
5 objetivos a serem alcançados a médio e longo
prazo, cabendo aos Estados a elaboração dos passos necessários.
A Recomendação é na verdade um protótipo de Convenção que não obteve
aprovação em número de votos suficientes para alcançar a qualidade de Convenção.
Tem força apenas de sugestão, não cria qualquer direito ou obrigação, trata-se de
norma facultativa. Em que pese a real eficácia dessas Recomendações frente aos
Países associados à OIT, não resta dúvida que está de fato é inexistente, ante a falta
de obrigatoriedade de sua observância.
Mesmo quando se fala de uma Convenção, que priori deveria ser seguida
pelos membros da OIT, observa-se que na prática, estas também não possuem muita
eficácia, esbarrando-se na incompatibilidade legislativa com a Constituição desses
países ou na falta de vontade política para a sua regulamentação.
No Brasil por força do que dispõe a Constituição Federal em seu art. 8º, inciso
II, foi adotada a Unicidade Sindical, isto é, não poderá haver mais de um Sindicato,
representando uma categoria profissional, dentro de uma mesma base territorial
(não inferior à área de um município), o que inviabilizou a adoção da Convenção nº
87 da OIT, que conferia uma liberdade sindical mais ampla, com a possibilidade de
mais de um Sindicato para a mesma categoria dentro de uma única base territorial
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(Pluralidade sindical). Tal impedimento se dá posto que uma Lei Federal (Categoria
em que se encaixam as Convenções Internacionais), não pode contrariar por força
hierárquica a Constituição Federal. Já por falta de vontade política a Convenção nº
158 da OIT, que chegou a ser ratificada no Brasil pelo Decreto 2.100/96, criando
dificuldades para que ocorressem dispensas arbitrárias de trabalhadores, logo após
sua recepção foi denunciada, ou seja, banida do ordenamento Jurídico nacional
perdendo sua eficácia.
Vale ressaltar que a ratificação ou não, bem como a permanência ou não de
uma Convenção já ratificada ou mesmo o descumprimento de uma convenção
internacional, por qualquer que seja o país, não tem resultado em muito sérias
conseqüências, até porque, trata-se de uma faculdade a recepção ou a permanência
de tais convenções internacionais no ordenamento jurídico do país membro da OIT.
A OIT se posicionou a pedido de cinco centrais sindicais brasileiras, que
haviam enviado uma carta à entidade no dia 16 de junho 2017. A resposta é assinada
por Corinne Vargha, diretora do Departamento de Normas Internacionais da
organização.
Um dos pontos da reforma mais criticados pelos sindicatos é aquele que prevê
que acordos coletivos e individuais prevaleçam sobre a legislação. No entanto,
segundo Vargha, isso só deve ser incentivado caso propicie "condições de trabalho
mais favoráveis do que as previstas na lei".
"Uma disposição que instituísse a derrogabilidade [anulação] geral da
legislação trabalhista por meio da negociação coletiva seria contrária ao objetivo da
promoção da negociação coletiva livre e prevista pelo convênio", escreveu a
diretora, depois de ressaltar que tal questão já havia sido apresentada pela Central
Única dos Trabalhadores (CUT).
Além disso, Vargha afirmou que vários convênios da OIT assinados pelo
Brasil exigem que medidas legislativas desse tipo sejam "precedidas de consultas
com as organizações que representam os trabalhadores", o que os sindicatos alegam
que não aconteceu.
A reforma acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical,
regulamenta o trabalho remoto (home office), permite o parcelamento das férias em
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até três vezes (hoje o limite é de duas parcelas) e institui as jornadas diárias de 12
horas, com 36 horas de descanso.
Ainda conforme a OIT, nas convenções 154 e 155, "as medidas adotadas por
autoridades públicas para estimular e fomentar o desenvolvimento da negociação
coletiva devem ser objeto de consultas prévias e quando possível, de acordos entre
as autoridades públicas e as organizações de empregadores e trabalhadores".
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Segundo destacou o secretário de relações Internacionais da CUT Antônio
Lisboa, para a OIT os convênios são o piso sobre o qual se constrói mais proteção
para os trabalhadores. Conforme o Comitê de Peritos da OIT afirmou recentemente,
"o objetivo geral das convenções 98, 151 e 154 é a promoção da negociação coletiva
para encontrar um acordo sobre condições de trabalho que sejam mais favoráveis
que os já previstos na legislação".
No início dos anos 90, a OIT não cessou de dirigir seus esforços de maneira
sistemática a fim de modernizar e reforçar seu sistema normativo. Resultados
particularmente notáveis para os oito convênios fundamentais, cuja visibilidade e
5
impacto devem-se à campanha de ratificação lançada em 1995, e com à adoção, em
1998, da Declaração relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e
seu Seguimento. A OIT já anota mais de 6.800 ratificações às suas Convenções. As
normas internacionais do trabalho são essencialmente expressões de acordos
tripartites, que refletem um processo legislativo único no mundo.
No Brasil, com representação desde 1950, além da promoção permanente das
Normas Internacionais do Trabalho, do emprego, da melhoria das condições de
trabalho e da ampliação da proteção social, a OIT tem atuado em parceria com o
governo, sindicatos e o setor privado em programas que visam combater abusos e
exploração de trabalhadores em todo país. Como o combate ao trabalho forçado, ao
trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e comercial,
à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça no trabalho
e à promoção de trabalho decente para os jovens, entre outros. A OIT por conta dos
seus diversos estudos, por sua atuação independente, técnica e proativa em vários
países, é hoje (sem sombra de dúvidas) a organização mais importante e mais
respeitada no campo trabalhista e social no mundo, desempenhando papel
fundamental na difusão e padronização de normas e condutas na área do trabalho.
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As Convenções da OIT se materializam na legislação interna de cada Estado,
mas uma vez ratificada deve ser cumprida, com, inclusive, controle por parte da
própria OIT. O sistema brasileiro demonstra que a execução dos tratados
internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna dependem de um ato
subjetivamente complexo, resultado da conjugação de duas vontades, do Congresso
Nacional, conforme estabelecido no art. 49, I da Constituição, que profere o decreto
legislativo, tendo em vista que tem competência exclusiva para resolver
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais, e
concomitantemente o Presidente da República, que, conforme art. 84, VIII, é
competente para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a
referendo do Congresso, e tem competência, ainda para promulga-los mediante
decreto presidencial.
Em 2005, Armand Pereira, ex-diretor da OIT no Brasil, foi um dos
responsáveis pelo relatório que teve como tema “Trabalho escravo no Brasil do
século XXI”. Em tal relatório levantou a problemática da impunidade de crimes
contra direitos fundamentais no Brasil, que, milhares de brasileiros, para garantir
sua sobrevivência se submetem a situações degradantes e deixam-se enganar por
promessas fraudulentas, quando dirigidos por empregadores gananciosos e
desonestos. Apesar de demonstrar que no Brasil ainda é constante e persistente a
prática do trabalho escravo, demonstrou que há uma luta do governo federal em
conjunto com a sociedade civil desde 1995, para combaterem o problema. E, em
2002 a OIT iniciou no país um projeto para ajudar as instituições nacionais a
erradicar o problema.
Várias denúncias foram feitas ao Comitê dos Expertos da OIT desde 1985,
mas o reconhecimento oficial do programa ocorreu apenas em 1995. O relato revela
ainda uma declaração do governo brasileiro que estimou a quantia de 25.000
trabalhadores que vivem na situação de trabalhadores escravos no país. Foi
constatado, portanto, que, apesar do reconhecimento internacional dos esforços
brasileiros em buscar o cumprimento nas Convenções n°29 e 105, ratificadas pelo
Brasil, que tratam da abolição do trabalho escravo e na Declaração sobre princípios
e direitos fundamentais no trabalho, com, inclusive projetos aprovados pelo governo
federal, como o de “Combate ao Trabalho Escravo no Brasil”, que iniciou suas
atividades em abril de 2002, com recursos da ordem de US$ 1,7 milhão, a ser
distribuído entre as instituições nacionais que defendem os direitos humanos, o
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trabalho escravo ainda persiste no Brasil, com exploração e condições degradantes
de vida, sem uma preocupação social relevante, seja por desconhecimento ou falta
de atitude da própria população.
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Consiste a OIT em uma organização internacional criada para amenizar as
diversas espécies de problemas ligados à injustiça social, na tentativa de extinguilos ou pelo menos amenizá-los. É importante relembrar que o objetivo da OIT não
se restringe a melhorar as condições de trabalho, mas a melhorar a condição humana
no seu conjunto, daí a importância maior desta Organização.
As normas da OIT possuem características de universalidade e flexibilidade,
alcançam as mesmas aplicação e validade em escala mundial, baseadas em situações
mais realistas, uma vez que no processo de elaboração das mesmas participam os
homens ao lado dos Estados.
No sistema de normas internacionais da OIT se destacam as Convenções
(tratados internacionais ratificáveis) e as Recomendações (instrumentos facultativos
de orientação para a política e as ações nacionais), que quando não se tornam
5
normas da legislação nacional através da ratificação, servem de base para a
atividade legislativa dos Estados.
Ainda que não ratifiquem alguma Convenção, os Membros da OIT devem
realizar, de boa fé e em conformidade com a Constituição, os princípios relativos
aos direitos fundamentais que são objeto dessas Convenções. No intuito de que
consigam fazê-lo, a OIT assume a obrigação de ajudá-los, promovendo políticas
sociais sólidas, a justiça e instituições democráticas.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito Internacional do Trabalho está comprometido em garantir a
promoção e a ampliação das conquistas sociais já alcançadas pelos
trabalhadores. Todos os objetivos da OIT visam a estabelecer critérios básicos de
proteção ao trabalhador, regulando a sua proteção no plano internacional,
objetivando assegurar padrões mais condizentes de dignidade e de bem-estar social.
O Direito Internacional do Trabalho não se ocupa apenas das regras ou das fontes
específicas (sejam elas formais ou materiais) oriundas da Conferência Internacional
do Trabalho da OIT, e, sim, de todos os diplomas internacionais que contêm
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disposições sociais e que influenciam, de algum modo, por assegurarem a proteção
e a promoção dos Direitos Humanos dos trabalhadores em escala internacional.
O direito ao trabalho é um direito humano em um âmbito internacional, e um
direito fundamental no âmbito jurídico de cada país, em sua forma. No Brasil, esse
direito é assegurado pela nossa Constituição da República de 1988.
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O ACESSO ÀS MENSAGENS ARMAZENADAS EM SOFTWARES DE
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LEONARDO DE SALES DIAS: Advogado,
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Universidade Presbiteriana Mackenzie
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I - INTRODUÇÂO
É certo afirmar que o modo de vida que levamos hoje nos define claramente
como membros da uma sociedade da informação, isso porque, com o avanço social
e da tecnologia, os meios de comunicação tiveram um impressionante avanço, em
especial após a criação e a propagação da rede mundial de computadores. Segundo
o professor português Luís Manuel Borges Gouveia, sociedade da informação pode
ser definida como:
A Sociedade da informação está baseada nas
tecnologias de informação e comunicação que envolvem a
5
aquisição, o armazenamento, o processamento e a
distribuição da informação por meios eletrônicos, como a
rádio, a televisão, telefone e computadores, entre outros.
Estas tecnologias não transformam a sociedade por si só,
mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais,
econômicos e políticos, criando uma nova comunidade local
e global: a Sociedade da Informação.[1]
Nesse cenário é correto afirmar que os avanços tecnológicos, além de
impactar nas relações sociais, trazem inúmeros reflexos no âmbito do direito, seja
na necessidade de desenvolvimento de novas normas legais, bem como na aplicação
das vigentes. Assim sendo, esse trabalho pretende fazer uma breve análise sobre a
aplicação da lei processual penal, em especial no que tange a colheita e validade da
prova, frente a um dos aplicativos de comunicação mais utilizados na atualidade, o
WhatsApp.
Isso porque não é incomum encontrarmos questionamentos e embates sobre
a necessidade, ou não, de autorização judicial para que o sigilo das mensagens
trocadas entre os usuários do citado programa de computador seja quebrada.
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Verifica-se que tais questionamentos trazem em seu cerne a necessidade de
um juízo de ponderação entre os institutos da busca da verdade, inerente ao processo
penal, e o direito fundamental da intimidade, consagrado no art. 5º da Constituição
Federal, dentre outras normas.
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II – BASES DO DIREITO À INTIMIDADE E DO SIGILO DAS
COMUNICAÇÕES
Consagrado no art. 5º, X, da Carta Magna, o princípio que garante a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada está intimamente ligado à dignidade
da pessoa humana, que, por sua vez, constitui um fundamento de nosso Estado,
conforme expresso no art. 1º, III, da Constituição Federal. Isto posto, faz-se mister
ressaltar que a dignidade da pessoa humana, a bem da verdade, não é em si um
princípio, mas sim uma condição inerente a todo ser humano e por isso possui
caráter de integração entre os demais direitos fundamentais, uma vez que estabelece
o foco para a interpretação dos demais princípios constitucionais. [2]
Sobre a questão da intimidade da pessoa, Paulo José da Costa Júnior, ensina
que “na expressão ‘direito à intimidade’ são tutelados dois interesses, que se
somam: o interesse de que a intimidade não venha a sofrer agressões e o de que não
venha a ser divulgada”. [3] Já Ada Pellegrini Grinover destaca que:
O direito à intimidade integra a categoria dos direitos
da personalidade; e suas manifestações são múltiplas: o
direito à imagem, à defesa do nome, à tutela da obra
intelectual, à inviolabilidade do domicílio, o direito ao
segredo (epistolar, documental, profissional) são apenas
algumas de suas expressões, não se tratando de um rol
taxativo, uma vez que a tutela da intimidade poderá ser
estendida a novos atributos da personalidade.
O direito ao segredo ou o direito ao respeito da vida
privada objetiva impedir que a ação de terceiro procure
conhecer e descobrir aspectos da vida privada alheia; por
outro lado, o direito à reserva ou direito à privacidade
sucede o direito ao segredo, compreendendo a defesa da
pessoa da divulgação de notícias particulares, embora
legitimamente conhecidas pelo divulgador. [4]
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Da analise do acima exposto, podemos concluir que o direito à intimidade é
um direito relacionado à personalidade da pessoa e, assim sendo, é oponível a
terceiros, inclusive ao Estado. Nessa seara, o art. 5º, XII, da Constituição Federal
que consagra a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações, garante o caráter sigiloso não somente
das comunicações, mas também de seu conteúdo.
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No mesmo sentido, a fim de reafirmar as garantias acima citadas, a Lei nº
12.965/14, que regula a internet em território nacional, assevera, em seu art. 7º, que
o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, devendo ser resguardados
os seguintes direitos dos usuários, dentre outros: inviolabilidade da intimidade e da
vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação; inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet,
salvo por ordem judicial, na forma da lei; inviolabilidade e sigilo de suas
comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.
III – O WHATSAPP COMO INSTRUMENTO DE PRÁTICA DE
ILÍCITOS
5
O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e
chamadas de voz para smartphones e além de mensagens de textos e de voz, seus
usuários podem transmitir imagens, vídeos e, ainda, podem realizar ligações por
meio de uma conexão com a internet. Assim, como o WhatsApp, existem outros
inúmeros softwares de smartphones que possuem o mesmo intuito de comunicação,
tais como o Zap Zap, Telegram e o Viber.
Segundo o próprio WhatsApp no Brasil existem cerca 120 milhões de
usuários e cerca de 1,2 bilhões no mundo. [5] Assim, pela sua capilaridade,
facilidade de utilização e sua criptografia na transmissão das mensagens, podemos
afirmar que o citado software de comunicação para smartphones se transformou em
um instrumento utilizado, também, por marginais para organizar, planejar ou até
mesmo publicizar o cometimento de ilícitos.
Como consequência não é raro que tomemos ciência de casos em que
agentes do corpo policial procederam à análise de dados do WhatsApp contidos nos
celulares das pessoas sob sua custódia, seja nas corriqueiras abordagens ou nos
casos de prisão em flagrante delito, sem qualquer autorização da autoridade judicial,
situação que, em tese, pode ensejar a inutilidade da própria prova e das provas dela
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decorrentes. Abaixo segue um exemplo de matéria publicada na internet, pela qual
pode se exemplificar a ocorrência desses casos:
Os registros no WhatsApp de um jovem abordado pela
polícia auxiliaram na prisão dele e de uma consumidora. Em
revista, os policiais encontraram materialidade do crime e
apresentaram os suspeitos na Delegacia de Polícia Civil na
noite desta sexta-feira, 18.
Em boletim de ocorrência os policiais relatam que a
Força Tática e a Polícia Rodoviária Estadual, ambas
pertencentes à Polícia Militar, realizavam abordagens no
bairro Cristo Rei e em uma abordagem conseguiram prender
um jovem suspeito de comercializar entorpecente.
D.L, de 22 anos pilotava uma motocicleta quando
recebeu a ordem de parada. Na revista pessoal os policiais
encontraram maconha no bolso do jovem, mas foi no
WhatsApp do de D.L que encontraram provas contra ele.
Nas conversas amigos dele encomendavam droga e ele
enviava fotos com o produto na balança de precisão.
A polícia foi à casa de uma das consumidoras e ela
confirmou que adquiriu maconha com o suspeito.
Ele levou os policiais até a casa dele, onde uma nova
revista foi realizada e vários invólucros foram encontrados
além de objeto que ele havia conseguido em trocas.
Ele e uma das compradoras foram encaminhados à
delegacia para providências cabíveis. [6]
IV – DAS PROVAS ILEGITIMAS E ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL
A prova é todo elemento apresentado no processo judicial a fim de
comprovar a veracidade de um fato apresentado pelas partes em juízo. Assim, com
a produção de provas no processo penal as partes almejam convencer o magistrado,
por meio um raciocínio lógico, de que os fatos alegados são verdadeiros, ou seja,
ocorreram exatamente conforme foi por ela alegado. [7]
Esclarecido tal ponto, faz-se prudente fazermos uma breve diferenciação
entre a prova ilegítima e a prova ilícita. Assim, a prova ilegítima é aquela que
214
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

afronta normas de direito processual penal, ou seja na sua produção em juízo,
acarretando a nulidade da prova a ser declarada pelo juiz, a qual poderá, conforme
o caso, ser refeita, renovada consoante o art. 573 do Código de Processo Penal. Já a
prova ilícita é aquela que contraria a norma de direito material, quer quanto ao meio
ou quanto ao modo de obtenção é, portanto, uma prova imprestável ao processo,
não podendo sequer ser juntada ao processo, contudo, caso o seja, deve essa deve
ser desentranhada e desconsiderada. Importante observar que são igualmente ilícitas
as provas advindas das provas ilícitas anteriores (teoria do “fruto da árvore
envenenada”), conforme disposto no art. 157, § 1º, do CPP, que assim expõe:
Art. 157.
São inadmissíveis, devendo ser
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas
das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das
5
primeiras.
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por
si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir
ao fato objeto da prova.
§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova
declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão
judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.
Guilherme de Souza Nucci dá o seguinte exemplo para o caso em comento:
(...) quando uma prova for produzida por mecanismos
ilícitos, tal como a escuta ilegalmente realizada, não se pode
aceitar as provas que daí advenham. Imagine-se que, graças
à escuta ilegal efetivada, a policia consiga obter dados para
a localização da coisa furtada. Conseguindo um mandado,
invade o lugar invade e apreende o material. Note-se que a
apreensão está eivada do veneno gerado pela prova
primária, isto é, a escuta indevidamente operada. [8]

215
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

No exemplo citado por Nucci não há a consideração da hipótese da fonte
independente de prova ou da descoberta inevitável, estabelecidas nos § 1º e 2º, do
art. 157, do CPP. Segundo esses dispositivos legais a prova, mesmo que ilícita, será
admissível quando for independente da primeira, ou seja, sem qualquer relação
derivativa da prova ilícita anterior ou, ainda, quando houver nexo entre a prova
ilícita antecedente a subsequente teria sido inevitavelmente descoberta, seguindo os
trâmites de investigação ou de instrução criminais usualmente utilizados pelas
autoridades. Sobre o assunto Luiz Flávio Gomes faz as seguintes observações:
Exceção

ou

teoria

da

fonte

independente

(independent source): alguns autores chegam a admitir
como exceção a prova independente. Mas convenhamos:
se a prova é independente ela possui validade absoluta e
total e não tem nada a ver com a teoria da prova derivada.
Em síntese: a prova independente é autônoma, não pode
ser vinculada com a prova derivada. Por isso que não é
exceção. Por força do 1º do art. 157 do CPP são também
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando (...) as derivadas puderem ser obtidas por uma
fonte independente das primeiras. No parágrafo seguinte
(2º) o legislador preocupou-se em definir o que (no
entender dele) seria essa fonte independente: Considera-se
fonte independente aquela que por si só, seguindo os
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou
instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto
da prova.
O legislador aqui fez uma grande confusão entre
prova independente e descoberta inevitável. A prova
independente, de outro lado, não tem nada a ver com a
prova derivada. Não pode ser invocada como uma exceção,
sim, ela possui validade plena e absoluta.
2ª exceção ou limitação: exceção da descoberta
inevitável (inevitable discovery): o sujeito, mediante
tortura, confessou o fato e indicou o local onde se
encontrava o corpo da vítima. A polícia para lá se dirigiu,
encontrou o procurado corpo mas, ao mesmo tempo, se
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deparou com mais de uma centena de pessoas (com pás e
enxadas) que precisamente procuravam, no parque
indicado, o referido corpo. A descoberta seria inevitável.
Logo, a prova obtida pelos policiais é ilícita por derivação
(em razão de ter havido tortura na confissão) mas é válida.
Por quê? Porque ela seria descoberta inevitavelmente. [9]
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V – DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA
Conforme citado anteriormente, o embate teórico sobre a licitude ou ilicitude
das provas advindas de leitura de mensagens enviadas e recebidas pelos usuários de
programas de comunicação via internet para smartphones, como por exemplo, o
WhatsApp, tem tomado corpo durante os últimos anos.
Podemos citar, inicialmente, dois casos ocorridos no Estado do Goiás, onde
o Tribunal de Justiça daquele Estado decidiu em favor dos réus, ao reconhecer a
ilegalidade da devassa das mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp sem a
devida autorização judicial, dando, assim, prevalência aos direitos constitucionais
5
da intimidade e da inviolabilidade das comunicações:
HABEAS

CORPUS.

PRISÃO

PREVENTIVA.

DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS DO
APLICATIVO WHATSAPP. QUEBRA DE SIGILO SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. PROVA
ILÍCITA.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. Os dados de
comunicação eletrônica pelo aplicativo WhatsApp,
realizada de forma privada, estão acobertados pelo sigilo,
permitindo a coleta para a investigação de fato criminoso,
mediante autorização judicial específica e fundamentada,
cedendo à regra constitucional da inviolabilidade,
assegurada pelo art. 5º, incisos X e XII, da Carta da
Republica, pelo que a inobservância faz com que a prova
produzida seja considerada ilícita, trazendo como
consequência o seu desentranhamento. ORDEM
CONCEDIDA.
(TJ-GO
HABEAS-CORPUS:
01916920920168090000, Relator: DES. LUIZ CLAUDIO
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VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2A
CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2101 de
31/08/2016).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA.
REQUISITÓRIO
MINISTERIAL COM BASE EM CONVERSAS PELO
APLICATIVO DE REDE SOCIAL WHATSAPP.
QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
PROVA ILÍCITA. INVIABILIDADE DA INICIAL
ACUSATÓRIA. Os dados de comunicação eletrônica pelo
aplicativo WhatsApp, realizada de forma privada, estão
acobertados pelo sigilo, permitindo a coleta para a
investigação de fato criminoso, mediante autorização
judicial específica e fundamentada, cedendo à regra
constitucional da inviolabilidade, assegurada pelo art. 5º,
incisos X e XII, da Carta da Republica, pelo que a
inobservância faz com que os elementos de prova
produzidos sejam considerados ilícitos, trazendo como
consequência a rejeição da denúncia neles assentada, por
ausência de justa causa. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-GO - RSE: 03478184720168090175, Relator:
DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de
Julgamento: 13/06/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data
de Publicação: DJ 2318 de 31/07/2017)
Em sentido oposto, temos as decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça
do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, pelas quais foi exarado o
entendimento de que as mensagens trocadas por meio do WhatsApp não estariam
protegidas pelo manto constitucional da intimidade e do sigilo das comunicações e,
dessa forma, não haveria qualquer impedimento legal para que os membros dos
corpos policiais tivessem acesso as mensagens trocadas por meio do citado
aplicativo, independentemente de qualquer autorização judicial. Seguem abaixo as
decisões:
HABEAS CORPUS. Crimes de associação criminosa
para o cometimento de crime de forma armada, receptação,
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adulteração de sinal identificador e roubo majorado.
Alegação de nulidade das provas colhidas em aparelho de
telefonia celular. Descabimento. Desnecessidade de
autorização judicial para a colheita de informações em
telefone celular. Precedentes do Col. Supremo Tribunal
Federal e deste Sodalício. Ordem denegada.
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(TJ-SP - HC: 21470261220168260000 SP 214702612.2016.8.26.0000, Relator: Roberto Solimene, Data de
Julgamento: 22/09/2016, 9ª Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 23/09/2016)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA ILÍCITA. MENSAGENS DE TEXTO VIA
WHATSAPP.
ACESSO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A apreensão do celular do réu e a verificação pelos
policiais de5 mensagens, indicativas de tráfico de drogas, não
configura interceptação telefônica ou quebra de sigilo de
dados, a demandar prévia autorização judicial. II - Ordem
denegada.
(TJ-DF
20160020240630
002587289.2016.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS
CUSTODIO, Data de Julgamento: 07/07/2016, 3ª TURMA
CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE:
12/07/2016. Pág.: 337/345)
PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - ACESSO
A MENSAGEM DE TEXTO DO APLICATIVO
WHATSAPP - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. O acesso à prova pré-constituída
constante no celular do réu e visualizada durante a
abordagem policial não constitui interceptação de dados ou
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comunicações sigilosas. Se restou demonstrado, por meio
do robusto conjunto fático-probatório, especialmente por
meio dos depoimentos de usuário e de policial, perante o
Juiz, no sentido de que o acusado efetivamente incorreu na
prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, porquanto mantinha em depósito e trazia
consigo para fins de difusão ilícita substância de uso
proibido - maconha -, impossível a absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta
típica para a figura descrita no art. 33, § 3º da Lei
11.343/2006.
(TJ-DF
20150111132538
003326596.2015.8.07.0001, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data
de Julgamento: 09/03/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data
de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.:
294/317)
Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando da decisão proferida
no RHC 75055 – DF, a qual considerou o avanço da tecnologia e as novas
funcionalidades dos smartphones, dando inclusive uma equivalência entre as
mensagens trocadas por meio dos aplicativos e os e-mails, houve o entendimento
de que a devassa das mensagens trocadas via o aplicativo WhatsApp requer a prévia
autorização judicial, sob pena de nulidade. Segue abaixo a citada decisão:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. ACESSO DE MENSAGENS DE TEXTO
VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ART.
5º, X E XII, DA CF. ART. 7º DA LEI N. 12.965/2014.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO EM HABEAS
CORPUS PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988
prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da
intimidade, do sigilo de correspondência, dados e
comunicações telefônicas, salvo ordem judicial. 2. A Lei n.
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12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em
seu art. 7º, assegura aos usuários os direitos para o uso da
internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da
intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas
comunicações pela internet, bem como de suas
comunicações privadas armazenadas. 3. A quebra do sigilo
do correio eletrônico somente pode ser decretada, elidindo
a proteção ao direito, diante dos requisitos próprios de
cautelaridade que a justifiquem idoneamente, desaguando
em um quadro de imprescindibilidade da providência. (HC
315.220/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe
09/10/2015). 4. Com o avanço tecnológico, o aparelho
celular deixou de ser apenas um instrumento de
comunicação interpessoal. Hoje, é possível ter acesso a
diversas funções, entre elas, a verificação de mensagens
escritas ou audível, de correspondência eletrônica, e de
5
outros aplicativos
que possibilitam a comunicação por
meio de troca de dados de forma similar à telefonia
convencional. 5. Por se encontrar em situação similar às
conversas mantidas por e-mail, cujo acesso é exigido
prévia ordem judicial, a obtenção de conversas mantidas
pelo programa whatsapp, sem a devida autorização
judicial, revela-se ilegal. 6. Recurso em habeas corpus
provido para declarar nula as provas obtidas no celular do
recorrente sem autorização judicial, determinando que seja
desentranhado, envelopado, lacrado e entregue ao
denunciado do material decorrente da medida.
(STJ - RHC: 75055 DF 2016/0219888-7, Relator:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 27/03/2017)
O STJ entendeu no mesmo sentido também no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus nº 51.531 – RO, conforme se verifica na ementa abaixo:
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DA PROVA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de dados,
bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente
pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia
autorização judicial. 2. Recurso ordinário em habeas corpus
provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no
celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto
deve ser desentranhado dos autos.
(STJ - RHC: 51531 RO 2014/0232367-7, Relator:
Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento:
19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 09/05/2016)
Por oportuno, creio ser importante transcrever trecho do voto da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, quando do julgamento do RHC nº 51.531 – RO, a
qual reconheceu que, em regra, os dados contidos no telefone celular de qualquer
pessoa está relacionado a sua intimidade e, portanto, salvo em casos excepcionais,
como por exemplo aqueles amparados pela necessidade de urgência na adoção de
alguma medida, o procedimento de análise dos dados do celular requer prévia
autorização judicial. Segue abaixo os dizeres da nobre julgadora:
Não descarto, de forma absoluta, que, a depender do
caso concreto, caso a demora na obtenção de um mandado
judicial pudesse trazer prejuízos concretos à investigação ou
especialmente à vítima do delito, mostre-se possível admitir
a validade da prova colhida através do acesso imediato aos
dados do aparelho celular. Imagine-se, por exemplo, um
caso de extorsão mediante sequestro, em que a polícia
encontre aparelhos celulares em um cativeiro recém
abandonado: o acesso incontinenti aos dados ali
mantidos pode ser decisivo para a libertação do sequestrado.
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Não se encontra no caso dos autos, entretanto,
nenhum argumento que pudesse justificar a urgência, em
caráter excepcional, no acesso imediato das autoridades
policiais aos dados armazenados no aparelho celular. Pelo
contrário, o que transparece é que não haveria prejuízo
nenhum às investigações se o aparelho celular fosse
imediatamente apreendido – medida perfeitamente válida,
nos termos dos incisos II e III do artigo 6º do CPP – e,
apenas posteriormente, em deferência ao direito
fundamental à intimidade do investigado, fosse requerida
judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele
armazenados.
Com isso, seriam observados, em medida
proporcional, os interesses constitucionais envolvidos, isto
é, o direito difuso à segurança pública (artigo 144) e o
direito fundamental à intimidade (artigo 5º, X).
Diante5 da situação concreta posta no presente recurso,
para a validade da obtenção dos dados caberia às
autoridades policiais realizar imediatamente a apreensão
do aparelho e postular ao Poder Judiciário,
subsequentemente,
a
quebra
de
sigilo
dos
dados armazenados no aparelho celular. Não tendo assim
procedido, a prova foi obtida de modo inválido, devendo
ser desentranhada dos autos, nos termos do
artigo 157 do Código de Processo Penal.
Por fim, cabe destacar que o precedente do STF citado pela 9ª Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na decisão proferida
no julgamento do HC 21470261220168260000, a bem da verdade, não se relaciona
com os casos em apreço, isso porque no julgamento do HC 91.867/PA, cuja relatoria
foi do Ministro Gilmar Mendes, a análise recaia no fato de que os policiais teriam
analisado a relação dos números dos telefones das últimas chamadas recebidas e
realizadas pelo custodiado e, portanto, não se refere a análise de mensagens trocadas
por software de comunicação via internet. Tal situação fica evidente no trecho da
decisão abaixo transcrito:
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(...) 2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito
policial - violação de registros telefônicos de corréu,
executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta
ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão
em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos
últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares
apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem
comunicação telefônica e registros telefônicos, que
recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode
interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de
proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A
proteção constitucional é da comunicação de dados e não
dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial
de proceder à coleta do material comprobatório da prática
da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda
eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio
material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo
o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de
informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade
do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o
executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que
permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser
adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos
seriam relevantes para a investigação. (...)
(HC 91.867/PA, rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª T.,
J. 24.4.2012)
Assim, temos que a decisão proferida pelo STF no julgamento do HC
91.867/PA foi erroneamente utilizada como parâmetro e suporte da decisão
proferida pelo 9ª Câmara do TJ/SP.
VI – DO DIREITO COMPARADO
Já no âmbito do direito comparado, citamos o caso Riley versus Califórnia,
onde o cidadão nominado Riley fora abordado por um oficial da polícia local, em
decorrência de violação às regras de trânsito. No procedimento de abordagem e
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averiguação realizado pelo policial, o mesmo retirou o telefone celular que estava
no bolso de Riley e, a seu juízo, realizou uma breve análise das informações contidas
no telefone, vindo a notar que, em suas trocas de mensagens, Riley utilizava a sigla
“CK” em algumas mensagens e contatos. Ocorre que “CK” seria uma sigla
relacionada a uma gangue de rua, a “Crip Killers”. Assim sendo, o policial decidiu
levá-lo ao posto policial. Já no posto policial, após cerca de duas horas, um outro
oficial de polícia, especialista em investigação de gangues, também analisou o
conteúdo do telefone celular de Riley e constatou conteúdos que o ligavam a uma
troca de tiros ocorrida semanas antes. Com base nesses elementos de prova, Riley
foi acusado pelo Estado da Califórnia por disparo de arma de fogo e por participação
em gangue, sendo, ao fim, julgado e condenado.
Inconformado Riley apelou da sentença, dispondo que o meio pelo qual
foram obtidas as provas feriam a quarta emenda da Constituição Americana, uma
vez que seu telefone teria sido ilegalmente violado porque não foram observadas as
garantias relativas à intimidade.
O Tribunal local manteve5 a condenação e, por fim, a Suprema Corte
Americana entendeu que as provas obtidas eram ilícitas, uma vez que não a
intimidade de Riley havia sido violada sem as devidas garantias legais. Na decisão
emitida pela Suprema Corte Americana há uma referência sobre sua importância e
o possível impacto dessa frente ao combate ao crime.
A decisão proferida pela Suprema Corte Americana, com o propósito de
ressaltar a importância do direito à intimidade na sociedade e no sistema jurídico
americano, fez questão de lembrar que a proteção legal à intimidade é também uma
resposta aos “mandados gerais” e “escritos de assistência” britânicos. Esses
dispositivos permitiam que representantes do Estado, em geral oficiais a serviço do
governo britânico, adentrassem às residências dos colonos americanos, a fim de
realizar buscas irrestritas visando encontrar evidências de alguma atividade
criminal. O texto informa ainda que, no ano de 1761, o colono James Otis fez um
grande discurso em Boston contra os “mandados gerais” e os “escritos de
assistência”, o que teria sido o primeiro passo para a independência americana. Por
fim, o magistrado afirma que as garantias à intimidade, infelizmente, tem um preço,
fazendo uma referência de que, em certa situações, a sociedade pode ser prejudicada
pela proteção à intimidade da indivíduo. [10]
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VII – CONCLUSÃO
Por fim, considerando o acima exposto, compartilhamos da opinião de que
a análise dos dados contidos em um celular, em regra, deve ser precedida de
autorização judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inviolabilidade da
intimidade, consubstanciado no art. 5º, X, da Carta Magna. As situações
excepcionais, devem ser analisadas considerando as regras de exclusão da ilicitude,
em especial o estado de necessidade, cujos requisitos são: a ameaça de direito
próprio ou alheio; a existência de um perigo atual e inevitável; a inexigibilidade de
sacrifício do bem ameaçado; uma situação não provocada voluntariamente pelo
agente e o conhecimento da situação de fato justificante.
De outra forma, caso desconsiderada a excepcionalidade da medida, não
estará em risco a eficácia ao princípio constitucional da inviolabilidade da
intimidade, tanto no sentido horizontal e, em especial, no sentido vertical, uma vez
que o Estado possui todo o aparato necessário para o monitoramento de um cidadão.
Esse tipo de conduta, traria à baila uma situação análoga à suscitada no
direito penal do inimigo, tese criada pelo professor alemão Gunter Jakobs, onde o
sujeito suspeito de delinquir passa a ser perseguido pelo Estado e ao mesmo tempo
perde a sua condição de sujeito de direitos. Dá-se primazia ao anseio punitivo do
Estado, que passaria a desconsiderar os princípios e garantias processuais e penais
com intuito de excluir o suspeito do convívio social. Portanto, cabe aos operadores
do direito brasileiro analisar o impacto de tais condutas, não somente em face do
indivíduo que diretamente sofre esse desrespeito a sua privacidade, mas frente ao
futuro da sociedade brasileira. Apenas para pensarmos sobre o assunto, é mister
citar o pensamento do professor Rogério Greco, ao analisar o tema direito penal do
inimigo:
É claro que, por mais que sejamos esclarecidos, por
mais que nos revoltemos com as cenas veiculadas pelos
meios de comunicação mostrando pessoas inocentes sendo
brutalmente mortas pelos membros do exército iraquiano,
até mesmo o soldado mais vil tem o direito de, ao ser preso,
ver assegurados os seus direitos e garantias fundamentais.
Não podemos afastar todas as nossas conquistas que nos
foram sendo dadas em dosas homeopáticas ao longo dos
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anos, sob o falso argumento do cidadão versus inimigo, pois
que, não sendo possível conhecer o dia de amanhã, quem
sabe algum louco chegue ao poder e diga que inimigo
também é aquele que não aceita a teoria do Direito Penal
do Inimigo, e lá estarei eu sendo preso, sem qualquer direito
ou garantia, em troca de um argumento vazio e
desumano. [11]
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BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O CRIME DE "ESTUPRO VIRTUAL"
LEONARDO DE SALES DIAS: advogado.
Pós-graduado em Direito e Processo Penal.
Pós-graduado em Direito e Processo do
Trabalho. Pós-graduando em Direito e
Tecnologia da Informação.
1. Introdução
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Com o avanço e a disseminação do uso da tecnologia, em especial as
relacionadas ao acesso e a utilização da rede mundial de computadores, é certo
afirmar que as sociedades incorporaram novos padrões de comportamento havendo,
portanto, uma quebra de paradigma em diversas áreas das ciências sociais. Podemos
tomar como exemplo, no campo da comunicação via a rede mundial de
computadores, a interface quase que integral e em tempo real, entre as pessoas,
sejam elas conhecidas ou não entre si. Já no campo da educação, passou a ser
comum a disponibilização de plataformas de ensino à distância, as quais podem
ensejar a flexibilização dos períodos de aula e podem ajudar a fomentar o
5 Na esfera das ciências jurídicas, a tecnologia
dinamismo na forma de aprendizado.
causou uma enorme mudança no que tange aos fatos sociais submetidos a
apreciação do Poder Judiciário e também revolucionou o próprio processamento da
ação judicial. Especificamente no campo do Direito Penal, podemos afirmar que
está em andamento uma fase de adequação das normas penais e de suas regras de
aplicação aos crimes denominados “informáticos”. Nesse novo contexto social,
verifica-se que novas situações vão surgindo e quando da busca da tutela jurídicopenal, há vezes em que fica difícil ou controversa a definição do tipo penal a ser
aplicado ao caso concreto. E é nesse contexto que os juristas tem buscado construir
novas definições e aplicações teóricas, a fim de contemplar o que se chama de crime
informático. A construção dessa dogmática tem passado por diversos estágios, tanto
que em 2007 a advogada Patrícia Peck Pinheiro, especialista em direito digital,
asseverou que o crime informático “não é crime-fim por natureza, ou seja, o crime
cuja modalidade só ocorra em ambiente virtual, à exceção dos crimes cometidos por
hackers, que de algum modo podem ser enquadrados na categoria de estelionato,
extorsão, falsidade ideológica, fraude, entre outros”. [1]
Contudo, a evolução tecnológica e o consequente crescimento das condutas
ilícitas praticadas em meios digitais trouxeram um novo entendimento sobre as
características de crimes informáticos, de forma que, atualmente, é pacífica a ideia
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de que o crime informático tanto pode ser o crime cometido por meio da internet,
onde a rede mundial de computadores é apenas um instrumento para o cometimento
da atividade-fim ilícita, quanto pode ser objeto da própria atividade ilícita. Nesse
sentido Damásio de Jesus e José Antonio Milagre definem crime informático como:
(...) fato típico e antijurídico cometido por meio da ou
contra a tecnologia da informação. (...) Assim, é um fato
típico e antijurídico, cometido através da informática em
geral, ou contra um sistema, dispositivo informático ou rede
de computadores. Em verdade pode-se afirmar que, no
crime informático, a informática ou é o bem ofendido ou o
meio para a ofensa a bens já protegidos pelo Direito
Penal.[2]
Como exemplo de tal situação, temos a questão do denominado “estupro
virtual”. O tema tem sido notícia nos principais meios de comunicação do país e
como exemplo podemos citar o caso ocorrido no Estado do Piauí, noticiado pelo
site da Folha de São Paulo, em 10 de agosto de 2017. Na situação em comento um
homem teria sido preso por estupro por exigir, via a rede mundial de computadores,
que sua ex-companheira lhe enviasse fotos em que ela apareceria se masturbando,
sob a ameaça de ter suas fotos íntimas vazadas na internet. A vítima teria
incialmente cedido às ameaças do autor, contudo, no anseio de obter novas imagens
da vítima o acusado teria reiteradamente realizado a conduta ilícita. [3]
Inicialmente, cabe esclarecer que apesar de ser um tema relativamente novo,
alguns países já demonstram ter enormes problemas com relação a esse tipo de
conduta, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o tema geralmente é definido como
“sextortion” há um estudo elaborado por Janis Walok e David Finkelhor, ambos
pesquisadores da Universidade de Hampshire, onde foi verificado que tal conduta
ilícita é capaz de causar um grande impacto emocional nas vítimas. A pesquisa foi
realizada entre um público de homens e mulheres e aponta que cerca de 24% das
vítimas entrevistadas tiveram que recorrer a tratamento médico ou psicológico e,
ainda, que cerca de 12% das vítimas tiveram que mudar de residência, como
resultado da conduta ilícita sofrida.[4] O estudo destaca que apenas 1 em cada 5
vítimas noticiam o fato a terceiros.
2. Da tipicidade da conduta
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A Lei nº 12.015/09, a qual representou uma relevante alteração na tipificação
dos crimes contra a liberdade sexual, trouxe uma nova redação ao art. 213 do Código
Penal, passando, portanto, a definir o crime de estupro como sendo a constrição de
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar
ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
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Dessa forma, temos que o núcleo do tipo penal do estupro é o verbo
constranger, que, segundo Rogério Greco, tem o sentido de obrigar, forçar,
subjulgar a vítima, a fim de obter uma vantagem sexual, mediante violência ou
grave ameaça. [5] Trata-se de crime doloso, onde o elemento subjetivo do tipo é a
satisfação da lascívia do agente, ou seja, a satisfação de sua libido.
A violência, vis corporalis, se dá mediante a utilização de força física (lesão
corporal ou vias de fato), enquanto a grave ameaça, vis compulsiva, pode ser
expressa ou implícita, direta ou indireta. Essas definições ressaltam a ideia de que a
violência ou a grave ameaça podem, portanto, recair sobre a pessoa da vítima
ouainda sobre terceiros, geralmente pessoas próximas à vítima, uma vez que a
ameaça tem o escopo de subjulgar a5 vontade da vítima mediante o temor dessa frente
ao agente. É certo afirmar também que a definição de ato libidinoso é ampla e
contempla qualquer ato sexual diverso da conjunção carnal, o que pode incluir atos
que vão desde a contemplação lascívia até o coito anal ou inter femora.
Na análise do crime de estupro designado “virtual”, temos que um agente, o
qual pode ser do sexo masculino ou feminino, constrange outra pessoa, mediante
violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso, tudo via a rede de tecnologia da informação.
A principal celeuma que se instaura nessa modalidade de ação é a ausência de
contato físico entre o agente e a vítima, uma vez que todo o contexto das ações
ocorre por meio virtual. Sobre o tema, Rogério Grecco leciona que:
Entendemos não ser necessário o contato físico entre
o agente e a vítima para efeitos de reconhecimento do
delito de estupro, quando a conduta do agente for dirigida
no sentido de fazer com que a própria vítima pratique o ato
libidinoso, a exemplo do que ocorre quando o agente,
mediante grave ameaça, a obriga a se masturbar.[6]
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Ainda sobre tal questão, urge destacar a recente decisão proferida pelo STF
em 17/08/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1066864
RS, cuja relatoria é do Ministro Dias Toffoli e no qual ficou assentado o
entendimento no sentido de que a caracterização do crime de estupro prescinde a
existência de contato físico entre o agente e a vítima. Em sua decisão o ilustre
Ministro expôs que:
(...) a maior parte da doutrina penalista pátria orienta
no sentido de que a contemplação lasciva configura o ato
libidinoso constitutivo dos tipos dos arts. 213 e 217A do Código Penal - CP, sendo irrelevante, para a
consumação dos delitos, que haja contato físico entre
ofensor e ofendido. (...) Com efeito, a dignidade sexual não
se ofende somente com lesões de natureza física. A maior
ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em
decorrência a adição de lesões físicas ao transtorno
psíquico que a conduta supostamente praticada enseja na
vítima, constitui matéria afeta à dosimetria da pena, na
hipótese de eventual procedência da ação penal.
Diante do acima exposto, ao analisarmos o ato criminoso efetivado no Estado
do Piauí, conforme anteriormente citado, podemos afirmar que estamos diante de
ato tipificado nos termos do art. 213 do Código Penal, uma vez que encontram-se
presentes todas as elementares do tipo penal, a saber: o constrangimento
mediantegrave ameaça, uma vez que o agente pressionou a vítima, ameaçando
divulgar suas imagens íntimas na internet e o fim específico consistente na prática
de ato libidinoso.
Não obstante os casos de estupro virtual serem, em sua grande maioria, fatos
ocorridos por meio da grave ameaça, seja ela efetuada por e-mail, chats, whatsapp,
ou qualquer outro meio de comunicação eletrônica, de forma a causar o
arrebatamento psicológico da vítima, entendo que o delito possa vir a ser praticado
também mediante violência, nesse caso, a violência deveria recair sobre um terceiro
que esteja em contato com o agente agressor. Nessa hipótese a vítima teria ciência
da violência sofrida pelo terceiro e, por esse motivo, cederia aos desejos do
delinquente.
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Porém, há entendimentos no sentido de que o fato ocorrido no Estado do Piauí
não caracterizaria o crime de estupro, como é o caso do advogado José Renato
Martins, o qual entende ser indispensável a contato físico entre o agente e a vítima
para a caracterização do crime de estupro. Dessa forma, há uma corrente que não
aceita a possibilidade de que o crime de estupro ocorra por meio da rede mundial
de computadores. [7]
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3. Conclusão
Da análise do acima exposto, considero ser possível a tipificação, como crime
de estupro, de conduta atentatória à dignidade e liberdade sexual efetivada por meio
de sistemas de tecnologia, em especial a internet, independentemente do contato ou
proximidade física entre o autor e a vítima.
Cabe observar, ainda, que, não obstante o posicionamento de importantes
juristas, tais como Rogério Grecco, Fernando Capez e Guilherme de Souza Nucci,
no sentido de que fatos atentatórios ao pudor considerados de pouca importância
não deveriam ganhar a repercussão prevista para o crime de estupro,[8] devemos
5
considerar que, com o avanço da tecnologia, tal fato considerado como “de pouca
importância” pode ganhar grande visibilidade por meio da internet. Nessa condição,
há a possibilidade de serem maximizadas as consequências do dano sofrido pela
vítima, sendo, portanto, temerário se falar em fatos de pouca importância.
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Minas Gerais. Bacharel em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.
RESUMO: De acordo com o art. 2º, caput da Lei 13.260/16 “o terrorismo consiste
na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a
perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”.
Discute-se, então, a tipificação do Terrorismo no ordenamento jurídico brasileiro e
a necessária tipificação do tipo penal, em observância aos parâmetros
constitucionais.
Palavras-Chave: Mandados de criminalização. Terrorismo.
Sumário: 1. Introdução; 2. Crime de Terrorismo no Direito Pátrio. 2.1. Inexistência
do crime de terrorismo antes da Lei 13.260/16. 2.2. Crimes previstos na Lei
13.260/16. 3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz na Lei 13.260/16.
4. Competência para processar e julgar. 5.
Aplicação da lei das ORCRIM
para processo e julgamento. 6.
Considerações finais. 7. Referências.

1.

INTRODUÇÃO:

Os mandados de criminalização ou de penalização são normas
constitucionais que criam a obrigação para o legislador infraconstitucional de
incriminar lesões a determinados bens jurídicos.
A própria Constituição reconhece a importância de determinados bens
jurídicos e estabelece para o legislador infraconstitucional o deve de incriminar
certas condutas e trazer uma tutela eficaz na tutela desses bens jurídicos.
No art. 5º, XLIII, da Constituição:
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XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
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Em 1990, impulsionado pelo movimento Lei e Ordem foi criada a Lei
de Crimes Hediondos. Praticamente todos os mandamentos de criminalização
tinham sido cumpridos, a exceção do Terrorismo. A demora do Brasil de tipificar o
terrorismo decorre de dois motivos: a ausência de cultura própria do terrorismo no
Brasil, bem como uma dificuldade internacional em se definir o conceito de
terrorismo.
A ONU desde o 11 de setembro vem editando resoluções para coibir o
terrorismo.
A Lei Antiterrorismo entrou em vigor no Brasil no dia da publicação e
5
sua aprovação está intrinsecamente ligada à Copa do Mundo.
Felizmente não tivemos nenhum ataque nos jogos, todavia muitos
países ameaçaram não participar dos jogos se a legislação nacional não trouxesse
uma disciplina sobre o tema.
2. Crime de Terrorismo no Direito Pátrio.
2.1.
Inexistência do crime de terrorismo antes da Lei 13.260/16:
Hoje o conceito de Terrorismo existe, mas existia antes da Lei
13.260/16?
Uma primeira corrente entendia que o terrorismo estava tipificada no
brasil no art. 20 da Lei de Segurança nacional.
Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar,
seqüestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar,
provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos
de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção
de fundos destinados à manutenção de organizações
políticas clandestinas ou subversivas.
237
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
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Com base nesse artigo 20, alguns autores entendiam que existe
terrorismo. Nesse sentido Nucci:
“Terrorismo: o crime está previsto no art. 20 da Lei
7.170/83 (Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional,
Ordem Política e Social), nos seguintes termos: “Devastar,
saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere
privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar
atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo
político ou para obtenção de fundos destinados à
manutenção de organizações políticas clandestinas ou
subversivas. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo
único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena
aumenta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o
triplo”. Valeu-se o legislador da denominada interpretação
analógica. Primeiramente, enumerou formas de terrorismo
como devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar,
manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar
explosão e praticar atentado pessoal para, na sequência,
embora com redação equívoca, ter mencionado ou atos de
terrorismo. Em nosso entendimento, deve-se ler ou outros
atos de terrorismo, vale dizer, dados os exemplos do que
sejam condutas terroristas, justificadas pelo inconformismo
político ou para a obtenção de fundos voltados à mantença
de organizações políticas clandestinas ou subversivas,
houve a ampliação do tipo mencionando-se ou atos de
terrorismo. Esse é o delito considerado, pois, hediondo. A
interpretação analógica é forma válida de se buscar o
verdadeiro alcance e sentido de uma norma penal. Vide o
exemplo do homicídio: “Se o homicídio é cometido: (...) IV
– à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou
outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido” (art. 121, § 2.º, CP). Qual seria esse recurso?
Qualquer um que, por interpretação analógica, se assemelhe
aos exemplos dados. Outro exemplo ilustrativo da
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interpretação analógica é encontrado no art. 260, IV, do
Código Penal, que cuida do perigo de desastre ferroviário.
Dadas as hipóteses em que o impedimento ou perturbação
do serviço de estrada de ferro pode acontecer (incisos I, II e
III), o tipo penal generaliza, dizendo “ou outro ato de que
possa resultar desastre”.
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Qual seria esse ato? Qualquer um semelhante aos
anteriores. Em suma, parece-nos que o delito de terrorismo
está previsto no art. 20 da Lei 7.170/83. E, caso o delito seja
cometido por conduta grupal (em concurso de pessoas ou
fruto de associação criminosa), pode-se aplicar o disposto
no art. 5.º, XLIV da CF: cuida-se de delito inafiançável e
imprescritível. Embora possamos criticar a opção pela
imprescritibilidade, pois injustificável sob vários prismas, é
preceito constitucional, merecedor de cumprimento. Há
posição contrária, firmando o entendimento de que essa
figura típica (art. 20, Lei 7.170/83) não quer dizer nada
5
específico, pois apenas menciona, sem definir, atos de
terrorismo, não merecendo aplicação, sob pena de se ferir o
princípio da legalidade”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. V. 1. 8. Ed.
rev. Atual. E ampl. Rio de Janeiro. Forense. p.392).
Essa orientação não é dominante porque não estabelece efetivamente
quais atos representam terrorismo.
A segunda corrente, majoritária, entendia que antes da Lei 13.260/16
não estava definido no Brasil.
Nesse sentido é o entendimento de Alberto Silva Franco[1], ao entender
que não se estabelecia uma tipificação exata de quais atos ensejavam terrorismo.
“Alguns autores, como Alberto Silva Franco,
sustentavam que esse dispositivo, por se referir
genericamente a atos de terrorismo, sem definir seu
significado, feria o princípio constitucional da legalidade,
por não delimitar o âmbito de sua incidência.
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Não concordávamos com tal posicionamento.
Defendíamos que, como o art. 20 continha um tipo misto
alternativo em que as várias condutas típicas se equivaliam
pela mesma finalidade —
inconformismo político ou obtenção de fundos
destinados à manutenção de organizações políticas
clandestinas ou subversivas —, não haveria afronta ao
princípio da legalidade. Da mesma forma, Heleno Cláudio
Fragoso[2] afirmava que “não existe uma ação delituosa
específica denominada terrorismo. Essa expressão se aplica
a várias figuras de ilícito penal, que se caracterizam por
causar dano considerável a pessoas e coisas, na perspectiva
do perigo comum; pela criação real ou potencial
de terror ou intimidação, e pela finalidade políticosocial. (...) O intérprete de nossa lei é levado à perplexidade,
com o emprego, na conduta típica (...) da expressão ‘praticar
terrorismo’ (...). Sendo, como é, o princípio da reserva legal,
entre nós, garantia constitucional, é óbvio que definir crime
através das expressões ‘praticar terrorismo’ viola a Carta
Magna. A lei, porém, emprega outras expressões. Temos
devastar, incendiar, depredar ou praticar atentado pessoal e
sabotagem. Qualquer dessas ações pode constituir crime de
terrorismo”. (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Legislação penal especial / Victor Eduardo Rios Gonçalves,
José Paulo Baltazar Junior; coordenador Pedro Lenza. – 2.
ed. – São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção esquematizado).
Essa ideia acabou sendo encampada pelo STF em uma extradição,
analisando-se a dupla tipificação. Entendeu o STF que não havia definição típica de
terrorismo no Brasil.
PPE: terrorismo e dupla tipicidade
A 2ª Turma resolveu questão de ordem, suscitada pelo
Ministro Celso de Mello (relator), para declarar extinto
pedido de prisão preventiva para fins de extradição, em
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razão da omissão do Estado requerente em produzir a
documentação que se lhe exigira com suporte no Tratado de
Extradição entre a República Federativa do Brasil e a
República do Peru. No caso, apesar de instado formalmente
a produzir as informações complementares que lhe foram
requisitadas, o referido Estado deixara de produzir, não
obstante a obrigação imposta em sede convencional,
elementos de informação necessários à descrição dos fatos
imputados, do tempo e do local de sua suposta ocorrência,
do órgão judiciário competente para o processo e
julgamento, além da disciplina normativa, naquele ente
político, da prescrição penal. A Turma asseverou que os
elementos informativos faltantes constituiriam documentos
de produção obrigatória, indispensáveis à regular
formalização do pleito extradicional, ou do pedido de prisão
cautelar, consoante resultaria da determinação constante do
Estatuto do Estrangeiro (art. 80, “caput”, “in fine”) e,
5 referido Tratado de Extradição (Artigo 19, n.
também, do
1). Seria encargo processual cuja satisfação incumbiria ao
Estado que postulasse a prisão cautelar, ou a extradição, sob
pena de, em não o cumprindo, expor-se ao indeferimento
liminar do pedido. Por outro lado, e a despeito do que
consignado, não haveria, igualmente, a possibilidade de
prosseguimento do feito, isso em decorrência da
impossibilidade, no caso, de observância do princípio da
dupla tipicidade, eis que, tratando-se do delito de
terrorismo, inexistiria, quanto a ele, no sistema de direito
positivo nacional, a pertinente definição típica. Mostrar-seia evidente a importância dessa constatação, porquanto a
comunidade internacional ainda não teria sido capaz de
chegar a uma conclusão acerca da definição jurídica do
crime de terrorismo. Inclusive, seria relevante observar a
elaboração, no âmbito da ONU, de ao menos 13
instrumentos internacionais sobre a matéria, sem que se
chegasse, contudo, a um consenso geral sobre quais
elementos essenciais deveriam compor a definição típica do
241
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crime de terrorismo ou, então, sobre quais requisitos
deveriam considerar-se necessários à configuração
dogmática da prática delituosa de atos terroristas. Tornarse-ia importante assinalar, no entanto, no que se refere aos
compromissos assumidos pelo País, que os novos
parâmetros consagrados pela Constituição determinariam
uma pauta de valores a serem protegidos na esfera
doméstica mediante qualificação da prática do terrorismo
como delito inafiançável e insuscetível da clemência
soberana do Estado (CF, art. 5º, XLIII). Essas diretrizes
constitucionais — que evidenciariam a posição explícita do
Estado brasileiro de frontal repúdio ao terrorismo —
desautorizariam qualquer inferência que buscasse atribuir às
práticas terroristas tratamento benigno de que resultasse o
estabelecimento, em torno do terrorista, de inadmissível
círculo de proteção, a torná-lo imune ao poder extradicional
do Estado. PPE 730/DF, rel. Min. Celso de Mello,
16.12.2014. (PPE-730)
Atualmente, tal controvérsia perdeu o sentido com a aprovação da Lei
n. 13.260/2016 que disciplinou detalhadamente o terrorismo.
2.2.

Crimes previstos na Lei 13.260/16:

A Constituição Federal estabelece que os crimes equiparados a
hediondos. O problema é quais seriam os crimes de terrorismo equiparados a
hediondos, todavia, em relação ao art. 2º, não há dúvida sobre a equiparação a
hediondo.
Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais
indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia
e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa,
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.
§ 1o São atos de terrorismo:
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I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou
trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos,
conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios
capazes de causar danos ou promover destruição em massa;
II – (VETADO);
III - (VETADO);
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IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com
violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de
mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda
que de modo temporário, de meio de comunicação ou de
transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou
rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios
esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem
serviços públicos essenciais, instalações de geração ou
transmissão de energia, instalações militares, instalações de
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e
5
instituições bancárias e sua rede de atendimento;
V - atentar contra a vida ou a integridade física de
pessoa:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à conduta
individual ou coletiva de pessoas em manifestações
políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de
classe ou de categoria profissional, direcionados por
propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar,
criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender
direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo
da tipificação penal contida em lei.
Ao contrário da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83), criticada por
não conceituar o terrorismo, a Lei atual estabelece detalhadamente as condutas
típicas.
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O dolo é a vontade e consciência de praticar um dos atos terroristas.
Além do dolo, temos elementos especiais. Isso porque, o crime de terrorismo
demanda um especial motivo de agir e um especial fim de agir.
Observe-se o art. 2º, caput, “o terrorismo consiste na prática por um ou
mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia,
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com
a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa,
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”.
Via de geral, a motivação do crime pouco importa para caracterização
do crime, podendo ser avaliada na dosimetria. Ocorre que no crime de terrorismo é
preciso que se demonstre as razões de xenofobia, discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia e religião.
Perceba que, à exceção da xenofobia, as demais elementares já estavam
definidas na Lei 7716/89.
A xenofobia tem relação com xenos (estrangeiro) e phobos (medo), isto
é, repulsa ou ódio aos estrangeiros.
O conceito de discriminação vem do Estatuto da Igualdade Racial (Lei
12.288/10).
Art. 1º, Parágrafo único, I - discriminação racial ou
étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir
o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de
condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais
nos campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública ou privada;
A raça é um conceito é atrelado às características físicas e biológicas
(conformação do crânio, tipo de cabelo, cor da pele, etc) que identificam um povo.
É um produto da hereditariedade. Hodiernamente não tem se tem propriamente raça,
afinal todos integram da raça humana, conforme já salientou o STF no Habeas
Corpus 82.424, Relator Min. MOREIRA ALVES, Relator p/ Acórdão: Min.
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MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno. Em consequência disso, passou-se a
utilizar a expressão etnia para fazer referência ao que antes era raça.
O conceito de cor evidencia a discriminação fundado na cor da pele.
A etnia diz respeito à coletividade de indivíduos que se diferencia por sua
especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua e nas maneiras de
agir.
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A religião é um culto ritualístico prestado por uma divindade: crença
na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o
destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência.
Essa discriminação alberga os ateus? O entendimento majoritário é que
ateísmo não é religião, de forma que não está albergado no conceito de religião.
A procedência nacional exprime a discriminação e o preconceito: a(
contra nacionais de Estado-membro diverso, reconhecíveis pelo modo de falar,
como aparência física, b) contra pessoas de região diversa dentro do mesmo estado
5
ou cidade, ainda que de mesma naturalidade
c) em razão da nacionalidade.
“Raça é o conjunto de indivíduos cujos caracteres
somáticos, tais como cor da pele, conformação do crânio e
do rosto, tipo do cabelo e outros traços são semelhantes e se
transferem por hereditariedade,
conquanto variem de pessoa para pessoa. O STF
negou, porém, a existência de diferenças de raça, em sentido
estrito, considerado o atual estágio da ciência, já que não
existem raças humanas efetivamente diferenciadas, embora
afirmando, ainda assim, a possibilidade de racismo, em
sentido amplo, contra judeus (STF, HC 82.424, Corrêa, Pl.,
17/09/2003). A partir daí, a expressão raça passou a ser
considerada
sinônimo
de
etnia
(TRF4,
200172020046715, Tadaaqui, 7ª T., u., 12/09/2006).

AC

A referência a cor, no contexto em que é utilizada, dáse em relação à cor da pele, como na discriminação contra
negros, brancos ou amarelos (asiáticos).

245
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Grupo étnico é definido, além de fatores biológicos,
por dados culturais, psicológicos e mesmo políticos, ou,
ainda, o grupo cultural e linguisticamente homogêneo,
como, por exemplo, a comunidade indígena (TRF4, AC
200371010018948, Vaz, 8ª T., u., 05/04/2006).
Religião é a fé ou crença em Deus ou em outra forma
de poder sobrenatural e superior do qual depende a
existência humana, expressada mediante um conjunto de
práticas, rituais e preceitos seguidos pelo grupo religioso. A
discriminação baseada em ateísmo não é abrangida pelo tipo
penal.
Procedência nacional é expressão que define,
primeiramente, o preconceito ou discriminação contra
nacionais de outro Estado-Membro ou região do mesmo
País, reconhecíveis pelo modo de falar e aparência física, ou
ainda pelo conhecimento direto por parte do autor do crime
a respeito dessa circunstância, como poderá ser o caso de
preconceito contra nordestinos, nortistas, cariocas,
paulistas, gaúchos, baianos etc., ou mesmo contra
moradores de certas regiões dentro de um mesmo Estado.
Embora, muitas vezes, o preconceito e a discriminação
dirijam-se contra grupos minoritários no seio de um país, o
delito também poderá ocorrer em relação a membros das
maiorias ou mesmo das populações mais afluentes. De ver
que a própria CF veda à União, aos Estados e aos
Municípios a criação de distinções entre brasileiros (CF, art.
19, III).
Em minha posição, a expressão procedência nacional
abrange também o preconceito ou discriminação em razão
de nacionalidade, como no caso do preconceito contra
brasileiros, paraguaios, argentinos etc. (STJ, HC 63.350,
Fischer, 5ª T., 21/06/1995)”. (GONÇALVES, Victor
Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor Eduardo
Rios Gonçalves, José Paulo Baltazar Junior; coordenador
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Pedro Lenza. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016. –
(Coleção esquematizado). p. 511).
A Lei aqui não avançou e deixou desguarnecida a orientação sexual,
assim como fez a Lei 7.716/89
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Exige-se a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Aqui
insere-se a principal característica terrorista, que diz respeito à criação social de um
sentimento de insegurança. Os grandes atentados visam criar um sentimento de
pânico em outras pessoas.
Renato Brasileiro leciona que os crimes da Lei Antiterrorista se
caracterizam pelo emprego do chamado método terrorista[3], delimitado pelos
seguintes paradigmas:
a)
Caráter aleatório ou indiscriminado de escolha das vítimas –
chamada de vítimas sem rosto.
b) Instrumentalização das vítimas – intimação massiva. Quadno
um atentado terrorista é 5praticado o objetivo precípuo não é matar ou
lesionar as vítimas. As vítimas são instrumentos para um fim. A vítima
do atentado terrorista é tão somente um instrumento para se criar um
sentimento de pânico, medo dos indivíduos.
c) Perspectiva de reiteração dos atos. Para que haja sentimento de terror
exige-se que haja uma chance de aquele ato ser reiterado, mesmo que por
outros indivíduos.
d) Terrorismo e mídia: medo líquido. Existe uma simbiose entre a mídia
e o terrorismo. A mídia divulgar a informação e assim, por forma reflexa,
contribui para o terrorismo. Afinal, quanto mais divulgada a notícia maior o
medo propagado por aqueles indivíduos.
A doutrina diverge acerca do bem jurídico tutelado no Terrorismo.
No âmbito internacional, discute-se o bem jurídico tutelado. Para parte
da doutrina o crime de terrorismo tutela, pelo menos, três bens jurídicos diversos:
(i) o mesmo bem jurídico tutelado pelo ato terrorista – o terror social generalizado
é realizado de alguma forma e essa forma atinge um bem jurídico determinado,
como a vida; (ii) o segundo bem jurídico é a paz pública trabalhada em seu sentido
subjetivo – estado coletivo de tranquilidade e a (iii) democracia – na verdade quando
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o indivíduo pratica atentado terrorismo atenta o processo natural democrático, tendo
em vista que os atentados terroristas buscam mudanças no Estado. Isso é, o
terrorismo tem como objetivo atender determinada reivindicação política.
A doutrina nacional indica que o bem jurídico é apenas a paz pública,
até porque o projeto de Código Penal, que estabelece o terrorismo dentro da paz
pública, sentimento coletivo de confiança na ordem jurídica. Além disso, a Lei
brasileira não exige que o ato terrorista tenha como objetivo fins políticos, não se
podendo falar em violação ao Estado Democrático[4].
Os sujeitos do crime:
É um crime comum. A qualidade organizacional é elementar do
crime de terrorismo? É possível falarmos em terrorismo praticado por uma só
pessoa? Essa discussão divide a doutrina.
A primeira corrente entende que a qualidade organizacional é elementar
do crime de terrorismo. Ou seja, na visão desses doutrinadores não se pode cogitar
terrorismo se estamos diante de agente individual. Afinal, se o agente está agindo
sozinho não teria o condão de causar terror social e organizacional, pois não
conseguiria trazer uma perspectiva de reiteração de atos. Esse entendimento
é minoritário.
Prevalece o entendimento que a qualidade organizacional não é
elementar do crime de terrorismo. Em especial pelo fato de que os indivíduos têm
se associando a organizações criminosas mesmo a distância, pela internet[5].
É comum que células se filiem ao Estado islâmico sem formalmente
integrarem às organizações terroristas. São os chamados combatentes terroristas
estrangeiros[6].
Perceba que na nossa legislação o art. 2, caput, não impõe a qualidade
organizacional como elementar do delito, tendo em vista que admite a prática do
crime por um ou mais indivíduos.
Art. 2o O terrorismo consiste na prática por um ou
mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões
de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor,
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etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de
provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo
pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade
pública.
Na esteira da doutrina majoritária o ideal é dizer que é perfeitamente
possível o terrorismo individual. Trata-se de um crime de concurso eventual.
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Na doutrina norte-americana é utilizada a expressão lobo solitário
(Lone Wolf) ou rato solitário (lone rat)[7].
Como exemplos de terrorismo individual pode-se mencionar
o unabomber (vários atentados entre 1978 e 1995 enviando bombas de fabricação
doméstica) e os francoatiradores de Washington (em que dois indivíduos mataram
mais de uma dezena de pessoas com rifles de longo alcance).
Tipo objetivo: o crime caracteriza-se pela execução reiterada e aleatória
de crimes violentos contra os bens jurídicos mais essenciais dos indivíduos, com o
5
fim de realizar um sentimento de terror
social ou generalizado.
É de se ter em vista que, nos incisos do art. 2º, temos crimes já previstos
na legislação brasileira, como atentados à vida, que já são tipificados como no crime
de Homicídio (art. 121 do Código Penal).
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou
trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos,
conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios
capazes de causar danos ou promover destruição em massa;
II – (VETADO);
III - (VETADO);
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com
violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de
mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda
que de modo temporário, de meio de comunicação ou de
transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou
rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios
esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem
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serviços públicos essenciais, instalações de geração ou
transmissão de energia, instalações militares, instalações de
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e
instituições bancárias e sua rede de atendimento;
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V - atentar contra a vida ou a integridade física de
pessoa.
Percebe-se, portanto, que os atos terroristas são normas penais em
branco homogênea, tendo em vista que são integrados por outros tipos penais (leis).
Observe-se, ainda, que o art. 2º é crime de perigo concreto, tendo em
vista que o tipo penal exige exposição de perigo concreto à pessoa, patrimônio, a
paz pública ou a incolumidade pública.
Questiona-se a exigência de finalidade política para caracterização do
Terrorismo.
Uma primeira corrente exige uma finalidade política. Isso é, o
terrorismo seria a prática de um ato geralmente por um grupo mais fraco com o
objetivo de constranger o Estado a atender determinada reivindicação política. Esse
entendimento é minoritário.
Prevalece a segunda corrente, a qual entende que a tipificação do
terrorismo não exige uma finalidade política[8].
Observe que nossa legislação não se refere a uma finalidade política.
Inclusive o STF, mesmo antes da atual Lei, em relação à possibilidade de o
terrorismo ser considerado crime político, entendeu que não se pode falar em
terrorismo como crime político, de sorte que não há óbice para extradição. (Ext
855, Rel Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2004, DJ
01/07/2005, p. 5, Ement. v. 2198-1, p. 29, RB v. 17, n. 501, 2005, p. 21-22).
É de se ter em vista, ainda, que a Lei Antiterrorismo deixa claro que, no
caso desse tipo, além da pena do terrorismo, teríamos as penas de violência ou
ameaça.
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Se o indivíduo mata 20 pessoas em ato terrorismo responderá por 20
homicídios em concurso formal impróprio e um terrorismo. Não há falar em
consunção.
“A pena prevista para o crime de terrorismo é de
reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência.
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A punição pelo delito de terrorismo, portanto, não
impede a condenação concomitante por conduta típica que
atinja bens individuais. Dessa forma, a provocação de
mortes que se enquadrem nessa lei — pela motivação —
será também punida na forma da legislação comum, por
atingir a vida das vítimas.
Não fosse dessa maneira, o terrorista seria beneficiado
com pena menor. O Supremo Tribunal Federal já possuía
interpretação semelhante no sentido de ser possível a
punição concomitante pelos crimes de genocídio e
5
homicídio (RE 351.487/RR). Quanto ao terrorismo, a regra
agora encontra-se expressa no texto legal. Em suma, se os
terroristas colocam uma bomba em um ônibus e provocam
a morte de 20 passageiros, responderão por um delito de
terrorismo e por 20 homicídios dolosos” (GONÇALVES,
Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor
Eduardo Rios Gonçalves, José Paulo Baltazar Junior;
coordenador Pedro Lenza. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva,
2016. – (Coleção esquematizado). p. 187)
O texto legal, concomitantemente, enumera hipóteses em que resta
afastado o enquadramento como ato de terrorismo.
Quando a lei tramitava muitos alegavam que a lei pretendeu
criminalizar os movimentos sociais contra os atos de corrupção. Por tal razão, a lei
expressamente passou a disciplinar que o art. 2º, §2º que “o disposto neste artigo
não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações
políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria
profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a
contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos,
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garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida
em lei”.
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A redação final deixa bem claro que uma coisa é que não se considera
terrorismo, mas admite que eventuais crimes comuns podem ser praticados. Isso
porque alguns movimentos sociais acabam degringolando para atos de violência.
Percebe-se que o art. 2º é claramente hipótese de terrorismo. A dúvida
surge nos arts. 3, 4, 5 e 6. Temos duas correntes.
A corrente ampliativa entende que todos os crimes previstos na Lei
13.260/16 tipificam o terrorismo, ao passo que a corrente restritiva entende que
apenas o art. 2º tipifica terrorismo e, portanto, é equiparado a hediondo.
No artigo 3º temos a organização terrorista. Vejamos:
Art. 3o Promover, constituir, integrar ou prestar
auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa,
a organização terrorista:
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
Observe-se que temos diversas formas de associação e organização
criminosa, como no art. 35 da Lei 11.343, art. 288 do CPP, art. 1º da Lei 12.850,
art. 2º da Lei do Genocídio, todas crimes de concurso necessário.
O problema é o conceito de organização terrorista não é trazido na Lei
13.260/16.
Ante o silêncio da Lei, entende-se como organização terrorista,
obrigatoriamente, como uma espécie do gênero organização criminosa (art. 1º Lei
12.850).
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado.
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação
de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
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caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
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Seria, portanto, uma organização criminosa com o objeto de cometer
atos terroristas.
Temos, ainda, a criminalização dos atos preparatórios de terrorismo na
Lei 13.260/16[9], assim como ocorre na Lei de Drogas.
Art. 5o Realizar atos preparatórios de terrorismo com
o propósito inequívoco de consumar tal delito:
Pena - a correspondente ao delito consumado,
diminuída de um quarto até a metade.
§ lo 5Incorre nas mesmas penas o agente que, com o
propósito de praticar atos de terrorismo:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar
indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua
residência ou nacionalidade; ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade.
A pena é a mesma do terrorismo consumado, diminuída de ¼ a metade.
Ocorre que a pena do terrorismo é elevada (12 a 30 anos) e o tipo penal não
estabelece quais atos representam preparação ao terrorismo, podendo se criticar a
tipificação aberta da Lei.
O problema é definir um ato preparatório e delimitar quando se inicia
um ato preparatório.
O tipo objetivo incriminado pelo art. 5º incrimina a conduta de realizar
atos preparatórios de terrorismo.
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A doutrina interpreta essa disposição à luz da Teoria da imputação
objetiva, de forma que se deve imaginar se a conduta gera uma situação de risco não
permitida pelo ordenamento jurídico.
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Alguns países estabelecem quais atos preparatórios são incriminados,
como a legislação espanhola que expressamente determina quais atos são puníveis
como preparação ao terrorismo.
No caput temos uma criminalização aberta. Para
Brasileiro[10]viola a taxatividade na faceta da exigência de lei certa.

Renato

Pode-se cogitar, portanto, a inconstitucionalidade da punição de atos
preparatórios de terrorismo, tendo em vista que se questiona a legalidade do tipo
penal à luz da taxatividade, exigindo-se lei certa. Ademais, questiona-se a
proporcionalidade das penas para atos preparatórios.
No art. 5º, §1º, I, temos o chamado recrutamento de terrorista, para fins
de treinamento.
§ lo Incorre nas mesmas penas o agente que, com o
propósito de praticar atos de terrorismo:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar
indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua
residência ou nacionalidade; ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade.
Consumação e tentativa: atos preparatórios como crime é conhecido
crime obstáculo. A maioria da doutrina não admite tentativa (conatus).
É crime comum, unissubsistente, formal, delito de intenção, crime
obstáculo.
Combatente
terrorista
estrangeiro:
aqueles
indivíduos que viajam de um Estado distinto daqueles de
sua residência ou nacionalidade com o propósito de
perpetrar, planejar, preparar ou participar de atos
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terroristas, ou fornecer ou receber treinamento para o
terrorismo, inclusive em conexão com conflitos
armados[11].
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Treinamento para terrorismo: deve ser compreendido
como o fato de dar instruções para o fabrico ou para a
utilização de explosivos, armas de fogo ou outras armas ou
substâncias nocivas ou perigosas ou para outros métodos e
técnicas específicos tendo em vista a prática de uma
infração terrorista ou contribuir para a sua prática,
sabendo que os conhecimentos específicos fornecidos visam
à realização de tal objetivo.
No art. 6 temos o financiamento ao terrorismo e financiamento de
organização terrorista.
Art. 6o Receber, prover, oferecer, obter, guardar,
manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo,
direta ou 5indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos,
valores ou serviços de qualquer natureza, para o
planejamento, a preparação ou a execução dos crimes
previstos nesta Lei:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito,
solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a
obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a
finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo
de pessoas, associação, entidade, organização criminosa
que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo
em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta
Lei.
Aqui pode-se aplicar, por analogia, o entendimento consolidado no STJ
para o tráfico e o financiamento para o tráfico: Se o agente financia o terrorismo e
realiza o ato terrorista responderá pelo art. 2. Se, de outro lado, financia o terrorismo
de terceiro responderá pelo art. 6. Vejamos:
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DIREITO
PENAL.
AUTOFINANCIAMENTO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Na hipótese de
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autofinanciamento para o tráfico ilícito de drogas, não
há concurso material entre os crimes de tráfico (art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006) e de financiamento ao tráfico
(art. 36), devendo, nessa situação, ser o agente
condenado às penas do crime de tráfico com incidência
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VII. De
acordo com a doutrina especialista no assunto, denomina-se
autofinanciamento a situação em que o agente atua, ao
mesmo tempo, como financiador e como traficante de
drogas. Posto isso, tem-se que o legislador, ao prever como
delito autônomo a atividade de financiar ou custear o tráfico
(art. 36 da Lei 11.343/2006), objetivou - em exceção à teoria
monista - punir o agente que não tem participação direta na
execução no tráfico, limitando-se a fornecer dinheiro ou
bens para subsidiar a mercancia, sem importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas ilicitamente. Observa-se, ademais, que,
para os casos de tráfico cumulado com o financiamento ou
custeio da prática do crime, expressamente foi estabelecida
a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, VII, da
referida lei, cabendo ressaltar, entretanto, que a aplicação da
aludida causa de aumento de pena cumulada com a
condenação pelo financiamento ou custeio do tráfico
configuraria inegável bis in idem. De outro modo, atestar a
impossibilidade de aplicação daquela causa de aumento em
casos de autofinanciamento para o tráfico levaria à
conclusão de que a previsão do art. 40, VII, seria inócua
quanto às penas do art. 33, caput. REsp 1.290.296-PR, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
17/12/2013.
3.

Desistência voluntária e arrependimento eficaz na Lei 13.260/16
256
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O pressuposto básico para se ter desistência voluntária e
arrependimento eficaz é o ingresso na fase de execução do delito. Só se cogita a
desistência voluntária se dentro daquele caminho do iter criminis o cidadão ingressa
em atos executórios.
Desistência
voluntária
e
arrependimento
eficaz (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já praticados.(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
O art. 10 da Lei 13.260/16 estabelece que, mesmo antes dos atos
executórios, aplica-se a desistência e o arrependimento.
Art. 10. Mesmo antes de iniciada a execução do crime
de terrorismo, na hipótese do art. 5o desta Lei, aplicam-se
as disposições do art. 15 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
5 1940 - Código Penal.
dezembro de
Isso é, a grande novidade é que na lei de terrorismo temos a
possibilidade de aplicar o art. 15 do CP para atos preparatórios.
Quando o agente é beneficiado pelo art. 15 só responde pelos atos já
praticados.
4.

Competência para processar e julgar.
A competência é da justiça federal, nos termos do art. 11 da Lei de

terrorismo.
Art. 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que
os crimes previstos nesta Lei são praticados contra o
interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação
criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal o
seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV
do art. 109 da Constituição Federal.
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O art. 11 estabeleceu que são praticados contra interesse da União e,
com efeito, é competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CR.
O legislador por lei ordinária estabelece que esse crime é competência
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federal.
Discute-se a constitucionalidade desse dispositivo. Qual o interesse da
União nesse crime? O bem jurídico tutelado é a paz pública. A paz pública não é
bem da União. A competência da Justiça Federal tem status constitucional.
Para que haja competência federal, em crimes previstos em tratados
internacionais, exige-se uma internacionalidade da conduta delituosa. Se
observamos a competência federal no art. 109, V, da Constituição[12].
Observa-se, ainda, que art. 11 da Lei de 13.260/16 são atribuídos à
Polícia Federal. A Constituição dispõe que quando um crime for dotado de
repercussão interestadual ou internacional poderá ser atribuída à competência à
Polícia Federal.
Art. 144. § 1º A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - apurar infrações penais contra a ordem política e
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da
União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;
Não se questiona, portanto, a constitucionalidade da atribuição à Polícia
Federal, mas tão somente a competência da Justiça Federal.
5.

Aplicação da lei das ORCRIM para processo e julgamento:
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Aplica-se a lei de ORCRIM para investigação processo e julgamento
dos crimes.
Art. 16. Aplicam-se as disposições da Lei nº 12.850,
de 2 agosto de 2013, para a investigação, processo e
julgamento dos crimes previstos nesta Lei.
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Todas as técnicas especiais de investigação podem ser aplicadas aos
crimes de terrorismo.
Aplica-se, ainda, a Lei 12.694/12 ao estabelecer o julgamento colegiado
de primeira instância, tendo em vista que se admite analogia para disposições
processuais.
Admite-se prisão temporária para todos os crimes previstos na Lei de
terrorismo.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

5 pelo movimento Lei e Ordem foi criada a Lei
Em 1990, impulsionado
de Crimes Hediondos. Praticamente todos os mandamentos de criminalização
tinham sido cumpridos, a exceção do Terrorismo. A demora do Brasil de tipificar o

terrorismo decorre de dois motivos: a ausência de cultura própria do terrorismo no
Brasil, bem como uma dificuldade internacional em se definir o conceito de
terrorismo.
Renato Brasileiro leciona que os crimes da Lei Antiterrorista se
caracterizam pelo emprego do chamado método terrorista[13], delimitado pelos
seguintes paradigmas:(i) Caráter aleatório ou indiscriminado de escolha das vítimas
– chamada de vítimas sem rosto. (ii) Instrumentalização das vítimas – intimação
massiva. Quadno um atentado terrorista é praticado o objetivo precípuo não
é matar ou lesionar as vítimas. As vítimas são instrumentos para um fim. A
vítima do atentado terrorista é tão somente um instrumento para se criar um
sentimento de pânico, medo dos indivíduos. (iii) Perspectiva de reiteração dos
atos. Para que haja sentimento de terror exige-se que haja uma chance de aquele ato
ser reiterado, mesmo que por outros indivíduos. (iv) Terrorismo e mídia: medo
líquido. Existe uma simbiose entre a mídia e o terrorismo. A mídia divulgar a
informação e assim, por forma reflexa, contribui para o terrorismo. Afinal, quanto
mais divulgada a notícia maior o medo propagado por aqueles indivíduos.
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Diante da falta de diretrizes objetivos no ordenamento jurídico
brasileiro, bem como pela novidade do tratamento da temática, a doutrina ainda
precisa evoluir nos estudos do tema.
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As diretrizes constitucionais, como é de se presumir, devem ser
observadas para análise do caso concreto, sob pena de se criar um verdadeiro direito
penal do inimigo.
7.

REFERÊNCIAS

BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. 2ª ed. Porto Alegre:
Editora Li varia do Advogado, 2007.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 11. Ed. São Paulo.
Saraiva, 2011, v.1.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral. Vai. 1.
São Paulo: Saraiva, 2011.
________ .Tratado de Direito Penal, 2: parte especial- dos crimes contra a
pessoa. 11ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2011.
--------· Tratado de Direito Penal, 3: parte especial- dJs crimes contra o
patrimônio até dos crimes
contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. 7ª ed. São Paulo: Saraiva,
2011.
--------· Tratado de direito penal, 4: parte especial - dos crimes contra a
dignidade sexual até dos
crimes contra a fé pública. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, <.012.
CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 7ª ed. São Paulo: Editora
Paloma, 2000.
FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. São Paulo: RT, 1991.
260
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Franco, Alberto Silva et ai. Leis penais especiais e sua interpretação
jurisprudencial. São Paulo: Ed.
RT, 2001. v. 1.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Terrorismo e criminalidade política. Rio de
Janeiro: Forense, 1981. p. 98-99.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

GOMES. Luiz Flávio. A questão da inconstitucionalidade do perigo abstrato
ou presumido. Revista Brasileira de Ciências Criminais. n. 8. RT. out – dez. 1994.
GOMES, Luiz Flávio. Legislação criminal especial. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor
Eduardo Rios Gonçalves, José Paulo Baltazar Junior; coordenador Pedro Lenza. –
2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016.
Henrique Hoffmann e Eduardo
5 Fontes (https://www.conjur.com.br/2017-out30/opiniao-figura-equiparada-porte-arma-uso-restrito-nao-hedionda)
JESUS, Damásio de. Código Penal anotado. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
JESUS, Damásio E. de. Estatuto do Desarmamento. Anotações à parte criminal
da
Lei n 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 6•ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume
único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017.
MARCÃO, Renato. Estatuto do Desarmamento. Anotações e interpretação
jurisprudencial
da parte criminal da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003. São
Paulo: Saraiva, 2008.

261
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

MASSON, Cleber. Código Peno/ comentado. São Paulo: Editora Método,
2013.
___, Cleber. Direito penal esquematizado – Parte geral – vol.1 /. – 9.ª ed. rev.,
atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 257)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
vol. 1.
8• ed. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2014.
___ . Leis Penais e Processuais Penais Comentadas vol. 2. 8• ed. Rio de
Janeiro:
Gen/Forense, 2014.
Rogério Sanches: http://meusitejuridico.com.br/2017/10/28/lei-13-49717torna-hediondo-o-crime-de-posse-ou-porte-de-arma-de-fogo-de-uso-restrito/).
http://meusitejuridico.com.br/2017/02/07/ticking-bomb-scenario-theory-oemprego-da-tortura-na-iminencia-de-um-ato-terrorista/
SILVA DIAS, Augusto. Torturando o inimigo ou libertando da garrafa o génio
do mal? op. cit.
TORON, Alberto Zacharias. Crimes hediondos: o mito da repressão penal. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
NOTAS:
[1] FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. São Paulo: RT, 1991. p. 46.
[2] FRAGOSO, Heleno Cláudio. Terrorismo e criminalidade política. Rio de
Janeiro: Forense, 1981. p. 98-99.
[3]LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. p. 902-905.

262
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

[4] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. P.888
[5] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. P.889

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[6] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. P.940.
[7]LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. P.891.
[8]LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. P. 906-908.
[9] O iter criminis é composto pelas fases de cogitação, preparação, a execução
e a consumação.
5

Cogitação é o surgimento da ideia na cabeça do indivíduo. O direito penal não
intervém na cogitação. Os atos preparatórios, via de regra, não são puníveis. Na
maioria dos casos o direito penal incide quando o agente ingressa nos atos
executórios. Essa regra comporta exceções, sendo que em situações excepcionais
atos preparatórios deixam de ser tratados como fatos impuníveis e passam a ser
alçados à categoria de crimes.
[10] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. 938.
[11] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. P. 940.
[12] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. p.953.
[13]LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada:
volume único I Renato Brasileiro de Lima- 5a ed. rev., atual. e ampl.- Salvador:
JusPODIVM, 2017. p. 902-905.

263
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS SOFRIDAS PELOS INIMPUTÁVEIS
POSSUEM EFICÁCIA EM SUA APLICAÇÃO?
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RESUMO: O conhecimento das medidas socioeducativas como um viés de
ressocialização para inimputáveis que praticam atos infracionais, deve ser
conhecido pela sociedade como uma forma de reintegra-lo novamente ao seu
convívio social. Vale adotar a essas medidas uma rigorosidade a sua aplicação, bem
como uma soma a algo que torna qualquer ser humano que esteja em construção
uma pessoa de “bem”, que é a educação. Sem a educação, não há possibilidades de
se entender o que é conviver em sociedade, não há como entender o que são normas,
o que são leis, ou o que é ser integro. Educação é o único caminho, o único meio de
uma sociedade conviver em harmonia, a única forma de se utilizar de sabedoria para
que se consiga convencer um ser humano a mudar seus hábitos para sua própria
melhoria. A importância do Estatuto da Criança e do Adolescente é grande, todo
menor precisa ser cuidado sempre com vigilância, sua aplicação é necessária para
uma diminuição da marginalidade praticada por menores infratores.
PALAVRAS-CHAVE: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Medidas
Socioeducativas. Menor Infrator. Ressocialização. Educação.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Atos Infracionais praticados por menores de 18 anos.
3. Medidas socioeducativas e seus cumprimentos. 3.1. Advertência. 3.2. Obrigação
de reparar o dano. 3.3. Prestação de serviços à comunidade. 3.4. Liberdade assistida.
3.5. Regime de semiliberdade. 3.6. Internação em estabelecimento educacional. 4.
Aplicabilidade das medidas socioeducativas. 5. Conclusão. 6. Referências.

1.

INTRODUÇÃO.
Surgido em decorrência da luta de diversos movimentos sociais, o Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA) é um documento ao qual se encontra agrupado
leis que são específicas, e que asseguram a toda criança e a todo adolescente os seus
direitos e os seus deveres.
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A Lei 8.069 surgiu em 1990 e atribui à família, à comunidade, à sociedade
e ao Poder Público, a responsabilidade pela proteção e pelo cumprimento dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, assim taxados no art. 4º da supracitada lei.

2.
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A Constituição Federal (CF) de 1988 fundou ainda mais o surgimento desta
lei, trazendo em seu art. 227 os deveres nomeados no parágrafo anterior, e narrando
algumas normas que são necessárias para que se promova o efetivo cumprimento
dos direitos concedidos às crianças e aos adolescentes.
ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR MENORES DE 18
ANOS.
O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe em seu artigo 2º a quem
possamos chamar de criança (a pessoa até doze anos de idade incompletos), e
adolescentes (a pessoa entre doze e dezoito anos de idade).
Sabe-se que crimes praticados
por menores de 18 (dezoito) anos são
5
chamados de atos infracionais, em virtude da inimputabilidade penal das crianças e
dos adolescentes, embasado no artigo 228 da Constituição Federal, acrescentando a
afirmação de que estes menores estão sujeitos às normas da legislação especial.
Diante do artigo 103 do ECA, podemos definir ato infracional toda aquela
conduta que é descrita como crime ou como contravenção penal, levando em
consideração a idade do adolescente à data do fato em que ocorreu o ato infringido,
dependendo da determinação da autoridade competente, para determinar algumas
medidas a serem cumpridas pelos infratores, tais como: orientação, apoio e
acompanhamento temporários, requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, matrícula e frequência
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em
serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da
família da criança e do adolescente, dentre outros, previstos no artigo 101 do ECA.
É garantia processual e direito individual dos inimputáveis, que nenhum
deles serão privados de sua liberdade sem o devido processo legal, ou senão em
flagrante do ato infracional ou por ordem fundamentada e escrita pela autoridade
judiciária competente.
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3.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E SEUS CUMPRIMENTOS
O rol de medidas socioeducativas que constam no ECA são as
sanções aplicadas aos menores que praticam atos infracionais, e não se
admite medida diversa das que são enunciadas no artigo 112 do ECA.
Advertência, obrigação a reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, e por
último, internação em estabelecimento educacional, não são vistas como
punição, e sim uma forma de reeducar, e ressocializar o menor na sociedade,
sempre levando em conta a capacidade do menor em cumprir, e a gravidade
do ato infracional.
3.1. ADVERTÊNCIA
A advertência é considerada uma pena simples, pois trata-se apenas de uma

admoestação, ou seja, uma reprimenda verbal, por parte de uma autoridade judicial
onde será reduzida a termo e assinada. Esta medida pode ser aplicada tanto ao
adolescente que praticou o ato infracional (conforme cita o artigo 112 do ECA),
fazendo-o entender que se voltar a praticar outro ato infracional, outras medidas
mais severas irão ser adotadas, como aos pais ou aos responsáveis pelo menor (como
mostra o artigo 127, inciso VII do ECA), devendo deixar claro o motivo da
reprimenda, bem como, no caso de outro ato infracional, a possibilidade de se perder
o poder familiar (analisando caso a caso), e também as entidades governamentais
ou não-governamentais de atendimento aos menores (como estão citados no artigo
97, inciso I “a” e inciso II “a”).
3.2. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
Está medida encontra embasamento no artigo 932, inciso I e II do Código
Civil, onde, os pais, pelos filhos menores sob sua autoridade, e o tutor ou curador,
pelos que estiverem sob suas responsabilidades, são responsáveis pela reparação
civil. Essa penalidade tem a característica de levar o adolescente a desenvolver um
senso de responsabilidade, e aos pais ou responsáveis, a ciência de que devem cuidar
dos seus filhos, pois o contrário poderá acarretar prejuízos materiais.
3.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
Essa medida foi embasada no artigo 46 do Código Penal, tendo por ideia a
reintegração do inimputável à sociedade, oferecendo a oportunidade do adolescente
cumprir uma medida socioeducativa sem que haja a necessidade de interna-lo junto
266
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

a uma entidade de atendimento, para que cumpra a sanção junto ao convívio de sua
família. Deverão ser realizadas tarefas gratuitas de interesse geral, não sendo
permitido exceder o prazo de 6 (seis) meses, por uma jornada máxima de 8 (oito)
horas semanais, em dias que não atrapalhem a frequência nas escolas, ou no trabalho
que porventura tiverem.
3.4. LIBERDADE ASSISTIDA
Será designada uma pessoa capacitada para acompanhar, auxiliar e orientar
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o adolescente do caso, pessoa esta que será recomendada por uma entidade ou por
um programa de atendimento, devendo ser capacitada e com formação na área
social, com intuito de levar o adolescente a se interessar em uma nova forma de
vida, com responsabilidades, e um papel importante na sociedade. Essa medida terá
o prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída,
desde que seja ouvido o orientador, o Ministério Publico e o defensor, conforme o
§ 2º do artigo 118 do ECA narra.
3.5. REGIME DE SEMILIBERDADE
5

Não existe prazo determinado para o cumprimento desta medida
socioeducativa, a lei refere-se apenas a obrigatoriedade que existe para a
escolarização e a profissionalização (art. 120, §1º), devendo quando possível,
utilizar os recursos existentes na comunidade, possibilitando a realização de
atividades externas, e não necessitando da autorização judicial para tal. Vale
ressaltar que, a ideia principal o Estatuto da Criança e do Adolescente é sempre
reintegrar o menor infrator ao convívio com sua família e com a sociedade.
3.6. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL
Para melhor compreensão da medida socioeducativa que priva a liberdade
do inimputável, é importante que se conheça três princípios taxados no artigo 121
do ECA, que são: principio da brevidade (busca o cumprimento mais rápido com o
intuito de que se chegue o quanto antes à solução dos conflitos), principio da
excepcionalidade (quando não houver outra medida mais adequada para o caso), e
principio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (um direito
que as crianças e menores possuem por uma atenção especial, a qual deve-se se
sobrepor por uma prioridade absoluta).
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O prazo máximo de internação não pode exceder a 3 (três) anos (art. 121,
§3º do ECA), devendo ocorrer manutenção para reavaliar o caso, no máximo a cada
6 (seis) meses (art. 121, §2
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º do ECA), e mediante o critério da equipe da entidade, será permitida a
realização de atividades externas.
Esta medida será aplicada tão somente quando o ato infracional praticado
pelo inimputável for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
quando comete outro ato infracional já cumprindo uma medida socioeducativa, ou
quando injustificadamente descumprir a medida imposta anteriormente à
internação.
Dentro desta medida socioeducativa, o menor infrator possui alguns direitos
inerentes a ele que podem ser solicitados, e que devem ser cumpridos, como por
exemplo, ser tratado com respeito e dignidade, receber visitas, ao menos
semanalmente, corresponder-se com seus familiares e amigos, receber
escolarização e profissionalização, ter acesso aos meios de comunicação social,
dentre outros.
4.

APLICABILIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
As medidas socioeducativas que constam no Estatuto da Criança e do

Adolescente, e que algumas delas já foram narradas nos parágrafos anteriores
possuem uma grande importância na ressocialização dos menores que cometem atos
infracionais.
Para que haja uma efetivação concreta e que essa aplicabilidade gere uma
possível reintegração do inimputável na sociedade, propunha-se que a medida
socioeducativa somada à educação seja o viés mais adequado diante do perfil que a
sociedade se encontra hoje em dia.
O Estatuto da Criança e do Adolescente possui em sua letra de lei, medidas
que teoricamente confirmam que a sua aplicação irá gerar uma redução à
marginalidade que temos em nosso país, entretanto, nota-se que a diminuição ainda
está muito longe do que deveria ser.
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O menor que pratica ato infracional precisa ter um cuidado especial. O ECA
garante como direito a este inimputável, uma prioridade absoluta, ou seja, uma
atenção especial. Não basta apenas cumprir uma medida socioeducativa. Apenas
levar o menor a “pagar” o ato infracional que praticou, perante a sociedade não irá
melhorar a situação. É necessário que esse menor reflita sobre o ato que praticou e
que aprenda a ter responsabilidades sociais.
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A obrigatoriedade no cumprimento a medida socioeducativa, a
rigorosa fiscalização por meio dos responsáveis para tal (para que não seja
permitida a falta do menor no devido cumprimento que deva ser feito),
somada a uma rigorosidade no que se tange aos estudos deva ser o que falta
para que o índice de atos infracionais praticados por inimputáveis seja
diminuído.
A educação é o único viés para que haja uma efetiva ressocialização.
Sem a educação, ninguém consegue refletir, não há quem tenha
responsabilidades para si, muito menos para sociedade. Levar o menor a
entender o que é o certo e o que é o errado indicará uma ressocialização mais
efetiva ao cumprimento de sua medida socioeducativa, e possivelmente,
5
uma não retroação a prática de novos atos infracionais.
5.
CONCLUSÃO
Entende-se com esse constante estudo, que para que se tenha uma
redução de atos infracionais praticados por inimputáveis, é imprescindível
uma fiscalização rigorosa no que tange ao cumprimento das
obrigações/medidas, somada a educação que deve ser feita por profissionais
qualificados, e que deve ser exercida com autoridade, para que resulte em
efetivos resultados positivos.
Um menor infrator deve ser visto perante a sociedade e perante o
Estado, como um ser humano em desenvolvimento, porém, se pratica um
ato considerado como infracional, o mesmo deve ser punido por uma medida
que o reeduque, e que o reintegre ao convívio com a sociedade em que ficou
em “falta”.
Reiterando-se o que já foi dito ao longo deste estudo, a educação é o
único viés para que haja uma efetiva ressocialização. Sem ela, não há
possibilidade de um ser humano que esteja em “construção” como é visto os
menores entenderem as consequências dos atos que praticam.
6.
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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;

5

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
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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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Palabras clave: Derecho Internacional Marítimo, Navegación marítima,
Convenciones, Seguridad.

1 INTRODUÇÃO
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.
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.
272
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

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 ainda
do Império Bizantino, mas no reinado de Basílio I, que surgem as Basílicas, cujo
Livro III é consagrado exclusivamente ao comércio marítimo.
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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 a5totalidade 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
começamos a assistir à criação de normas de resolução de conflitos comerciais
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(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.
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 baixa-mar
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
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. Admitia-se 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 sobre as
grandes rotas que tinham desvendado. Os seus direitos exclusivos de navegação
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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.
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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 ajustavase 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,
5 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 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
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algumas poucas milhas, colocou-se assim subitamente na ordem das centenas de
milhas.
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 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
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
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costeiro. A fixação da largura máxima do mar territorial nas 12 milhas marítimas
está virtualmente assente na Conferência de Direito do Mar.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

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, atenuação5de 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 relata o estado das
unidades populacionais, em nível internacional, a partir de 2006.
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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.
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
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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.
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.
5
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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A fusão entre os sistemas de controle de constitucionalidade no Brasil como efeito
da força vinculante dos precedentes judiciais declarada no julgamento do caso
“amianto crisotila”
5

Resumo: Analisam-se as origens, o alcance e o significado da decisão do Supremo
Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 3406 e 3470, que operaram
significativa transformação na moldura do controle de constitucionalidade no
Brasil.
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constitucionalidade. Controle difuso. Abstrativização do controle difuso.
Abstract: This article analyzes the origins, scope and significance of the decision
of the Federal Supreme Court in the joint judgment of the ADIs 3406 and 3470,
which have undergone a significant transformation in the framework of
constitutionality control in Brazil.
Keywords: Constitutional law. Procedural law. Judicial review. Diffuse control.
Abstractivization of diffuse control.
Sumário: 1. Introdução. 2. O modelo original de controle de constitucionalidade
previsto na Constituição Federal de 1988. 2.1. Controle difuso. 2.2. Controle
concentrado. 2.3 Distinção entre as modalidades de controle constitucionalidade e
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a atribuição do Senado Federal no controle difuso (art. 52, X, CF/88). 3. O requisito
da repercussão geral no recurso extraordinário e o julgamento unificado de recursos
especiais e extraordinários repetitivos. 4. A consolidação do sistema de precedentes
com o Código de Processo Civil de 2015. 5 A decisão do stf no julgamento conjunto
da ADI 3406 e ADI 3470, em 29/11/2017: mutação constitucional e abstrativização
do controle difuso. 5.1 Do teor da decisão. 5.2 Importância do caso. 5.3 Acerto do
entendimento. Conclusão. Referências. Notas.

1 INTRODUÇÃO
No ano de 2008, em workshop realizado no âmbito de congresso
jurídico ocorrido na cidade do Recife/PE, do qual tive a oportunidade de
participar, recebi em primeira mão a notícia, da parte do então presidente do
STF, Ministro Gilmar Mendes, de que se discutia no âmbito da Suprema
Corte, ainda de forma embrionária, a mutação constitucional do art. 52, X,
da CF/88. Em decisão recente, datada de 29/11/2017, no julgamento
conjunto das ADIs 3406 e 3470, ambas oriundas do Estado do Rio de
Janeiro, o Plenário do STF, em julgado da Relatoria da Ministra Rosa
Weber, confirmou o entendimento então propugnado, para afastar a
exigência de suspensão da execução, pelo Senado, da lei declarada
inconstitucional incidentalmente pelo Supremo em controle difuso de
constitucionalidade. Operou-se verdadeira fusão entre os sistemas de
controle de constitucionalidade no Brasil, com a superação da dicotomia
entre o controle concreto e o abstrato no âmbito do STF, evidenciando a
força do precedente vinculante na nova sistemática do processo judicial
brasileiro, tanto na esfera cível quanto na criminal.
As razões da referida decisão passam pela força vinculante dos
precedentes judiciais e as transformações operadas no processo civil
brasileiro desde 2004, com a instituição do requisito da repercussão geral
em recurso extraordinário e a consequente sistemática de julgamento
unificado de recursos extraordinários repetitivos, regulamentada pela Lei n.º
11.418/2006, que incluiu o art. 543-B, ao CPC/73. Com o advento do Novo
Código de Processo Civil (CPC/2015), consolidou-se o sistema de
precedentes obrigatórios, forçando o STF a uma releitura do seu papel no
controle difuso de constitucionalidade.
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O controle de constitucionalidade, consistente na aferição da
compatibilidade de leis e atos normativos emanados do Poder Público com
as prescrições de ordem formal e material da Constituição escrita, é
fenômeno próprio do constitucionalismo moderno e contemporâneo, que
tem experimentado aumento significativo de importância desde a segunda
metade do século passado. O primado da supremacia da Constituição,
plasmada nos preceitos internacionais de proteção e garantia dos direitos
humanos, que impõe o dever de fiscalização dos atos do Poder Público à luz
das normas impositivas de tutela dos direitos fundamentais, aliado a uma
substancial mudança no perfil do cenário litigioso (ações coletivas,
demandas de massa), bem como, ainda, as rápidas transformações ocorridas
nos cenários político, econômico, cultural e tecnológico, nem sempre
acompanhadas pelo Legislativo na velocidade necessária, ocasionaram
verdadeiro protagonismo do Judiciário na solução de questões inerentes a
princípios e valores constitucionais, realçando a importância da jurisdição
constitucional e impulsionando o Estado-juiz a uma reestruturação da forma
de trabalho e das atribuições de seus membros.
5
Nesse contexto, ganharam
vulto, nas últimas décadas, estratégias de
racionalização da jurisdição dos tribunais superiores e de vinculação a
precedentes judiciais, como forma de dinamizar a atuação das cortes e de
adequar o Judiciário ao modelo da litigiosidade de massa, o que, ademais,
propiciou incremento na segurança jurídica e na efetivação do princípio da
isonomia. Assim é que, no Brasil, foram instituídos, nesse período, a súmula
vinculante, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), o julgamento unificado de recursos especiais e extraordinários
repetitivos, a súmula impeditiva de recurso de apelação, e, com o novo
Código de Processo Civil, os precedentes vinculantes, tudo sem prejuízo da
eficácia geral e do efeito vinculante das decisões em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC).
O fenômeno mais recente desse processo, no Brasil, mostrou ser a
transformação operada no sistema de controle de constitucionalidade
consistente na abstrativização do controle difuso, por mutação
constitucional, fruto de decisão recente do STF, datada de 29/11/2017,
objeto da presente consideração. Neste estudo, busca-se examinar as
origens, o alcance e o significado dessa modificação, para o que se parte de
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uma breve consideração em torno do controle de constitucionalidade
conforme definido originalmente na Constituição de 1988.
2
O
MODELO
ORIGINAL
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988
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No Brasil, o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos
emanados do Poder Público, de natureza repressiva e de origem jurisdicional,
inspirou-se tanto no modelo austríaco (concentrado, em abstrato, em caráter
principal) quanto no norte-americano (difuso, em concreto, em caráter incidental),
construindo-se, ao final, um modelo misto, a exemplo do que ocorre com o sistema
português. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 957) Da forma como foi
instituído pela CF/88, o controle de constitucionalidade no Brasil ostentava, pois,
uma dualidade procedimental, na medida em que as diferentes estratégias de
controle se revelavam como modalidades distintas, cujo único ponto de contato era
a vinculação da magistratura ordinária às decisões proferidas em sede de controle
concentrado (eficácia erga omnes e efeito vinculante).
A fiscalização da constitucionalidade poderia ocorrer, portanto, de duas
formas independentes: a) o controle concentrado, efetuado pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas, a serem movidas exclusivamente pelos legitimados por
lei para a instauração da instância; b) o controle difuso, efetuado incidentalmente
por todos os juízes e tribunais, no exercício normal da atividade jurisdicional, em
toda e qualquer ação judicial submetida à apreciação do Poder Judiciário.
2.1 Controle difuso
Primeira forma de controle de constitucionalidade a surgir no Brasil,
previsto na Constituição da República, de 1891, o controle difuso inspirou-se na
experiência dos Estados Unidos da América, ante a influência exercida pelo direito
norte-americano na pessoa de Rui Barbosa, jurista encarregado da formulação do
projeto da primeira constituição brasileira da era republicana. Trata-se da
fiscalização da constitucionalidade das leis e atos normativos estatais como questão
incidental à solução de casos concretos submetidos à apreciação do Poder
Judiciário, razão pela qual é também chamado de cotrole “concreto”. A questão
constitucional é dita “incidental” quando, no contexto de um conflito específico
judicializado, cujo mérito é um bem jurídico diverso, cogita-se do afastamento da
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aplicação da lei ante o argumento da incompatibilidade formal ou material do ato
legislativo em relação à Constituição. A inconstitucionalidade não se revela como
questão principal, mas meramente incidental. É denominado de “difuso” porquanto
realizado por qualquer juiz ou tribunal do País, não constituindo poder concentrado
em um único órgão estatal, mas difundido nos diversos órgãos do Judiciário
nacional, incluindo a suprema corte nacional, que, no caso brasileiro, é o Supremo
Tribunal Federal.
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O modelo norte-americano do controle difuso tem por característica
primordial o fato de que a decisão acerca da inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo vale somente para o caso concreto no qual foi a questão apreciada de
forma incidental. Significa dizer que, apesar da declaração de inconstitucionalidade
da lei por um órgão do Poder Judiciário nacional, o qual pode afastar, no todo ou
em parte, sua aplicação no caso concreto, ou, ainda, conferir interpretação conforme
a Constituição ou proceder à declaração de nulidade parcial sem redução de texto,
a lei continua válida e aplicável aos demais casos não abrangidos pelo processo.
Ainda que, por força da sucessiva
interposição de recursos, o caso venha a
5
ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, no formato tradicional do modelo
concreto, a decisão faz coisa julgada somente inter partes, não alcançando sujeitos
não integrantes da demanda. Da forma como projetado pelo constituinte originário,
no controle concreto de constitucionalidade, a decisão somente alcança as partes do
processo, tanto assim que o art. 52, X, da CF/88, assegura ao Senado Federal a
possibilidade de “suspender a execução” da lei declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado – evidentemente, como forma
de estender os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, produzindo o
resultado prático equivalente ao de atribuição de eficácia erga omnes a uma
declaração de inconstitucionalidade cujo efeito era exclusivamente inter partes.
2.2 Controle concentrado
Incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição de 1946,
que criou a figura da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o controle
concentrado, por sua vez, consiste na fiscalização da constitucionalidade de leis ou
atos normativos em tese, por meio de ação direta movida perante o Supremo
Tribunal Federal, o qual aprecia a constitucionalidade da lei em abstrato, sem
referência a qualquer caso concreto, produzindo decisão com eficácia erga omnes e
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efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário nacional.
(BRASIL, 1999, p. 1) Diferentemente do controle difuso, no qual a decisão vincula
apenas as partes do processo, no controle concentrado, a decisão alcança, com igual
força, também, quem não participou do processo, dado que a lei é declarada
inconstitucional em abstrato, ante o mero cotejo do texto legal com a norma
constitucional, sem que a decisão se refira a um conflito concreto de interesses. O
objeto da ação é a questão constitucional em si, de modo que compreende o próprio
mérito do processo.
A ação voltada ao controle concentrado da constitucionalidade somente
pode ser movida pelos legitimados previstos no art. 103, da CF/88. No curso do
processo, a defesa do ato impugnado é efetuada pelo Advogado-Geral da União.
Admite-se a participação do amicus curiae, consubstanciado na pessoa de sujeitos
ou entidades com autoridade no assunto e representatividade adequada, que podem
se manifestar a favor ou contra a declaração de inconstitucionalidade. Tal como
ocorre no controle difuso, pode a declaração abranger o todo ou parte do ato
normativo, sendo técnicas admissíveis a imposição de interpretação conforme a
Constituição e a pronúncia de nulidade parcial sem redução de texto. (BRASIL,
1999, p. 1)
No modelo brasileiro, são três as ações diretas que materializam o controle
concentrado de constitucionalidade, todas de competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal: a) ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), cujo pedido é a
declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais,
incluindo a inconstitucionalidade por omissão; b) ADC (Ação Declaratória de
Constitucionalidade), voltada para a declaração de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal, nos casos em que haja comprovação de divergência judicial
relevante; e c) ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental),
que, segundo a doutrina, pode ter por objeto lei ou ato normativo federal, estadual
ou municipal, direito pré-constitucional, atos do poder público, atos privados e atos
jurisdicionais. (BARROSO, 2012, p. 329 -338) ADI e ADC são regulamentados
pela Lei 9.868/99, ao passo que a ADPF é objeto da Lei 9.882/99.
2.3 Distinção entre as modalidades de controle constitucionalidade e a
atribuição do Senado Federal no controle difuso (art. 52, X, CF/88)
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Como se vê, as duas modalidades de controle de constitucionalidade no
Brasil foram projetadas, na visão do constituinte originário, de modo autônomo e
independente. Somente a decisão em sede de controle concentrado ostentava
eficácia geral, ao passo que o controle difuso, reservado à declaração incidental de
inconstitucionalidade, operava efeitos apenas inter partes, vinculando unicamente
os sujeitos participantes do processo, em cujo bojo havia sido declarada
incidentalmente a inconstitucionalidade, ainda que desse julgamento viesse a
participar, pela via recursal, o Supremo Tribunal Federal, que detém competência
para o controle concentrado de inconstitucionalidade.
Nesse último caso, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, caberia
ao Senado Federal, por decisão política e discricionária, suspender a execução da
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, o que se convencionou
realizar mediante o ato normativo primário denominado “Resolução”. Consoante se
extrai do endereço eletrônico oficial do Senado Federal, em texto divulgado pela
assessoria de publicidade, datado de 29/06/1998:
Entre 5as atribuições do Senado Federal mantidas pela
Constituição de 1988, destaca-se a competência privativa de
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF). Para que isso ocorra, é necessária
comunicação do presidente do STF, representação do
procurador-geral da República e projeto de resolução de
iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). Tanto a comunicação como a representação e o
projeto deverão ser instruídos com o texto da lei cuja
execução deve ser suspensa, o acórdão do Supremo, o
parecer do procurador-geral da República e a versão do
registro taquigráfico do julgamento. Depois de lida em
plenário, a comunicação ou representação é encaminhada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que
formulará projeto de resolução suspendendo a execução da
lei, no todo ou em parte. Apenas as decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre ações de controle indireto são
remetidas para apreciação do Senado. Essas ações são
aquelas em que uma das partes alega que a lei que está
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sendo aplicada é inconstitucional e a matéria vai
tramitando de instância em instância até chegar ao
Supremo. Nos casos de ações diretas, a decisão do
Supremo passa a valer para todos os casos. Se o STF decidiu
pela inconstitucionalidade, a lei passa automaticamente a
ser considerada inconstitucional.Mas o Senado não está
obrigado a suspender uma lei considerada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. Quando isso ocorre, e o
plenário do Senado assume uma posição contrária à tomada
pelo Supremo, a decisão do STF permanece válida apenas
para as causas julgadas em última instância pelo próprio
Supremo. Apesar de a última palavra ser do Senado nos
casos de controle indireto, as decisões do Supremo não são
invalidadas, apenas não se tornam regra e a lei não é
suspensa. (BRASIL, 2018, p. 1)
Tal entendimento era compartilhado pela doutrina especializada e vigorou
na prática jurisprudencial e legislativa pelos primeiros 30 (trinta) anos de vigência
da Constituição Federal de 1988. Apenas as decisões do STF em sede de controle
concentrado ostentavam eficácia geral; no âmbito do controle difuso, ainda que
decidida a questão em única ou última instância pelo Supremo Tribunal Federal,
ostentava a decisão eficácia somente em relação aos sujeitos do processo, salvo
suspensão da execução por Resolução do Senado Federal, após proposta da
Comissão de Constituição e Justiça, na forma do regimento interno.
As transformações operadas no processo judicial brasileiro, contudo, que
ocasionaram o fortalecimento da jurisprudência como fonte do Direito e
culminaram, com o novo Código de Processo Civil, na criação de precedentes
vinculantes no direito brasileiro (cuja força obrigatória, segundo entendimento das
cortes superiores, transcende os limites do processo civil, alcançando, inclusive,
ações de natureza penal), resultariam em uma mudança no quadro de distribuição
de competências, com a racionalização da jurisdição das cortes superiores e, no
âmbito do STF, a superação da dualidade entre os controles difuso e concentrado
de constitucionalidade. Ante a perspectiva de que o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça devem atuar, em nível recursal, primordialmente, como
tribunais de teses, cuja manifestação transcende os limites da causa, operando, pela
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controle difuso de constitucionalidade produziriam efeitos apenas inter partes.
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A mudança, que aqui se optou por denominar de “abstrativização” do
controle difuso de constitucionalidade, iniciou-se com a criação do requisito
específico da repercussão geral para os recursos extraordinários e a sistemática do
julgamento unificado de recursos especiais e extraordinários repetitivos, e acabou
por ser formalmente reconhecida em decisão recente do Supremo Tribunal Federal,
datada de 29/11/2017.
3 O REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E O JULGAMENTO UNIFICADO DE RECURSOS
ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS
A Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004, introduziu um
§ 3º ao art. 102, da CF/88, o qual restringiu o cabimento do recurso extraordinário
para as hipóteses em que fosse demonstrada a “repercussão geral” das questões
5
discutidas no caso concreto. (BRASIL, 1988, p. 1) A norma constitucional relegou
à legislação ordinária a definição do que viria a ser o conteúdo do novo requisito de
admissibilidade, tendo a matéria sido regulamentada pela Lei n.º 11.418, de 19 de
dezembro de 2006, que incluiu o art. 543-A ao CPC/73, segundo o qual, “Para efeito
da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os
interesses subjetivos da causa.” (BRASIL, 1973, p. 1) O requisito encontra-se hoje
previsto no art. 1.035, § 1º, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O instituto procedeu a verdadeiro corte na competência do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de ser instância regular de julgamento para os casos
que comportem questão constitucional para, tão somente, admitir controvérsias cujo
interesse discutido ultrapasse os limites subjetivos da causa. Passou a ser ônus do
recorrente demonstrar, em preliminar do recurso, e para a apreciação exclusiva do
STF, a existência da repercussão geral. O encargo se manifesta inclusive sob o
aspecto formal: nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF,
inexistindo preliminar explícita nas razões do extraordinário sustentando a
ocorrência da repercussão geral, o recurso não será conhecido. (BRASIL, 2013, p.
148)
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A repercussão geral foi uma estratégia de objetivação da jurisdição superior
(WOLKART, 2013, p. 35), fundada na necessidade de desafogar o Supremo
Tribunal Federal, o qual, pela abrangência nacional de sua competência territorial,
encontrava-se, à época da edição da EC n.º 45/2004, sobrecarregado com um
número excessivo de recursos oriundos de todas as regiões do País. A
irracionalidade do quadro se mostrava ainda mais evidente quando se considerasse
que os recursos que obstruíam a pauta do STF tinham por objeto, no mais das vezes,
questões jurídicas já resolvidas em pronunciamentos anteriores da corte, nas
denominadas demandas de massa ou repetitivas, a exemplo das questões tributárias,
previdenciárias, relativas ao direito do consumidor, a procedimentos
administrativos e à competência legislativa de estados e municípios.
Como resultado de diversas transformações ocorridas nos cenários social e
econômico, nos últimos anos, ocorreu verdadeira crise material do Judiciário
brasileiro, o qual viu aumentar sobremaneira os índices de litigiosidade da
população, forçando tribunais e juízos de primeira instância a elevarem a produção
e a produtividade, tanto pela ampliação do quadro de pessoal quanto pela adoção de
técnicas mais aprimoradas de gestão. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o
reflexo dessa elevação drástica na carga de trabalho foi a verdadeira supressão da
atividade primordial do pretório excelso, o qual praticamente deixou de exercer o
papel de corte constitucional para pronunciar, repetidas vezes, a mesma ratio
decidendi, ante a resistência de partes e advogados em deixar de provocar a última
instância na forma do recurso extraordinário, apesar de cientes do provável
insucesso da pretensão, à luz da jurisprudência dominante da corte.
Tornou-se necessário, pois, limitar o acesso das partes ao Supremo Tribunal
Federal, de sorte a permitir um exercício racionalizado da jurisdição da Corte Maior
em face dos novos contornos assumidos pelos litígios sociais. O desiderato somente
poderia ser alcançado pela instituição de um sistema de precedentes, nos quais as
decisões prolatadas pelo Supremo em sede de demandas comprovadamente
repetitivas fossem aplicáveis aos demais feitos que tivessem por objeto questão
idêntica de direito. Uma solução nesses moldes, para além de promover evidente
economia processual, com reflexos na celeridade da prestação jurisdicional,
proporcionaria maior previsibilidade e unidade ao direito.
Assim é que, paralelamente à instituição do novo requisito de
admissibilidade que foi a repercussão geral, criou-se um regime unificado de
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julgamento de recursos extraordinários repetitivos e um sistema que favorecia a
aplicação do precedente pelas cortes locais, ante a possibilidade de reexame do
acórdão prolatado pelos tribunais de segunda instância, de modo a adequá-lo à
decisão proferida pelo Supremo. Na nova sistemática, o tribunal local ficou com a
incumbência de selecionar um ou mais recursos representativos da questão jurídica
e os remeter ao STF, sobrestando os demais na origem até o julgamento definitivo
pelo Supremo. Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados
consideram-se inadmitidos por expressa disposição legal, em interessante eficácia
extraprocessual da decisão relativa à repercussão geral. Caso entenda o STF,
contudo, pela satisfação do requisito de admissibilidade, o resultado do juízo de
mérito seria publicado para apreciação dos tribunais de segunda instância, os quais,
retomando o andamento dos feitos sobrestados, poderiam “declarar prejudicados”
os recursos extraordinários (caso de a decisão do STF ser consentânea com o
acórdão recorrido) ou “retratar-se” (hipótese de o decidido no julgamento do RE
contrariar a decisão do tribunal local), já que essa última situação, ante a vinculação
horizontal do precedente sobre a repercussão geral, apontaria para o necessário
provimento do extraordinário caso viessem os autos a subir para a apreciação do
Supremo. (BRASIL, 1973, p. 1) 5
A mesma Lei n.º 11.418/2006, que definiu no plano infraconstitucional o
significado da repercussão geral, incluiu o art. 543-B, ao CPC/73, estatuindo que,
havendo “multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia”, a
análise da repercussão geral será efetuada por amostragem, a exemplo do que já
ocorria com os recursos do Juizado Especial Federal. Ocorre que não se contentou
o legislador com isso, tendo a lei avançado para assegurar a ampliação da eficácia
da tese firmada no julgamento do mérito dos recursos representativos da
controvérsia para os processos sobrestados, pois, nos termos do art. 3º, do recém
criado art. 543-B, do CPC/73, “Julgado o mérito do recurso extraordinário, os
recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização
ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.”
(BRASIL, 1973, p. 1)
Isto é: não apenas a existência da repercussão geral para uma determinada
questão jurídica seria decidida por amostragem como também o próprio mérito dos
recursos extraordinários repetitivos seria julgado de forma unificada e com base nos
feitos representativos da controvérsia. A imbricação entre o julgamento unificado
do mérito do recurso e o exame por amostragem do requisito da repercussão geral
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foi tamanha que, tanto na praxe do STF quanto na própria legislação, houve certa
confusão terminológica, de modo que a expressão “sistemática da repercussão
geral” passou a significar o regime de julgamento por amostragem de recursos
repetitivos, com sobrestamento de processos e formação de precedente de alta força
persuasiva – ainda que, a rigor, tal opção se mostre tecnicamente incorreta, vez que
o requisito de admissibilidade da repercussão geral não se confunde com a
metodologia de apreciação por amostragem da existência desse requisito e, muito
menos, com o julgamento unificado do mérito dos recursos extraordinários
repetitivos que foram técnicas instituídas contemporaneamente à definição
infraconstitucional do significado do novo requisito de admissibilidade.
Assim, desde 2006 que o julgamento pelo pleno do STF somente ocorre,
diretamente, para os feitos representativos da controvérsia, sendo que os demais
processos que versem sobre questão idêntica permanecem sobrestados na origem,
aguardando, no caso de concordância do acórdão local com a orientação proclamada
pelo Supremo, a aplicação da decisão do STF pelo tribunal de segunda instância, o
qual declarará prejudicado o recurso e, em caso de divergência entre o entendimento
do tribunal local e o precedente de mérito da Corte Maior, uma forma especial de
efeito regressivo do RE, consistente na possibilidade de retratação do acórdão já
publicado pelo membros do tribunal a quo. (DIDIER JÚNIOR; CUNHA, 2009, p.
340) Sob a égide desse regime, houve redução significativa no número de processos
submetidos ao crivo do STF e maior uniformidade do direito, principais objetivos
da reforma.
No âmbito do STJ, dado o sucesso da sistemática de julgamento por
amostragem do recurso extraordinário, adotou-se método semelhante para o
julgamento de recursos especiais repetitivos. A inovação veio um ano e meio depois
da edição da norma infraconstitucional que regulamentou a repercussão geral, na
forma da Lei n.º 11.672, de 8 de maio de 2008, que acrescentou o art. 543-C, ao
CPC/73, criando procedimento praticamente idêntico ao do julgamento dos recursos
extraordinários repetitivos pelo STF. [1]
4 A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES COM O CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Em 18 de março de 2016, após vacatio legis de 1 (um) ano, entrou em vigor
o Novo Código de Processo Civil, Lei n.º 13.105/2015, fruto de amplo debate no
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Congresso Nacional, com participação de diversos setores da sociedade, em
especial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que se debruçaram sobre o préprojeto elaborado por comissão de juristas nomeada no âmbito do Senado Federal,
liderada pelo Ministro do STF e Docente Titular da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Professor Doutor Luiz Fux.
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Um dos aspectos centrais do novo código é, precisamente, o sistema de
precedentes judiciais obrigatórios que institui, consolidando a sistemática do
julgamento por amostragem de recursos extraordinários repetitivos (“regime da
repercussão geral”) e o julgamento unificado de recursos especiais repetitivos, além
da criação de outros institutos aptos à formação de precedentes obrigatórios, como
o Incidente de Assunção de Competência (IAC) e o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), no âmbito dos tribunais locais, tendo conferido,
ainda, força vinculante aos entendimentos sumulados do STF e STJ. [2]
No plano do STF – que mais interessa ao presente estudo – a diferença
primordial passou a ser a imposição da autoridade do precedente formado em
controle difuso de constitucionalidade
com força vinculante aos demais juízos e
5
tribunais do País. Sob o CPC/73, o entendimento firmando no julgamento de um
recurso extraordinário, embora sob a sistemática da repercussão geral, ainda não se
mostrava formalmente obrigatório, na medida em que a lei apenas facultava aos
tribunais locais retratar-se, caso o acórdão da segunda instância discordasse da
decisão proferida pelo STF. (BRASIL, 1973, p. 1) [3] Isto é: inobstante toda a lógica
do sistema estivesse voltada para a aplicação do precedente, inclusive por revelarse praticamente inútil decisão diversa, dado que o recurso já estava interposto e já
havia sido decidido em sentido contrário pela corte superior através do feito
representativo da controvérsia, não tinha o legislador ainda avançado ao ponto de
conferir eficácia vinculante ao precedente, de sorte que, nos estritos termos da lei,
não havia verdadeiro dever funcional de aplicação do entendimento pela corte
inferior, à semelhança do chamado regime de stare decisis, usual nos países
de common law.
Com o Novo Código de Processo Civil de 2015, contudo, avança-se
sobremaneira no tema, na medida em que o art. 927 é categórico ao afirmar a
obrigatoriedade de observância das teses jurídicas firmadas em julgamento de
recursos especiais e extraordinários repetitivos, além de outros casos que
especifica. In verbis:
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Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de
súmula vinculante;III - os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior
Tribunal
de
Justiça
em
matéria
infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados. (BRASIL, 2015, p.
1)
Por conseguinte, sob o CPC/2015, todo precedente do STF (e não apenas o
formado em decisão de controle concentrado de constitucionalidade) passou a ter,
de certa forma, aplicação geral, na medida em que a tese firmada se mostra
vinculante para todos os demais juízes e tribunais do País. Trata-se de regramento
significativamente diverso do que prevalecia na vigência do CPC/73, pois, ali, a
força do precedente – afirmada ainda de forma tímida – somente ocorria,
formalmente, para o processo no bojo do qual havia sido interposto recurso
extraordinário, o qual, uma vez sobrestado para o julgamento da questão jurídica no
feito representativo da controvérsia, atrairia, por força da própria lógica do sistema,
a incidência do entendimento firmado pelo tribunal superior. Para as ações que
viessem a ser propostas posteriormente à fixação da tese pelo STF, contudo, à luz
da estrita disposição legal, ainda não havia vinculação formal da magistratura, o que
passa expressamente a ocorrer com o art. 927, do CPC/2015.
Atualmente, a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento de um recurso
extraordinário individual, eleito como representativo da controvérsia, além de ser
aplicada de imediato aos processos sobrestados, aplica-se, também,
obrigatoriamente, aos processos futuros, que venham a ser submetidos à apreciação
do Judiciário, e versem sobre idêntica questão de direito.
5 A DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DA ADI 3406 E ADI
3470, EM 29/11/2017: MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E ABSTRATIVIZAÇÃO
DO COTNROLE DIFUSO
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É nesse contexto de vinculação precedencial formal imposta pelo CPC/2015
que o Plenário do STF, em decisão recente, datada de 29/11/2017, reconheceu a
produção de efeitos erga omnes pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade, sem necessidade de
suspensão da execução da norma pelo Senado Federal. No julgamento conjunto das
ADIs 3406 e 3470, ambas oriundas do Estado do Rio de Janeiro, o Plenário do STF,
em julgado da Relatoria da Ministra Rosa Weber, declarou a ocorrência de mutação
constitucional do art. 52, X, da CF/88, ante a incompatibilidade de sua interpretação
literal com o regime de precedentes vinculantes instituído a partir da EC 45/2004,
que criou o requisito da repercussão geral.
Inobstante a ausência de previsão expressa no texto constitucional, dada a
redação sintética e até omissa do art. 102, § 3º, CF/88, um dos sentidos do requisito
da repercussão geral, para além do corte na competência do STF, que não mais iria
apreciar questões menores ou provincianas, mas apenas as que tivessem o condão
de abalar interesses relevantes de uma inteira coletividade, era o julgamento por
amostragem dos recursos extraordinários que versassem sobre idêntica questão de
direito, na medida em que, se ao STF
5 não mais competia julgar sequer recursos não
repetitivos que não ostentassem transcendência em relação às partes do processo,
quanto mais inadmissível seria que permanecesse se pronunciando repetidas vezes
sobre idêntica questão de direito, nas questões de massa que produzissem grande
repetição de recursos extraordinários. A própria ideia de uma repercussão “geral”
da questão jurídica, consubstanciada na existência de elementos que suponham
haver interesse na apreciação da matéria por sujeitos não integrantes da específica
relação processual, já revela, de per si, o viés coletivo atribuído ao recurso
extraordinário pelo instituto e, por conseguinte, a estreita ligação do novel requisito
com a formação de um sistema de precedentes.
Essa relação foi explicitada pela Lei n.º 11.418/2006, que incluiu o art. 543B, ao CPC/73, criando o sistema de julgamento por amostragem do mérito de
recursos extraordinários, a partir da apreciação por amostragem do requisito da
repercussão geral. O julgamento por amostragem do recurso parte do pressuposto
lógico da cisão entre o caso concreto e a tese jurídica, precisamente para que a tese
possa ser julgada em abstrato e possa ser aplicada a processos futuros, segundo os
preceitos da doutrina dos precedentes, consubstanciada na regra do stare decisis,
conhecida de longa data dos países que integram o sistema jurídico da common law.
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Com a previsão, pelo CPC/2015, da força obrigatória das decisões do STF
em “recursos extraordinários repetitivos” (art. 927, III), e considerando que, desde
2006, já não mais se aprecia qualquer recurso extraordinário a não ser pela
sistemática dos recursos repetitivos – vale dizer, nos termos da Lei 11.418/2006,
todo recurso extraordinário é, presumivelmente, uma demanda recursal repetitiva –
, havendo, por conseguinte, a apreciação por amostragem do requisito da
repercussão geral e a declaração de suspensão em todo o território nacional dos
processos que versem sobre questão idêntica ainda que não se saiba se, de fato,
existem outras demandas de igual teor em trâmite no País, tem-se que, como
resultado, o julgamento de qualquer recurso extraordinário pelo STF é apto à
formação de precedente vinculante. E, por ser vinculante à magistratura ordinária,
é evidente que sua ratiodeve regular a vida social, o que equivale, em termos
práticos, à eficácia erga omnesdo controle concentrado.
5.1 Do teor da decisão
A decisão foi noticiada no Informativo 886 do STF. Até a data de
encerramento deste estudo, em março de 2018, o acórdão ainda se encontrava
pendente de publicação – o que, contudo, por óbvio, não impede a absorção do
entendimento pelos juízes e tribunais do País, sobretudo quando se considere que a
íntegra da gravação da sessão plenária encontra-se disponível no endereço
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, com a exposição sumária das razões dos
votos na forma oral. Nesse sentido, é de se registrar que casos há em que a
publicação do acórdão pelos setores administrativos do STF demora cerca de 1 (um)
ano. Inobstante, ainda nesse interregno, o STJ já passa a aplicar o entendimento do
Supremo, o que evidencia ser a orientação vinculante, do ponto de vista prático,
independentemente da publicação do acórdão. Exemplo do que se afirma foi a
equiparação entre casamento e união estável para fins sucessórios, operada pelo
Supremo no julgamento do RE 878.694/MG, assimilado e referido pelo STJ de
imediato, ainda antes da publicação do acórdão.
Segundo o Informativo, a questão principal debatida em Juízo era a alegação
de inconstitucionalidade da Lei n.º 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro, que
proíbe a extração do amianto em todo território daquela unidade da federação e
prevê a substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que
o contenham. O Plenário do STF, por maioria, julgou improcedentes os pedidos
formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a
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mencionada Lei, declarando, também por maioria e incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995, que regulava a
possibilidade de utilização do amianto na modalidade crisotila, e reconhecendo,
quando a esta declaração incidental, a existência de efeito vinculante e eficácia erga
omnes.
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Ressalte-se que tal eficácia geral jamais foi admitida em julgados anteriores,
porquanto a questão estava sendo debatida em sede de controle incidental de
constitucionalidade, ainda que no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade.
A ADI é uma ação judicial como qualquer outra e permite o controle incidental
como razão de decidir da questão principal, que, no caso, coincide em ser também
uma questão constitucional. Nessa hipótese, a questão constitucional principal, por
expressa disposição legal, faz coisa julgada erga omnes e produz efeito vinculante,
mas a questão incidental, ainda que resolvida no seio de uma ação de controle direto,
segundo a jurisprudência até então existente no STF, não produz eficácia geral, mas
apenas inter partes. Logo, ao decidir conferir eficácia vinculante e efeito geral à
decisão em controle difuso, o STF rompeu com uma tradição histórica, avançando
em campo ainda não explorado pela
5 jurisprudência e superando a literalidade do art.
52, X, da CF/88.
A questão processual objeto do presente estudo surge, no referido julgado,
por iniciativa do Min. Gilmar Mendes, que enxergou no caso a oportunidade de
reconhecer, no plano jurisprudencial, as transformações operadas pelo sistema de
precedentes no controle de constitucionalidade. É que o art. 2º da Lei 9.055/1995 já
havia sido declarado inconstitucional, incidentalmente, no julgamento da ADI
3.937/SP (relator originário Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Dias
Toffoli, julgamento em 24/08/2017), e, por força da interpretação literal atribuída
ao art. 52, X, da CF/88, não tendo havido a suspensão da execução da norma pelo
Senado Federal, a decisão não ostentava eficácia geral, o que permitia a aplicação
do dispositivo por quem não tinha sido integrante do processo anterior. Por se tratar
de questão grave e relevante, atinente aos limites do exercício da atividade
econômica e à saúde da coletividade, em curto espaço de tempo, foi o Supremo
instado a manifestar-se novamente sobre a mesma questão constitucional,
frustrando o intuito de racionalização da jurisdição superior do sistema de
precedentes, iniciado desde a instauração da repercussão geral e da sistemática de
julgamento unificado de recursos extraordinários repetitivos.
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Segue a transcrição do trecho de interesse do Informativo:
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A partir da manifestação do ministro Gilmar Mendes, o
Colegiado entendeu ser necessário, a fim de evitar
anomias e fragmentação da unidade, equalizar a decisão
que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto
em sede de controle incidental. O ministro Gilmar Mendes
observou que o art. 535 do Código de Processo Civil reforça
esse entendimento. Asseverou se estar fazendo uma
releitura do disposto no art. 52, X (3), da CF, no sentido de
que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de
inconstitucionalidade, para que ele faça a publicação,
intensifique a publicidade.O ministro Celso de Mello
considerou se estar diante de verdadeira mutação
constitucional que expande os poderes do STF em tema de
jurisdição constitucional. Para ele, o que se propõe é uma
interpretação que confira ao Senado Federal a
possibilidade de simplesmente, mediante publicação,
divulgar a decisão do STF. Mas a eficácia vinculante
resulta da decisão da Corte. Daí se estaria a reconhecer
a inconstitucionalidade da própria matéria que foi
objeto deste processo de controle abstrato, prevalecendo
o entendimento de que a utilização do amianto, tipo crisotila
e outro, ofende postulados constitucionais e, por isso, não
pode ser objeto de normas autorizativas. A ministra Cármen
Lúcia, na mesma linha, afirmou que a Corte está
caminhando para uma inovação da jurisprudência no
sentido de não ser mais declarado inconstitucional cada ato
normativo, mas a própria matéria que nele se contém. O
ministro Edson Fachin concluiu que a declaração de
inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma
preclusão consumativa da matéria. Isso evita que se caia
numa dimensão semicircular progressiva e sem fim. E essa
afirmação não incide em contradição no sentido de
reconhecer a constitucionalidade da lei estadual que
também é proibitiva, o que significa, por uma simetria, que
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todas as legislações que são permissivas — dada a preclusão
consumativa
da
matéria,
reconhecida
a
inconstitucionalidade do art. 2º da lei federal — são também
inconstitucionais. Em divergência, o ministro Marco
Aurélio afirmou que o fenômeno previsto no inciso X do
art. 52 da CF — regra que atende a independência e
harmonia entre os poderes — é constitutivo e não
simplesmente declaratório, visto que diz respeito à
suspensão da execução da lei no território nacional. (STF,
Informativo 886)
A análise do vídeo da sessão de julgamento disponibilizado na Internet pelo
perfil oficial do STF revela que a questão foi bastante debatida como obiter
dictum no bojo do julgamento das mencionadas ADIs. Em sede de aparte ao voto
do Min. Alexandre de Moraes, os ministros discutiram a problemática inerente à
repetição do tema na Corte, e, por conseguinte, a possibilidade de, reinterpretando
o art. 52, X, da CF/88, admitir-se que os efeitos da decisão proferida em sede de
controle difuso alcançassem também
as partes não integrantes do processo. Em
5
decorrência, a declaração de constitucionalidade de uma lei estadual que veda o uso
do amianto na modalidade crisotila imporia a solução da questão para todos os
demais Estados da federação, não se fazendo necessário novo pronunciamento do
Supremo relativamente a leis de outros entes federados.
Após o voto da Min. Rosa Weber na condição de relatora, o Min. Alexandre
de Moraes iniciou a exposição de seu voto com a indagação acerca do conteúdo da
decisão do colegiado na ADI 3937/SP, na qual restou vencido, solicitando do
plenário esclarecimento quanto a se a Corte havia conferido interpretação conforme
a Constituição para declarar inconstitucional a utilização de toda forma de amianto
ou apenas excluir do ordenamento o art. 2º, da Lei n.º 9.055/1995, que versava sobre
a possibilidade de utilização do amianto da modalidade crisotila, abrindo, com isso,
espaço, para a atuação legislativa estadual, nos termos da competência concorrente
do art. 24, da CF/88. Pondera que, caso se tivesse obtido quórum de maioria absoluta
no julgamento da ADI 4066, que apreciou como questão principal a
inconstitucionalidade da lei federal que permite o uso do amianto crisotila,
afirmando-se, por conseguinte, a vedação constitucional da utilização do referido
minério, todas as demais ADIs que versassem sobre a constitucionalidade de leis
locais proibitivas ou permissivas do uso do amianto estariam prejudicadas, na
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medida em que a decisão possuiria eficácia erga omnes e efeito vinculante.
Contudo, como não se alcançou tal quórum, tendo a lei sido reputada
inconstitucional por 5 votos contra 4, não se tendo atingido o número mínimo de 6
ministros, a declaração de inconstitucionalidade existente era a da ADI 3937,
quando se julgou Lei do Estado de São Paulo, e na qual a lei federal foi declarada
inconstitucional apenas incidentalmente, sem ostentar, portanto, eficácia erga
omnes, solução que estava novamente sendo apresentada pela relatora, Min. Rosa
Weber, desta feita em relação a lei do Estado do Rio de Janeiro.
A este ponto [4], o Min. Gilmar Mendes intervém:
“Vossa Excelência me permite uma consideração?
Falando um pouco desta questão, mas, também, projetandoa para além dos casos, desse caso, para outros casos, nós
podemos ter situações, realmente, muito delicadas, a meu
ver. Nesse caso, Vossa Excelência está mostrando que pode
haver divergência entre as legislações estaduais. Esse é um
ponto que precisa ser considerado. E, a partir daí, em se
tratando de um produto de fabricação nacional, nós vamos
gerar problemas e, inclusive, nichos locais onde isso pode
estar proibido e outros em que isto será aceito, dificultando
e colocando até um tipo de proibição, no que diz respeito à
produção e consumo. Já discutimos essa questão aqui em
relação a rótulos. Min. Fux foi autor de um belíssimo
precedente em relação à questão da cana, à queima da palha
em São Paulo, onde essa questão se coloca. Você acaba por
não uniformizar. Isso é um problema, que, inclusive, na
Europa, projeta relações para além do Estado-Nação,
porque, de fato, se você discute regras, por exemplo, sobre
dejetos em determinado rio, Danúbio, ou coisas do tipo,
você, na verdade, precisa ter uma regra que seja abrangente
para além de fronteiras de dados países, do contrário, isto
acaba... Portanto, essa é uma questão delicada, que nós
temos de uniformizar. E, mais uma vez, aí – mas aí eu
pontuaria essa angústia de Vossa Excelência, e acho que
o CPC, neste ponto, talvez sinalize, uma superação,
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ponto em que eu tenho insistido –, que nós não temos
outra alternativa, pelo menos no âmbito do Supremo,
senão equalizar a decisão que se toma em sede de
controle abstrato e a decisão que se toma em sede de
controle incidental. E, agora, me parece que o CPC vem
em reforço, quando a norma não distingue mais a declaração
de inconstitucionalidade em uma ou outra situação. Na
prática, nós já fazemos isso, um pouco. Nós não esperamos
que o Senado suspenda. E, como sabemos, é um pouco
sazonal, a suspensão por parte do Senado. Às vezes ele faz,
até faz com certa diligência – isso depende muito da
atividade da Comissão de Constituição e Justiça –, às vezes
esse assunto é negligenciado, e o Senado não se debruça
sobre esse tema, porque é um tema assaz técnico, vamos
dizer assim, e considerando a formação da casa legislativa.
Então, essa questão, me parece, nós vamos ter que enfrentar,
ou agora, ou em outro momento, porque, de fato, a meu ver,
5 sentido fazer-se essa distinção. Um caso que
não faz muito
passou por todas as instâncias, desde o primeiro grau vem
sendo discutido, portanto, bastante moroso – certamente
todos esses REs têm lá mais de 10 anos –, o que estou
projetando, então, é a necessidade de nós encaminharmos
uma solução, sob pena de nós, em verdade, investirmos em
um impasse, quer dizer, vamos ficar a... E, na prática, nós já
estamos, um pouco, fazendo isso, até indo além. Se nós
olharmos o que fazemos hoje no controle de lei municipal,
Presidente, nós vamos ver que temos decisões de todos os
ministros, em um dado momento, de que aquilo que se
assentou sobre IPTU progressivo, sobre taxa de iluminação
pública, em relação a um dado município, nós projetamos
para o outro, embora sejam leis diferentes, acabamos nem...,
e não temos outra alternativa. Do contrário, teríamos, que
em alguns casos, ter aqui 5.600 [Min. Cármen Lúcia: quase
6.000 ações para discutir o mesmo conteúdo].”
O Min. Luiz Fux acrescenta:
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“Senhora presidente, se me permite, isso é um caso
típico de uma questão prejudicial de mérito. É um caso
típico de uma questão que forma um prejuízo sobre a
questão consequente. Se, efetivamente, a lei federal é
inconstitucional, tanto faz, as leis locais são absolutamente
indiferentes, não pode amianto de forma alguma, de sorte
que as leis locais também não podem regular aquilo que, na
essência, já foi declarado inconstitucional. Agora, o
contrário, ou seja, se nós entendermos que é constitucional
a exploração de amianto crisotila, aí, as leis locais teriam
competência concorrente para, naquele território, permitir
também o amianto crisotila. Agora, se for declarada
inconstitucional com quórum suficiente, eu acho que a
eficácia é erga omnes, todos nós estamos animados. Agora,
é preciso atender esse quórum.”
O debate prossegue com a participação de diversos ministros:
Min. Cármen Lúcia: “O Min. Alexandre de Moraes
chamou bem a atenção sobre isso, nesta matéria, acho que é
um pouco diferente, e o Min. Gilmar Mendes vai além. Se
eu bem entendi, o que o Min. Gilmar põe é que nós estamos
caminhando na jurisprudência constitucional brasileira para
algo que era inédito em nossa história, é declarar a
inconstitucionalidade de matéria, e não de uma lei
específica.”
Min. Gilmar Mendes: “Isso é um segundo aspecto, que
seria o efeito vinculante do fundamento determinante, mas,
antes, o que estou dizendo é que, a força do precedente que
o CPC quer trazer, na verdade, é abrangente dessa....”
Min. Luiz Fux: “O código, inclusive, agora, por
exemplo, na fase de execução, quando se quer alegar que a
sentença que é objeto do cumprimento ou da execução
antiga se baseou em lei inconstitucional, diz que a lei pode
ter sido considerada inconstitucional em controle
concentrado ou em controle incidental. Qualquer dos
controles é suficiente para que a parte possa se escusar de
cumprir uma sentença inconstitucional.”
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Min. Rosa Weber: “Mas, de qualquer forma, Min. Fux,
se Vossa Excelência me permite, a questão continua de
enorme complexidade, porque não há sequer um
pensamento único quanto ao que sejam as normas gerais e
quanto ao que sejam as normas especiais. Por isso que eu
até trouxe a definição do Diogo de Figueiredo para partir,
pelo menos para mim, eu acolhi para fazer uma delimitação
e continuo com o meu juízo de improcedência, ainda que
sem declarar a inconstitucionalidade incidental da Lei
9.055, porque eu entendo que o Estado pode, sim, no
exercício da competência suplementar, ele pode disciplinar
naquilo em que ele não afasta o comando da norma geral,
naquilo em que ele não se contrapõe ao comando da norma
geral, que é a federal, e, na linha, por isso que trouxe, até,
aquele precedente do próprio Supremo, da lavra da Min.
Ellen Gracie, mas não há, digamos assim, unanimidade
quanto a esses conceitos, quanto a essas definições.”
Min. 5Luiz Fux: “O Min. Marco Aurélio e eu, por
exemplo, entendemos que a norma protege mais do que
esses valores, protege comércio exterior, protege bens que
são tutelados por uma norma nacional.”
Min. Gilmar Mendes: “Pois é, essa é a dificuldade,
gerando, então, algumas ilhas no sistema, [Min. Fux aparta:
alguns Estados poderão, outros não poderão], isso é uma
dificuldade para todo o sistema. Levando, inclusive, a um
conflito que a própria constituição, de ‘iure constituendo’,
quer evitar, por exemplo, quando, em matéria tributária, se
veda, tributação especial no que diz respeito a produtos, e
tudo o mais, que dificulte o transporte de pessoas ou bens,
porque acaba tendo esse tipo de repercussão.”
O Min. Alexandre de Moraes retoma a palavra e reitera na dúvida, ao tempo
em que, o Min. Edson Fachin pede a palavra para raciocinar que:
“Não há dúvida alguma que o Supremo Tribunal
Federal, por maioria qualificada, na ADI da relatoria do
Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Dias
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Toffoli, essa a ADI 3937, declarou a inconstitucionalidade
do art. 2º, da Lei 9.055. Esse é um fato jurídico normativo
inequívoco. E com um quórum qualificado apto a declarar
a inconstitucionalidade. Alcançamos os 6 votos. Na
declaração incidental. E, portanto, à luz, do parágrafo único,
do art. 28, da Lei 9868, somado com o dispositivo do nosso
regimento interno, que consta do art. 101, é possível
depreender a direção daquilo que, num dos segmentos da
intervenção do Min. Gilmar Mendes acabou emergindo.
Isto é, essa declaração de inconstitucionalidade, não há
como, para resolver eventual anomia e fragmentação da
unidade, não há como não depreender a possibilidade, com
todas as cautelas possíveis, de isto se projetar para a
compreensão das demais demandas, sob pena de nós,
efetivamente, ficarmos numa metodologia semicircular
progressiva, onde pensando por problemas nós só criamos
mais problemas e declaremos inconstitucional uma ideia
legislativa que ainda não se materializou. O que nós temos
é o presente, e esse presente é o art. 2º, da Lei n.º 9055, que
foi declarado inconstitucional por maioria qualificada.”
O Min. Marco Aurélio, que, ao final, apresenta entendimento contrário à
inovação, afirma [5] que, na declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei
9.055/95, havida por maioria absoluta dos membros do STF da ADI 3.937/SP, em
sede de controle difuso, “porque não houve a suspensão da execução prevista na
Carta da República pela casa legislativa”, referido dispositivo “continua com
eficácia no território nacional”. Em resposta, o Min. Gilmar Mendes coloca: “O
que estou querendo propor é que a gente faça uma revisão disso para equalizar, e,
agora, reforçado por esse dispositivo, o 927, do CPC”.
O Min. Luiz Fux intervém para afirmar que é uma “boa proposta”, e
acrescenta que o art. 535, § 2º, do novo CPC, equipara as decisões de controle
concentrado e de controle difuso do STF para efeito de inexigibilidade do título
executivo judicial, o que reforça a conclusão quanto à eficácia geral da decisão em
controle difuso.
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“A nossa prática, de alguma forma, caminha nesse
sentido. Nós não ficamos aguardando a suspensão [pelo
Senado]. Na verdade, o velho art. 557, do Código de
Processo Civil antigo, já vinha sendo aplicado nessa
perspectiva, da decisão dos precedentes, de modo que é uma
forma de desatar uma controvérsia que, do contrário, pode
produzir, de fato, aquilo que o Min. Fachin chamou de um
‘semicírculo permanente’. Porque nós nunca trouxemos.
Veja, vamos admitir isto (embora os discursos, às vezes,
variem
na
concretização):
declarada
uma
inconstitucionalidade, normalmente – aqui, na verdade, nós
tivemos um certo imbróglio, porque misturaram-se os
procedimentos, mas, normalmente – declarada a
inconstitucionalidade de uma lei em um controle difuso,
aqui, nós, 5nunca mais, trazemos o debate para o Plenário.
Em tese, se nós estivéssemos esperando o 52, X, nós
teríamos que fazer. Tem até um precedente do Min.
Menezes Direito em que ele julgou prejudicada uma ADIn
porque a matéria já havia sido julgada em repercussão geral,
considerou, portanto, que a matéria já estava resolvida.
Quer dizer, nenhum de nós espera que, tendo sido a matéria
pacificada em sede de controle de constitucionalidade, seja
difuso, seja concentrado, que isso se reedite.”
O Min. Marco Aurélio rebate: “Quanto ao inciso X do art. 52, na redação
originária do constituinte de 1988, eu ainda considero que a lei das leis do País é a
Constituição Federal, e não o Código de Processo Civil.” O Min. Gilmar Mendes
contra-argumenta: “A proposta que eu já tinha feito em outro momento, é que – é
claro que nós não estamos fazendo uma interpretação ablativa do texto
constitucional, do art. 52, X, mas, fazendo uma releitura –, era dizer, nós
comunicamos ao Senado, para que o Senado faça a publicação, para que intensifique
a publicidade, mas a decisão já é bastante em si.” Responde o Min. Marco Aurélio:
“Senhora presidente, eu insisto no que diz o art. 52, X, da Constituição Federal, no
que firma a atribuição do Senado. E esse fenômeno não é simplesmente
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declaratório, é constitutivo. Diz respeito à suspensão da execução da lei no território
nacional.”
Após, segue-se debate envolvendo os Ministros Alexandre de Moraes,
Edson Fachin, Dias Toffoli, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Marco Aurélio
acerca do alcance do julgamento anterior, quanto a se implicaria a interpretação
conforme a Constituição para proibir o uso do amianto em todas as suas
modalidades no território nacional ou somente a declaração de
inconstitucionalidade da norma permissiva, sem alusão à vedação geral como
decorrente da própria Constituição. Discute-se, também, por iniciativa do Min.
Alexandre de Moraes, acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do
art. 2º, da Lei 9.055/95, a saber, se, por se tratar de lei federal sobre normas gerais,
editada com fundamento na competência concorrente prevista no art. 24, CF/88, sua
remoção do ordenamento pela declaração de inconstitucionalidade abriria espaço
normativo para os Estados legislarem permitindo a utilização do amianto na
modalidade crisotila.
A discussão, novamente, colocou em evidência a necessidade de
uniformização da interpretação da matéria para os demais entes federados, evitando
a reiteração do tema na tão disputada pauta do STF, de modo que o Min. Celso de
Mello coloca: “Eu acho que, no fundo, a proposta do Min. Gilmar Mendes é que se
declare inconstitucional a matéria que compreenda a extração, industrialização,
comercialização, utilização, em ordem a conferir eficácia vinculante à própria
‘ratio’, à própria razão de decidir. Isso estabeleceria uma eficácia geral.” [6] A Min.
Cármen Lúcia, presidindo o julgamento, afirma: “Por isso que eu disse que nós
estamos caminhando para uma inovação na nossa jurisprudência no sentido de não
ser declarada mais a inconstitucionalidade de cada ato normativo na sua forma, mas
na matéria que ele contém.”
Após a conclusão do voto do Min. Alexandre de Moraes, o Min. Edson
Fachin, ao proferir o seu voto pela constitucionalidade da lei estadual do Rio de
Janeiro que veda o uso do amianto, julgando improcedente a ADI por afastar as
alegações de inconstitucionalidade tanto formal, quanto material, nos termos do
voto da relatora Min. Rosa Weber, afirma, ao final, no que importa à presente
consideração: [7]
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“Reitero, neste momento, quanto às consequências
desta apreciação, e, naquilo que levou as preocupações do
Min. Alexandre de Moraes a estimular esse diálogo que
acabamos de aqui verificar e travar, entendo que, nos termos
do voto do Min. Dias Toffoli, redator para o acórdão na ADI
3937, declarou-se incidentalmente a inconstitucionalidade
do art. 2º, da Lei n.º 9.055/95, e essa declaração, ainda que
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incidental, opera uma preclusão consumativa da
matéria, e, portanto, nesta medida, o fato de ter sido
incidental não afasta o conjunto das observações que o
Min. Gilmar já fez e que utilizou o verbo ‘equalizar’,
nesta direção de encontrarmos, obviamente, uma solução
razoável para evitar que caiamos numa dimensão
semicircular progressiva e sem fim. E esta afirmação não
me parece que incide em contradição no sentido de
reconhecer a constitucionalidade da lei estadual, que
também é proibitiva, o que significa, por uma simetria, que
5
todas as legislações
que forem ou são permissivas, dada a
preclusão consumativa da matéria, reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 2º, são, também,
inconstitucionais.”
Em seguida, votou o Min. Luiz Fux, nos seguintes termos:
“No primeiro julgamento, da relatoria do Min. Dias
Toffoli, eu fiquei vencido, porque entendi que havia uma
divergência científica na academia e, diante da nossa
incapacidade técnica ou institucional, nós deveríamos
manifestar deferência ao Legislativo, que fez audiências
públicas e votou a lei federal. Mas, a partir do momento
em que o Min. Dias Toffoli obteve adesão da maioria no
sentido da inconstitucionalidade da lei federal, eu acho
que a questão está resolvida pró e contra. As que são
permissivas são inconstitucionais e as leis locais que são
proibitivas são constitucionais. Porque a questão já está
decidida. De sorte que eu, adotando essa equivalência do
controle difuso e do controle concentrado, entendendo
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que o art. 52, X, apenas permite uma chancela formal do
Senado, o Senado não pode alterar a essência da declaração
de inconstitucionalidade do Supremo, eu, então, acompanho
integralmente o voto da Min. Rosa Weber, agora, baseado
nos fundamentos que o Plenário, por maioria, acolheu, de
modo que eu me submeto à colegialidade, decidindo pela
inconstitucionalidade da lei federal.”
O Min. Dias Toffoli, ao votar o mérito da ADI 3470, afirma que:
“Também subscrevo, senhora presidente, todo esse
debate que aqui aconteceu na data de hoje – é um dia muito
importante no que diz respeito à jurisdição constitucional, a
decisão que, imagino, vai ser a conclusão, com a devida
vênia do Min. Marco Aurélio, que sei que pensa em
contrário, em razão do 52, X, e também foi dito pelo Min.
Alexandre de Moraes que compartilha dessa preocupação
do Min. Marco Aurélio, mas, com a devida vênia de Vossas
Excelências – eu subscrevo o que foi inicialmente levantado
pelo Min. Gilmar Mendes e que agora há pouco o Min. Luiz
Edson Fachin discorreu, de uma maneira bastante clara, a
respeito da dimensão da decisão que nós estamos tomando
aqui, qual seja, a aplicação do controle difuso, dando este
efeito erga omnes e praticamente vinculante, também, às
deliberações deste plenário – nem poderia ser diferente,
porque se decide no controle abstrato, tem uma
consequência, se decide no controle concreto, teria outra,
por quê? O sentido do art. 52, X, da Constituição, é para
uma época em que o Diário Oficial levava três meses para
chegar nos rincões do Brasil, uma época em que as decisões
do Supremo, do Judiciário, não eram publicadas nos diários
oficiais. Hoje, a TV Justiça transmite ao vivo e em cores,
para todo o País, o que nós estamos decidindo aqui. Não tem
sentido ter que se aguardar uma deliberação futura, para dar
uma eficácia, e nós ficamos aqui, depois, a bater carimbo
em relação a inúmeros processos que aqui chegam. Toda a
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exatamente, no sentido de superarmos essa necessidade, por
isso eu subscrevo essas manifestações (também, porque isso
não estava anteriormente no meu voto, mas, até para fins de
se evitar entendimentos diferentes ou interpretações a
respeito do voto), subscrevo que a decisão tomada na
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ação direta da qual eu fiquei redator para o acórdão, de
relatoria originária do Min. Marco Aurélio, ação direta
3937, que a decisão ali tomada tem eficácia geral plena,
para todo o território nacional, e não apenas em relação
ao âmbito do Estado de São Paulo, ali, a legislação que
ali se julgava, que era uma lei do Estado de São Paulo.E
também subscrevo a ideia da preclusão em relação à decisão
da matéria, que foi inicialmente aventada pelo Min. Gilmar
e agora também já acompanhada pelo Min. Luiz Edson
Fachin, pelo Min. Luiz Fux, e penso que, talvez, a Min.
Rosa, não sei se explicitou, mas também se pôs de acordo,
e, assim, 5acompanho a relatora, no dispositivo, e farei
juntada de voto.”
A este ponto, intervém o Min. Alexandre de Moraes: “Ministro Toffoli, me
permite 28 segundos?” “Já votei, a palavra agora está com a Presidente”, responde.
“Por favor, está com a palavra”, manifesta-se a Min. Cármen Lúcia. E afirma
Moraes:
“A questão ora colocada, se coloca, se colocou na
discussão, a meu ver – e a maioria, pelo que percebo, já
aderiu, a questão de uma nova interpretação do art. 52, X –
, é uma questão que não foi colocada nem como questão de
ordem, por que digo isso? Até hoje, o Supremo Tribunal
Federal entende que, no controle difuso, o Senado
Federal não está obrigado a estender os efeitos intra
partes para erga omnes das declarações incidentais do
Supremo. Isso é um debate histórico e é sempre uma
proposta do Min. Gilmar, mas, até hoje, o entendimento
é de que ao Supremo cabe declarar, para o caso
concreto, e ao Senado cabe, se entender necessário,
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suspender, dando efeitos gerais e, inclusive, a grande
diferença do controle concentrado é que a suspensão dá
efeitos, sempre, ex nunc, não retroativos. Poderíamos até
evoluir nesse sentido, mas eu quero dizer que eu não
votei em relação a isso, porque não era isso que estava
em questão, só para deixar claro.”
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O voto seguinte foi o do Min. Gilmar Mendes, in verbis:
“Senhora presidente, eu tinha voto, em relação à lei
federal, divergindo, em parte, do Min. Dias Toffoli,
entendendo que, talvez, nós pudéssemos fazer uma
recomendação, numa declaração de inconstitucionalidade,
uma declaração de inconstitucionalidade progressiva, um
apelo ao legislador, mas essa questão já está vencida, a meu
ver, esse tema, portanto, já está encerrado com esses votos
que se formaram. E me parece, a rigor, que o Min.
Alexandre tem razão no que diz respeito aos aspectos
formais. Mas, em verdade, há muito, nós não estamos
prestando atenção ao art. 52, X, de fato. E vou pegar um
exemplo que é prova aritmética (o que é muito difícil no
direito), que é a modulação de efeitos no controle incidental.
Nós fazemos, com naturalidade, hoje, e temos muitos
pedidos aqui, de modulação de efeitos em sede de controle
incidental, para casos outros, obviamente. Estamos
regulando não para o caso concreto, que muitas vezes tem
eficácia ex tunc, mas para outros casos. E assim fizemos no
caso dos vereadores, do número de vereadores; fizemos no
caso da previdência, que são 5 anos o caso de prescrição da
cobrança; da Fundação Chico Mendes; matéria tributária,
vários. Portanto, quando nós fazemos essa atribuição,
claramente, nós estamos assumindo que a nossa decisão não
depende do Senado e estamos fazendo com eficácia geral.
Portanto, me parece que essa questão está resolvida, me
parece que é justo que o tribunal se pronuncie nesse sentido,
para resolver, inclusive, um impasse, que, do contrário, nos
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leva a essa situação semicircular de que falou o Min. Fachin.
Isso me parece extremamente importante. Nós já discutimos
isso várias vezes. Um dos autores críticos desse tema no
passado foi, ninguém mais, ninguém menos, do que Lúcio
Bitencourt, que chamava a atenção para que se comunicasse
ao Senado para a publicização da decisão – é o que falou,
agora, o Min. Dias Toffoli. Mas não foi a posição que,
inicialmente, assumiu o Supremo. Mas o que aconteceu?
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Sob a Constituição de 1988, notoriamente, nós tivemos a
expansão do controle de constitucionalidade,
especialmente do controle direto de constitucionalidade.
E do efeito vinculante e da eficácia erga omnes, que vem
com a ADC. É curioso que não se tenha percebido, na
prática, que a situação toda mudou. Porque o controle,
que, a rigor, é o mais demorado, em tese, o mais
meditado, aquele continua, continuava a ser aquele que
tinha eficácia menor – embora, na prática, com o
5 repercussão geral, isso também perdeu
advento da
sentido, porque, de fato, se estendeu o efeito. Com,
agora, o Novo Código de Processo Civil – já discutimos
isso com o Min. Fux – essa questão se estendeu e
projetou efeitos de maneira muito clara. Na prática,
portanto, isso passa a ocorrer, e me parece, portanto, que
essa questão está resolvida. E, claro, também o efeito
vinculante, já vem acompanhado, tanto é que nós temos
aqui – e já discutimos isso no semestre passado – uma certa
contradição, porque hoje nós misturamos situações da
repercussão geral com o controle concentrado e há coisas
que estão na repercussão geral, inclusive questões de ordem
que nós encaminhamos – suspensão de processos,
provimento ou não provimento automático de recursos – e
nós não aplicamos isso no controle abstrato, que já é dotado
de efeito vinculante e eficácia erga omnes, e nós dissemos
que também precisamos fazer esse acoplamento. Assim me
parece que, também é correta aquela expressão que Vossa
Excelência usou, que, nesses casos, nós declaramos a
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inconstitucionalidade não apenas da norma, mas da matéria,
e de normas idênticas que também são afetadas pela
repercussão, de modo que eu também acompanho o voto da
eminente relatora, mas entendendo que nós estamos fixando
essa orientação.”
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Em seguida, manifestou-se novamente
contrariamente à evolução processual aventada.

o

Min.

Marco

Aurélio

“Senhora presidente, como tenho dito, ultimamente,
tempos estranhos, aonde vamos parar? Somos 11,
presidente, a integrar o Supremo. E temos, realmente, a
última palavra sobre o direito positivo. Mas, temos a última
palavra sobre o direito positivo considerado um grande
sistema, que é o sistema revelado pela Carta da República.
E, aí, não posso ignorar o que se contém nessa mesma carta
da república, não posso desconsiderar que 81 são os
Senadores e 513 são os Deputados, eleitos, representantes
do povo brasileiro. O que nos vem da Constituição Federal
quanto à eficácia vinculante? Temos dois dispositivos a
versarem essa eficácia vinculante e dispositivos que
encerram, a meu ver, algo que deve ser tomado de forma
estrita, não ampliativa. O primeiro é o parágrafo 2º do art.
101, a revelar que as decisões definitivas de mérito
proferidas
pelo
STF
nas
ações
diretas
de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de
constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente, aí vem, aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Nada
impede, senhora presidente, que o Supremo hoje declare
inconstitucional um diploma legal e o Congresso, amanhã,
venha a editar uma nova lei versando a matéria, a matéria
que ensejou a declaração de inconstitucionalidade. É o
sistema, um sistema que homenageia a representatividade
do Congresso Nacional, em que os integrantes são eleitos,
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mediante sufrágio direto, mediante eleições. O segundo
preceito, o verbete vinculante. Mais uma vez, o art. 103-A
refere-se a essa eficácia quanto aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, na
esfera federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Recuso-me, senhora presidente, a dizer que o Senado da
República é um verdadeiro Diário Oficial; que,
simplesmente, deve publicar as decisões do Supremo
formalizadas num controle concreto de constitucionalidade,
formalizadas no âmbito do controle difuso de
constitucionalidade.
Não
interpreto
literalmente,
gramaticalmente, o que se contém no inciso X, do art. 52,
mesmo porque a interpretação gramatical é a que mais
seduz, é aquela que chegamos ao objetivo da norma numa
visão superficial. Entendo o inciso X do art. 52 como uma
regra que atende à independência e harmonia entre os
5 sinaliza que o sistema nacional é um sistema
Poderes, que
equilibrado, ao prever, e ao prever em bom vernáculo, que
compete ao Senado não somente publicar a decisão tomada
pelo Supremo, mas compete ao plenário ‘suspender a
execução, no todo ou em parte, da decisão definitiva tomada
pelo Supremo Tribunal Federal’ – claro e evidente! Se a
inconstitucionalidade ocorre em controle objetivo, presente
em controle concentrado de constitucionalidade, não cabe
acionar o disposto no inciso X, do art. 52 e não cabe porque
aí o pronunciamento judicial fulmina e fulmina de forma
liminar, a norma atacada, não a matéria atacada. Mas, se o
controle se faz de forma limitada, consideradas as balizas
subjetivas do processo, evidentemente, para que haja a
extensão maior, e tenha-se o direito como uno no território
brasileiro,
prevê-se
não
a
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Senado da República – não
chego a esse ponto –, prevê-se que o Senado, segundo está
no inciso X, irá ‘suspender a execução, no todo ou em parte,
da decisão definitiva tomada pelo Supremo Tribunal
313
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Federal.’ Homenageio, presidente, e entendo que é básico
na República, a harmonia e independência entre os Poderes,
não potencializando possível desgaste no Congresso
Nacional, porque, acima de tudo, eu tenho, como eu disse,
a lei das leis, que busco amar cada dia mais, que é a
Constituição Federal. Feita essa consideração, não vou
tomar o tempo dos colegas, mesmo porque a fila de
processos que aguarda inclusão em pauta dirigida, com data
específica, precisa andar, e há de se conciliar conteúdo e
celeridade, quanto à entrega da prestação jurisdicional.
Reporto-me, simplesmente, ao voto que proferi na ADI por
mim relatada, 3937, que farei transcrever nos dois processos
que estão na bancada, e eu concluo, portanto, pelo
acolhimento dos dois pedidos formalizados nas ações
diretas de inconstitucionalidade, é como voto.”
Após, votou o Min. Celso de Mello. No mérito, acompanhou integralmente
o voto da relatora para julgar improcedentes as ações diretas de
inconstitucionalidade, ante a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei n.º 9.055/95.
Quanto à questão processual, afirmou que “a proposta que aqui resultou do debate,
ainda que havendo posições diversas, divergentes, eu entendo que a sugestão, a
proposta do eminente Min. Gilmar Mendes, deve ser acolhida.”
O Min. Celso de Mello procede a ampla análise da questão, recordando que
o Senado Federal foi incumbido pela primeira vez de exercer a competência que lhe
é dada hoje no inciso X do art. 52 já pela Constituição de 1934, que lhe outorgou
competência para, mediante resolução, suspender a execução de lei ou ato estatal
que a Corte Suprema declarasse inconstitucional. Pontua que, na evolução da prática
da jurisdição constitucional brasileira, contudo, houve um momento em que surgiu
do Supremo, já na década de 70, a dúvida quanto a se o Supremo tribunal Federal,
quando julgasse uma representação de inconstitucionalidade (designação formal
que se dava então à atual ação direta de inconstitucionalidade) deveria, também,
observar a regra estabelecida no art. 42 da Constituição de 1969. No Processo
Administrativo n.º 4.477/1972, Rel. Min. Moreira Alves, fixou-se a interpretação,
em torno do art. 42, inciso VII, da Constituição de 1969, a chamada Emenda n.º 1
da Constituição de 1967, tendo o STF concluído que as suas decisões em sede de
314
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

representação de inconstitucionalidade, portanto, em fiscalização normativa
abstrata, quando eventualmente declaratórias de inconstitucionalidade, não mais
deveriam ser comunicadas ao Senado para suspensão. Consoante esclarecido por
aparte do Min. Marco Aurélio, no caso, foi admitida a dualidade de procedimentos
entre o controle concentrado e o controle difuso. Inobstante, aduziu o Min. Celso
de Mello que se entendeu, naquele momento, que a comunicação só se impunha em
face de controle incidental, de fiscalização concreta, representando isso um passo
nesse processo evolutivo a respeito dos poderes do Senado da República.
Continua o Min. Celso de Mello registrando que houve grande debate, tanto
na doutrina, quanto na jurisprudência do STF, a respeito do conteúdo dessa
competência dada pela Constituição ao Senado Federal. O Senado Federal estaria
obrigado a suspender a execução de um ato estatal que o Supremo Tribunal Federal
houvesse declarado inconstitucional? Alguns autores, como Lúcio Bitencourt, o
Prof. Alfredo Buzaid, na sua conhecida monografia escrita em 1958 sobre a ação
direta de inconstitucionalidade no direito brasileiro, e o Prof. Celso Ribeiro Bastos,
sustentaram a tese de que o Senado, efetuando um controle apenas formal, deveria,
sim, obrigatoriamente, promulgar 5a resolução suspensiva, cabendo à Câmara Alta
do Congresso Nacional tão somente verificar 1) se a declaração foi oriunda do
Supremo Tribunal Federal, 2) se observou o postulado da reserva de plenário, 3) se
houve maioria absoluta e 4) se transitou em julgado – portanto, apenas aspectos
meramente formais. Superados esses aspectos formais, impunha-se, segundo esses
autores, ao Senado, suspender a execução da lei. Portanto, o Senado seria órgão de
divulgação da decisão de inconstitucionalidade do Supremo, com o objetivo de
proceder a uma extensão subjetiva, impedindo a utilização daquele ato por qualquer
autoridade pública ou qualquer órgão do Poder Judiciário.
Prossegue ponderando que, por outro lado, autores como o Min. Mário
Guimarães, o Min. Aliomar Baleeiro, o Prof. Josaphat Marinho e o Min. Paulo
Brossard, com estudo completo e abrangente sobre a questão, entendiam que o
Senado não estava obrigado ao ato, dado que exercia controle de natureza política,
em razão do qual poderia ou não efetuar a suspensão. Conforme asseverado pelo
Min. Alexandre de Moraes, a posição, hoje, do STF, é de que o Senado não está
obrigado a promulgar a resolução suspensiva. Contudo, há precedentes antigos,
relativos a casos de matéria tributária do Estado de São Paulo, no qual o Senado,
comunicado pelo Supremo, exerceu a prerrogativa de suspensão e suspendeu a
execução de leis paulistas declaradas incidenter tantum inconstitucionais pelo
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Supremo. Porém, em face de pressão da classe empresarial paulista sobre o Senado,
revogou-se a resolução, restaurando a aplicabilidade das leis estaduais que haviam
sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Essa questão chegou ao STF e foi
decidido que o Senado não está obrigado a suspender a execução, mas, uma vez
fazendo-o, voluntariamente, mediante avaliação discricionária, tal prerrogativa se
exaure, não podendo mais o Senado revê-la, por revogação da execução. Afirma, a
este ponto, que:
“Agora, propõe-se, mediante sugestão do eminente
ministro Gilmar Mendes, o reconhecimento de que estamos
a proceder uma verdadeira mutação constitucional, e
estamos, não há dúvida, expandindo os poderes do STF em
tema de jurisdição constitucional. Esse é um passo,
realmente, muito significativo, extremamente relevante, e,
historicamente, projeta-se no sentido dessa progressiva
evolução, desse progressivo tratamento que a jurisprudência
constitucional do Supremo vem dando aos poderes do
Senado em matéria de suspensão mediante resolução de
decisões de atos estatais que o Supremo haja declarado
inconstitucionais em sede de controle concreto, em sede de
controle incidental. Em um primeiro momento, era ampla
essa competência do Senado, abrangendo, inclusive, as
decisões do STF
em
controle
abstrato
de
constitucionalidade; a partir de 70, o STF restringiu o
alcance da cláusula constitucional e, agora, o que se propõe
é uma outra interpretação que confira ao Senado a
possibilidade de, simplesmente, mediante publicação,
divulgar a decisão do Supremo, mas, no fundo, a eficácia
vinculante resulta da decisão do Supremo Tribunal
Federal. É nesse ponto que me parece fundamental,
digamos, o acolhimento dessa proposta. E, daí, nós
estaríamos a reconhecer da inconstitucionalidade,
agora, da própria matéria que foi objeto deste processo
de controle abstrato, em ordem a prevalecer o
entendimento de que a utilização do amianto tipo
crisotila, tanto quanto do outro tipo mais severo, que
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essa utilização ofende postulados constitucionais, e,
portanto, não pode ser objeto de normas autorizativas.”
O Min. Gilmar Mendes intervém para acrescentar:
“É interessante que essa fórmula do Senado ela é
adotada em 1934, como Vossa Excelência já destacou. E ela
segue uma perspectiva que já estava, de alguma forma, na
Constituição Alemã de 1919, que falava que determinadas
decisões da Corte Suprema tinham eficácia geral,
‘rechtskraft’, ‘força de lei’. E, depois, veio a Constituição
Austríaca de 1920 que adota a mesma percepção, e, para
isso, determina que se comunique ao Chanceler, primeiro
ministro, para que ele publique no Diário Oficial, para,
portanto, dar forma de lei. Depois, agora, a Constituição
Alemã adota a mesma perspectiva, e na legislação, a lei
orgânica da Corte Constitucional alemã, se fala, claramente,
que a corte constitucional vai comunicar ao Chanceler, e,
portanto, agora, Ministro da Justiça, para que ele
providencie5 a publicação no Diário Oficial. Foi, de certa
forma, isso, que o Lúcio Bitencourt dizia: no Brasil, se
pensou, mais ou menos, a mesma coisa, até porque o Senado
era um coordenador de poderes, na Constituição de 1934,
portanto, era um pouco esse o espírito que norteava. E, por
isso, o Lucio Bitencourt disse estranha essa ideia, de
substancializar a decisão. Na prática, dizia ele, só faz
sentido o Senado entrar para publicizar a decisão, e não para
dar eficácia suspensiva à decisão do Supremo.”
E o Min. Celso de Mello finaliza:
“Então, senhora presidente, nesses termos, eu peço
vênia para acompanhar integralmente o voto da Ministra
relatora, julgando improcedentes os pedidos nas duas ações
diretas de inconstitucionalidade. E, também, eu entendo
que se impõe o acolhimento dessa proposta que o Min.
Gilmar Mendes formulou, no sentido de reconhecer aqui
presente uma situação caracterizadora de mutação
constitucional, em ordem a orientar a decisão no sentido
proposto por Sua Excelência.”
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A última a votar foi a Min. Cármen Lúcia:
“Eu também acompanho a eminente ministra Rosa
Weber nos dois casos, tenho voto escrito, cuja juntada eu
farei, no sentido do que já votamos antes e reconhecendo,
como já foi feito por muitos dos senhores ministros, que
verdadeiramente já se tinha uma decisão a partir da ação
direta 3937 pela inconstitucionalidade, ainda que declarada
incidentalmente, do art. 2º, da Lei 9.055/95, e, portanto,
neste caso, improcedentes os pedidos, aos mesmos
fundamentos apresentados, de forma tão douta pela
eminente ministra que foi seguido, ou seja, aplicando-se não
apenas o princípio, reconhecimento, do direito à saúde, mas,
também, os princípios da precaução, princípio da
prevenção, que, nesse caso, se mostravam de uma maneira
evidente, até mesmo pelas condições em que foram
apresentados pela ministra, que já haviam sido também
apresentados pelo Min. Dias Toffoli naquele outro caso, a
partir das evidências apresentados na audiência pública
sobre o matéria. Estou acompanhando no sentido de julgar
improcedentes os pedidos formulados nas ações, com a
declaração incidental de inconstitucionalidade, e, quanto à
proposta apresentada neste caso pelo Min. Gilmar
Mendes, que foi objeto de considerações finais agora, em
que pese não ser o objeto específico das ações diretas, eu
diria que, talvez, Min. Celso, nós estejamos caminhando,
como eu disse, para um reconhecimento de que as
matérias,
sendo
idênticas,
sejam
declaradas
inconstitucionais, até porque nós falamos muito em
doutrina e jurisprudência em controle concentrado e
controle difuso e, em controle concreto e controle abstrato
como se fossem sinônimos. Na verdade, o que é
concentrado é a competência para julgamento e, aí, se tem
o controle abstrato.”
Na sequência, há debate suscitado pela contrariedade manifestada pelo Min.
Marco Aurélio:
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Min. Marco Aurélio: “Interessante este ponto. Porque,
em
última
análise,
estamos
transmudando
o
pronunciamento no controle difuso em um pronunciamento
no controle concentrado e, com isso, há uma consequência
seriíssima. O Congresso não poderá legislar repetindo a lei
declarada inconstitucional em controle difuso e, se o fizer,
quem sabe, talvez caiba reclamação ao Supremo.”
Min. Dias Toffoli: “É que, a rigor, nós estamos no
controle abstrato e, num caso concreto do controle abstrato,
não no controle difuso, num caso concreto do controle
abstrato, para analisar, no meu voto, a lei estadual, eu
precisei declarar inconstitucional a lei federal.”
Min. Marco Aurélio: “Senhora presidente, me permite,
mais uma observação, apenas. É que só há um móvel para
chegar-se à declaração de que o que previsto no inciso X do
art. 52, da CF/88, quanto à atribuição do Senado de
suspender a execução, revela uma atuação simplesmente
5 uma atuação constitutiva, como eu disse, ou
formal, e não
seja, uma situação declaratória, simplesmente declaratória.
Os autores, a maioria dos autores que escreveram sobre a
matéria vão ter que rever o que escreveram.”
Min. Alexandre de Moraes: “Só uma observação. O
Min. Celso de Mello, falou uma questão que é
importantíssima, se é uma questão de mutação
constitucional, eu só gostaria de lembrar que esse tema
específico foi tratado recentemente pelo Congresso na
Emenda 45. A Emenda 45, quando tratou da questão de
tentar aproximar o controle difuso do concentrado,
inclusive, excluindo o art. 52, X, fez uma opção por duas
medidas que resolvem esse problema. Uma é a edição de
súmulas vinculantes, que falam sobre validade,
interpretação e eficácia das leis. E esta Casa já fez isso em
relação a várias ações diretas de inconstitucionalidade
[Marco Aurélio aparta: E, mesmo assim, não é vinculante
ao Legislativo, no poder ínsito ao Legislativo, que é de
editar normas] em relação à Súmula Vinculante n.º 2,
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quando declarou várias leis estaduais sobre o jogo, leis
estaduais que estabeleciam jogo e loterias, mesmo sendo
controle concentrado em relação às leis estaduais, editou a
súmula. E a repercussão geral. Obviamente, a partir da
repercussão geral, os casos decididos em repercussão geral
tornam totalmente desnecessário o art. 52, X, que se
repetem em relação aos demais. Só para refletirmos que, na
verdade, o próprio Congresso já ampliou, extensamente, o
controle difuso. Nós estaríamos aqui, aniquilando
totalmente o art. 52, X.”
Min. Luiz Fux: “Ministro Toffoli, só uma observação,
Vossa Excelência, com essa sua solução, até inaugurou um
outro aspecto muito interessante, que nós, aqui, demoramos
um pouco, mas depois passamos a admitir a fungibilidade
das ações de controle concentrado (ADPF para ADI, etc.),
agora Vossa Excelência traz, com essa sua solução, de uma
cumulação de pedidos em uma ação de controle
concentrado,
de
pedido
de
declaração
de
inconstitucionalidade da premissa da questão prejudicial.”
Min. Cármen Lúcia: “Continuando no meu voto eu
diria que esse encaminhamento que foi feito foi exatamente
no sentido já aqui encarecido pelo Min. Celso de Mello, de
que cada vez mais houve uma aproximação, até do sistema
do civil law com o common law, e o precedente passou a
ganhar tal envergadura que hoje, na repercussão geral, por
exemplo, nós temos que extrair uma tese, que é o que é
vinculante para todos.”
Min. Marco Aurélio: “Não acreditemos no Senado da
República.”
Min. Cármen Lúcia: “Não, acreditamos em todos os
Poderes, porque estamos numa democracia e dependemos
de todos, pelo menos, da minha parte, nenhuma dúvida.
Agora, é preciso que a Constituição, sendo viva, ela
acompanhe. Quando Paulo Brossard escreveu sobre qual era
o papel do Senado Federal na aplicação desta atribuição,
ele, que foi, inclusive, senador, ele dizia, exatamente, que o
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Senado não poderia – naquele trabalho publicado na Revista
de Informação Legislativa –, rever o que foi feito pelo
Supremo Tribunal; o que ele poderia fazer era, exatamente,
o aspecto formal, uma vez que, como nós dissemos, ele
pôde inclusive deixar de desempenhar aquela função. Mas
é certo que o advento do Novo Código de Processo Civil,
principalmente, a lei que trouxe a repercussão geral, e este
encaminhamento, deu uma outra conotação.
Min. Marco Aurélio: “O Senado, então, tem uma
função inócua.”
Min. Cármen Lúcia: “Não é a minha opinião. Respeito
integralmente a opinião de Vossa Excelência.”
Min. Marco Aurélio: “Simplesmente formal? E o que
está escrito como suspensão da execução? ‘Magister dixit’,
para mim, não prevalece.”
Min. Cármen Lúcia: “Para mim, conta muito.”
Min. Marco Aurélio: “Não, prevalece a Constituição
Federal.” 5
Min. Cármen Lúcia: “Claro, e ele estava interpretando
a Constituição.”
Min. Marco Aurélio: “Eu só devo obediência à
Constituição Federal. Nem ao Supremo eu devo
obediência.”
Min. Cármen Lúcia: “Com toda certeza. E o que estou
dizendo apenas é que o ministro Paulo Brossard, ao
escrever, foi grande senador e um grande
constitucionalista.”
Min. Marco Aurélio: “Não me coloque contra a família
Brossard.”
Min. Cármen Lúcia: “Tenho certeza de que Vossa
Excelência jamais diria algo parecido. Estou apenas dizendo
que a minha citação é de alguém que teve experiência, mas
que, como doutrinador, labutou muito, exatamente, no
sentido do que aqui estou acolhendo. E estou acolhendo, no
sentido do que foi proposto, de que, a cada vez mais, num
mundo que pede mais eficiência, e aqui nós estamos
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caminhando para dar uma jurisdição constitucional que
promova não a repetição de temas que já foram tratados,
uma acolhida que me parece extremamente coerente com o
que se propõe o controle de constitucionalidade, quer em
controle concreto, quer em controle abstrato, até porque é
em caso concreto que, nós, nos casos com repercussão geral,
tornamos uma abstração o que se contém na tese, que é
aplicado e vinculante a todos.”
Min. Marco Aurélio: “Foi construção essa eficácia
vinculante dos pronunciamentos sob o ângulo da
repercussão geral, foi construção da jurisprudência, não
veio com a Emenda à Constituição.”
Por fim, a Min. Cármen Lúcia proclamou o resultado: “O Supremo Tribunal,
por maioria, julgou improcedentes os pedidos e, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 9.055/1995, com efeitos erga omnes e
vinculante, vencidos o Min. Marco Aurélio e, em parte, o Min. Alexandre de
Moraes, que divergia para julgar parcialmente procedentes os pedidos, dando
interpretação conforme, na forma do seu voto.” Declarou, em seguida, haver três
outros processos com matéria idêntica, já pautados para o pleno. O Min. Luiz Fux
sugeriu que, em face do entendimento acerca do efeito geral e vinculante, poderiam
os demais ministros atuar monocraticamente, o que foi acolhido pela Presidente,
que apenas agendou para a sessão seguinte o julgamento dos processos, já pautados,
dado que se trataria de mera repetição de votos por parte dos ministros.
5.2 Importância do caso
O julgamento, como se vê, é histórico, e marca importante passo na
jurisdição constitucional brasileira, dada a reconhecida expansão dos poderes do
Supremo Tribunal Federal, que passa a não mais depender da atuação do Senado
Federal para a atribuição de eficácia geral e efeito vinculante aos seus
pronunciamentos em controle difuso de constitucionalidade. Operou-se verdadeira
fusão entre os sistemas de controle de constitucionalidade no Brasil, com a
superação da dicotomia entre o controle concreto e o abstrato no âmbito do STF.
De fato, embora permaneça existindo a divisão entre controle concentrado
(formalizado por meio de ações diretas) e controle difuso (processado
incidentalmente no bojo das diferentes ações judiciais), a partir do referido
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julgamento, rigor, não mais se pode falar na ocorrência de controle “concreto” ou
“abstrato” pelo STF, pois todas as formas de controle realizadas são abstratas.
Houve, pois, o que se pode denominar de “abstrativização” do controle difuso. A
questão constitucional, ainda que trazida no seio de um caso concreto, é analisada
sob uma perspectiva abstrata, tendo em vista a aplicabilidade das razões de decidir
à inteira coletividade.
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Ademais, para usar expressão da lavra do Min. Roberto Barroso, em sua
clássica obra sobre o controle de constitucionalidade no direito brasileiro,
evidencia-se, do julgamento, a “sagacidade política” do tribunal constitucional
brasileiro, em nítida semelhança com o que ocorreu no emblemático caso Marbury
v. Madison, julgado em 1803 pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América.
Nesse precedente histórico, para afirmar primeira vez o poder do tribunal de afastar
a aplicação de uma lei que contrariasse a Constituição, ampliando, assim,
sobremaneira, os seus próprios poderes em um cenário político desfavorável (quase
todos os membros da Suprema Corte haviam sido nomeados pelo presidente
anterior, de orientação política diversa da do então no governo), o fez em sede
de obiter dictum e em um julgado
cujo mérito foi favorável ao Executivo,
5
impedindo, por conseguinte, qualquer questionamento formal acerca do conteúdo
da decisão. As palavras de Barroso quanto ao precedente que abriu caminho para o
controle de constitucionalidade nos EUA e no mundo são lapidares:
A decisão trazia, no entanto, um toque de inexcedível
sagacidade política. É que as teses nela veiculadas, que, em
última análise, davam poderes ao Judiciário sobre os outros
dois ramos de governo jamais seriam aceitas passivamente
por Jefferson e pelos republicanos do Congresso. Mas,
como nada lhes foi ordenado – pelo contrário, no caso
concreto foi a vontade deles que prevaleceu – não tinham
como descumprir ou desafiar a decisão. (BARROSO, 2012,
p. 31)
No julgamento conjunto das ADIs 3406 e 3470, o STF demonstrou
“sagacidade” semelhante, na medida em que: a) o reconhecimento formal da
eficácia geral e do efeito vinculante das decisões proferidas em controle difuso de
constitucionalidade, que, a rigor, expandem o poder do Supremo Tribunal Federal
em relação ao Legislativo, ocorreu na forma de obiter dictum, inviabilizando, por
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conseguinte, um debate amplo e aprofundado da questão sob o crivo do
contraditório, como questão principal (não houve participação da Procuradoria
Jurídica do Senado no caso, por exemplo, sendo de grande valor, por isso mesmo,
a opinião contrária do Min. Marco Aurélio, que forneceu o contraponto necessário
à construção dialética do novo entendimento); b) uma vez que se tratava de mera
reiteração de tema já apreciado anteriormente, isto é, de verdadeira repetição de
entendimento anterior já esposado, o desgaste político foi minimizado, dado que a
decisão final de mérito pouco impacto causou, e a extensão da eficácia já era
esperada pelo governo e pela sociedade civil; c) o fato de se tratar da reiteração de
um julgamento reforçou aos expectadores a noção de que a mutação constitucional
se revela necessária, porquanto evidenciou o desperdício de tempo com a
reapreciação de demandas idênticas na disputada pauta do Supremo Tribunal
Federal; d) a afirmação da eficácia erga omnes e do efeito vinculante de uma decisão
em sede de controle difuso ocorreu, pela primeira vez, para uma questão
constitucional incidental apreciada no bojo de uma ação de controle concentrado,
que, por expressa disposição legal, produz efeitos gerais e vinculantes, situação essa
que, ante a mescla entre os institutos, suavizou a compreensão, na medida em que
torna mais palatável a ideia de que a questão incidental possa ostentar eficácia geral,
vez que o próprio mérito, fundado na questão prejudicial, indiscutivelmente,
atingiria eficácia geral e efeito vinculante. Sem dúvida, uma construção de inegável
inteligência política.
5.3 Acerto do entendimento
Quanto ao mérito da proposta, registro posicionamento pessoal que se alinha
ao entendimento majoritário firmado pela Suprema Corte e que poderia afastar a
preocupação que assolou o eminente Min. Marco Aurélio, representante da
divergência. Com a devida vênia ao ilustre ministro, e embora compartilhe de seu
enorme respeito pelas atribuições constitucionalmente colocadas para os Poderes da
República, mormente quando se possa nelas vislumbrar alguma manifestação do
sistema de freios e contrapesos, entendo – e creio ser esse o sentido absorvido pelos
demais ministros, ainda que por eles não explicitado, talvez em razão da forma
incidental e informal com que a matéria veio a ser apreciada no plenário – que a
interpretação proposta pelo ministro Gilmar Mendes e acolhida pelos ministros
Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Celso de Mello e Cármen Lúcia, formando,
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A uma, e principalmente, porque as transformações que conduziram a essa
interpretação foram legislativas, isto é, passaram pelo crivo do Congresso Nacional,
inicialmente pela forma da sistemática da repercussão geral, trazida pela EC n.º
45/2004 e pela Lei n.º 11.418/2006, conforme já delineado supra, e, posteriormente,
pelo Novo Código de Processo Civil, todas essas normas amplamente debatidas e
aprovadas tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Apenas
não se verificou que, com essas transformações, que outorgaram força ao precedente
em controle difuso, necessário se fazia, também, uma atualização do art. 52, X, que
se tornou anacrônico, assistemático e contraditório dentro do novo sistema. A
mutação do art. 52, X, da CF/88 não se constitui criação livre da jurisprudência, mas
efeito lógico e obrigatório do sistema de precedentes criado pelo próprio legislador.
Em decorrência, o ajuste interpretativo que torna a atribuição constante do art. 52,
X inócua em nada viola a competência do Senado Federal, pois foi o próprio Senado
Federal que criou normas evidentemente incompatíveis com a redação literal do
mencionado dispositivo. Apenas, 5como costuma ocorrer nos diversos ramos do
direito positivo, por descuido – ou ante a evidente impossibilidade de acompanhar
os efeitos um sem-número de normas produzidas no calor dos debates democráticos
em um vasto e inflado ordenamento jurídico positivo – não atentou o legislador para
a antinomia que seria criada, para o anacronismo que resultaria da redação literal do
art. 52, X, da CF/88. E, como sói ser, é da atribuição do Judiciário resolver tais
antinomias.
Ainda, em segundo lugar, não representa a nova interpretação ameaça
alguma à função constitucional do Senado, na medida em que, como bem pontuado
pelo Min. Marco Aurélio, inobstante a decisão do STF, permanece o Legislativo
com autonomia para produzir normas – a meu ver, nesse caso, somente normas de
estatura constitucional, como emendas à constituição ou tratados internacionais
aprovados sob o rito que permita integrarem o bloco de constitucionalidade – que
contrariem o entendimento do Supremo, no exercício da chamada “reação
legislativa”. O fato é que, ante o novo cenário legislativo criado, tanto de ordem
constitucional quanto infraconstitucional, e tendo em vista, ademais, a alta disputa
de processos e matérias do interesse nacional por um apertado espaço na pauta
plenária do STF, não há qualquer motivo de ordem lógica ou jurídica para se
distinguir os efeitos das decisões do Pleno do STF em controle de
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constitucionalidade concentrado e difuso, pois o que interessa para os demais
membros do Judiciário, a Administração Pública e a sociedade civil é saber o
entendimento predominante do Supremo sobre uma dada matéria, o qual, por isso
mesmo, não deve ser materializado na forma de um precedente sem força cogente.
A manutenção da sistemática anterior representaria evidente perda de tempo e de
esforço jurisdicional, mormente quando se considere a similitude entre os
procedimentos de controle concentrado e difuso, no âmbito do STF, que assinalam
inegável objetivação e atribuição de viés coletivo ao recurso extraordinário.
Há, porém, questão importante que poderia ter integrado a linha de
argumentação da divergência, a qual, contudo, não chegou a compor o debate, que
é a atinente à legitimidade para a propositura da ação que ensejaria a decisão com
eficácia erga omnes e efeito vinculante. No caso das ações de controle direto,
previstas pelo legislador como aptas a produzir eficácia erga omnes e efeito
vinculante, a legitimidade ativa é restrita aos integrantes do rol do art. 103, da
CF/88, repetido no art. 2º, da Lei n.º 9.868/99, ao passo que, para deflagrar o
controle difuso, qualquer pessoa detém legitimidade, dado que esta se confunde com
a legitimidade genérica para demandar no Judiciário, que, pela via recursal, chegaria
ao Supremo Tribunal Federal. Não me parece, contudo, que esse argumento – o
qual, à primeira vista, poderia sensibilizar o leitor à tese da divergência, já que foi
esse o quadro criado pelo legislador – possa, ao fim e ao cabo, infirmar a proposta
que acabou por prevalecer no Supremo. Isso porque, com o requisito da repercussão
geral, o recurso só será admitido no STF se a matéria transcender os interesses
subjetivos da lide, revelando-se de cunho coletivo. E, à luz do disposto no CPC/73
com a reforma de 2006, e, depois, no CPC/2015, a decisão produzida nesse tipo de
julgamento produz efeitos extraprocessuais, dada a sua aplicabilidade aos demais
processos sobrestados (na vigência do código antigo) e tanto aos processos
sobrestados quanto aos processos futuros (sob a égide do código atual). Assim,
parece evidente que, para o legislador, desde 2006, com a lei que regulamentou a
repercussão geral no CPC/73 (Lei 11.418/2006), a relevância da matéria para a
coletividade e a possibilidade de prevenção da insegurança jurídica consistente na
multiplicidade
de
decisões
em
processos
sobre
idêntica
controvérsia prevalecemsobre o requisito da legitimidade para efeito de instauração
de um processo cujo resultado final seja uma decisão com eficácia geral.
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No mais, os argumentos trazidos pelos ministros, no sentido do contexto
histórico da atribuição conferida ao Senado e do anacronismo da função no atual
cenário, da forma como a questão é conduzida no direito comparado, da crítica
doutrinária que sucede de longa data, e da necessidade de evolução da perspectiva,
à luz do papel central do STF no sistema de precedentes paulatinamente instaurado
no direito brasileiro, notadamente a partir da criação do instituto da repercussão
geral, sinalizados ao longo deste estudo, tornam estreme de dúvidas o acerto da
posição, que, ao fim e ao cabo, representa medida de racionalidade da jurisdição do
Supremo Tribunal Federal e incremento na eficiência da prestação jurisdicional, no
interesse da inteira coletividade.
CONCLUSÃO
No Brasil, consoante o modelo outorgado pelo constituinte originário, a
fiscalização da constitucionalidade sempre ocorreu de duas formas independentes:
a) o controle concentrado, efetuado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas, a serem movidas exclusivamente pelos legitimados por lei para a
instauração da instância; b) o controle
difuso, efetuado incidentalmente por todos
5
os juízes e tribunais, no exercício normal da atividade jurisdicional, em toda e
qualquer ação judicial submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Inspirado no modelo norte-americano, o controle difuso caracteriza-se
primordialmente pelo fato de que a decisão acerca da inconstitucionalidade da lei
ou ato normativo valer somente para o caso concreto no qual foi a questão apreciada
de forma incidental, com efeitos apenas inter partes, ainda que proferida, por força
da instauração de demanda recursal, por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal. Diversamente, no controle concentrado, movido exclusivamente pelos
legitimados diretamente no Supremo Tribunal Federal, a decisão alcança, com igual
força, também, quem não participou do processo, dado que a lei é declarada
inconstitucional em abstrato, ante o mero cotejo do texto legal com a norma
constitucional, sem que a decisão se refira a um conflito concreto de interesses. Essa
foi a moldura original do controle de constitucionalidade brasileiro.
Ocorre que ganharam vulto, nas últimas décadas, estratégias de
racionalização da jurisdição dos tribunais superiores e de vinculação a precedentes
judiciais, como forma de dinamizar a atuação das cortes e de adequar o Judiciário
ao modelo da litigiosidade de massa, o que, ademais, propiciou incremento na
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segurança jurídica e na efetivação do princípio da isonomia. Assim é que, no Brasil,
foram instituídos, nesse período, a súmula vinculante, a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), o julgamento unificado de
recursos especiais e extraordinários repetitivos, a súmula impeditiva de recurso de
apelação, e, com o novo Código de Processo Civil, os precedentes vinculantes, tudo
sem prejuízo da eficácia geral e do efeito vinculante das decisões em Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).
Especialmente relevantes para os fins do fenômeno ora em apreço foram as
mudanças operadas pelo requisito da repercussão geral em recurso extraordinário,
criado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004, e
regulamentado pela Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que incluiu o art.
543-A ao CPC/73. Referido instituto consolidou-se por meio de uma sistemática de
julgamento por amostragem de recursos extraordinários repetitivos (estabelecendo,
a rigor, verdadeira presunção de multiplicidade) solucionada pela formação de uma
decisão matriz a ser aplicada a um sem-número de processos sobrestados. Com o
advento do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), essa sistemática foi
aperfeiçoada como integrante de um sistema de precedentes vinculantes,
formalmente obrigatórios não somente para os processos sobrestados em função da
interposição de recurso com matéria idêntica à do feito representativo da
controvérsia, mas, também, para demandas futuras a serem apreciadas pelo Poder
Judiciário, forçando o STF a uma releitura do seu papel no controle difuso de
constitucionalidade.
Em decisão recente, datada de 29/11/2017, no julgamento conjunto das
ADIs 3406 e 3470, ambas oriundas do Estado do Rio de Janeiro, em julgado da
relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário do STF, por maioria, afastou a
exigência de suspensão da execução, pelo Senado, da lei declarada inconstitucional
incidentalmente pelo Supremo em controle difuso de constitucionalidade,
reconhecendo a mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88. Operou-se
verdadeira fusão entre os sistemas de controle de constitucionalidade no Brasil, com
a superação da dicotomia entre o controle concreto e o abstrato no âmbito do STF,
evidenciando a força do precedente vinculante na nova sistemática do processo
judicial brasileiro, tanto na esfera cível quanto na criminal. Houve, pois, o que se
pode denominar de “abstrativização” do controle difuso. A questão constitucional,
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A questão foi amplamente discutida como obiter dictum no bojo do
julgamento das mencionadas ADIs, em que se discutia a constitucionalidade de uma
lei do Estado do Rio de Janeiro que proibia a utilização do amianto tipo crisotila.
Em sede de aparte ao voto do Min. Alexandre de Moraes, os ministros discutiram a
problemática inerente à repetição do tema na Corte, e, por conseguinte, a
possibilidade de, reinterpretando o art. 52, X, da CF/88, admitir-se que os efeitos da
decisão proferida em sede de controle difuso alcançassem também as partes não
integrantes do processo. Em decorrência, a declaração de constitucionalidade de
uma lei estadual que veda o uso do amianto na modalidade crisotila imporia a
solução da questão para todos os demais Estados da federação, não se fazendo
necessário novo pronunciamento do Supremo relativamente a leis de outros entes
federados.
Houve intenso debate, sobretudo em face da posição divergente do eminente
Min. Marco Aurélio, mas, ao 5final, foi alcançada a maioria absoluta no
posicionamento, pelo que a declaração da inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei
n.º 9.055/1995, efetuada em caráter incidental no bojo do julgamento das ADIs 3406
e 3470, foi proclamada com eficácia erga omnes e efeito vinculante, impedindo, por
conseguinte, a edição de novas leis estaduais que permitam a utilização de amianto
em quaisquer de suas modalidades.
A forma como a questão foi abordada no Supremo deu mostras de intensa
“sagacidade política”, na medida em que: a) o reconhecimento formal da eficácia
geral e do efeito vinculante das decisões proferidas em controle difuso de
constitucionalidade, que, a rigor, expandem o poder do Supremo Tribunal Federal
em relação ao Legislativo, ocorreu na forma de obiter dictum, inviabilizando, por
conseguinte, um debate amplo e aprofundado da questão sob o crivo do
contraditório, como questão principal (não houve participação da Procuradoria
Jurídica do Senado no caso, por exemplo, sendo de grande valor, por isso mesmo,
a opinião contrária do Min. Marco Aurélio, que forneceu o contraponto necessário
à construção dialética do novo entendimento); b) uma vez que se tratava de mera
reiteração de tema já apreciado anteriormente, isto é, de verdadeira repetição de
entendimento anterior já esposado, o desgaste político foi minimizado, dado que a
decisão final de mérito pouco impacto causou, e a extensão da eficácia já era
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esperada pelo governo e pela sociedade civil; c) o fato de se tratar da reiteração de
um julgamento reforçou aos expectadores a noção de que a mutação constitucional
se revela necessária, porquanto evidenciou o desperdício de tempo com a
reapreciação de demandas idênticas na disputada pauta do Supremo Tribunal
Federal; d) a afirmação da eficácia erga omnes e do efeito vinculante de uma decisão
em sede de controle difuso ocorreu, pela primeira vez, para uma questão
constitucional incidental apreciada no bojo de uma ação de controle concentrado,
que, por expressa disposição legal, produz efeitos gerais e vinculantes, situação essa
que, ante a mescla entre os institutos, suavizou a compreensão, na medida em que
torna mais palatável a ideia de que a questão incidental possa ostentar eficácia geral,
vez que o próprio mérito, fundado na questão prejudicial, indiscutivelmente,
atingiria eficácia geral e efeito vinculante. Sem dúvida, uma construção de inegável
inteligência política.
Trata-se de precedente histórico, a partir do qual as decisões em controle
difuso de constitucionalidade passarão a ostentar eficácia erga omnes e efeito
vinculante, desde que satisfeito o quórum qualificado consistente na maioria
absoluta dos membros do STF para a deliberação pela inconstitucionalidade, ante a
propugnada mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88. A função do Senado,
reinterpretada à luz do novo contexto normativo do sistema de precedentes, passou
a se limitar a conferir maior publicidade à decisão do STF, mas a eficácia geral e o
efeito vinculante passam a decorrer do puro e simples julgamento da questão pelo
Supremo, independentemente de o controle ocorrer na modalidade difusa ou
concentrada.
No mérito, os argumentos trazidos pelos ministros, no sentido do contexto
histórico da atribuição conferida ao Senado e do anacronismo da atribuição no atual
cenário, da forma como a questão é conduzida no direito comparado, da crítica
doutrinária que sucede de longa data, e da necessidade de evolução da perspectiva,
à luz do papel central do STF no sistema de precedentes paulatinamente instaurado
no direito brasileiro, notadamente a partir da criação do instituto da repercussão
geral, sinalizados ao longo deste estudo, tornam estreme de dúvidas o acerto da
posição, que, ao fim e ao cabo, representa medida de racionalidade da jurisdição do
Supremo Tribunal Federal e incremento na eficiência da prestação jurisdicional, no
interesse da inteira coletividade.
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[1] Nos termos do art. 543-C, do CPC, verificando a multiplicidade de recursos
especiais sobre idêntica questão de direito, o Presidente ou Vice-Presidente do
tribunal local admitirá um ou mais recursos representativos da controvérsia, que
serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Os demais processos devem
ficar sobrestados na origem, até pronunciamento definitivo do tribunal superior.
Caso o tribunal local não proceda ao acautelamento dos autos, o relator, no Superior
Tribunal de Justiça, tomará uma das seguintes medidas: a) se, sobre a matéria, já
existir jurisprudência dominante no STJ, aplicará o art. 557, do CPC, efetuando
julgamento liminar de mérito do recurso; b) se a questão já estiver afeta ao
colegiado, sobrestará o feito em análise e poderá determinar a suspensão, nos
tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais se discuta o tema repetitivo
(BRASIL, 1973, p. 1).
[2] Os institutos do IRDR e da Assunção de Competência são nitidamente
inspirados na sistemática de julgamento unificado de recursos repetitivos criado
contemporaneamente à introdução
5 do requisito da repercussão geral no STF
(sobrestamento de processos, julgamento da causa mediante feitos representativos
da controvérsia, aplicação do precedente pelos juízos submetidos à jurisdição do
tribunal).
[3] CPC/73: “Art. 543-B (...) § 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário,
os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização
ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.”
[4] Ao tempo de 46min e 10 segundos de duração da sessão plenária.
[5] Manifestação ocorrida ao tempo de 1 hora, 3 minutos e 23 segundos de
duração da sessão plenária.
[6] Iniciada ao tempo de 1 hora, 29 minutos e 26 segundos de duração da sessão
plenária.
[7] Ao tempo de 1 hora 34 minutos e 16 segundos da sessão.
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MAIS ARMAS, MENOS CRIMES OU MENOS ARMAS, MENOS CRIMES:
UMA REFLEXÃO SOBRE O ARMAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL

EDUARDO
LUIZ
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CABETTE:
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Unisal e Membro do Grupo de Pesquisa de Ética e
Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado da
Unisal.
FRANCISCO SANNINI NETO
(coautor)[1]
Desde há muito tempo e com intensificação na atualidade, discute-se a
conveniência ou não da limitação do acesso da população, sem antecedentes
criminais, a armas de fogo para fins de autodefesa pessoal e patrimonial. Afirma-se
que os obstáculos legais somente têm efetividade quanto ao acesso às armas de fogo
pelas pessoas não envolvidas em criminalidade ou que não tenham por fim essas
práticas. Quanto aos criminosos, como é de sua natureza, pouco se lhes importa as
proibições ou autorizações legais. Essa alegação é realmente procedente. O infrator
da lei realmente não se importa nem mesmo um mínimo que seja com a existência
ou não de um “Estatuto do Desarmamento”. Por outro lado, a população em geral,
não envolvida em práticas criminosas, se vê às voltas com toda uma burocracia legal
para a posse e, especialmente, a autorização do porte legal de uma arma de fogo.
Ocorre que a questão da liberação ou atenuação das limitações à posse e
porte legais de arma de fogo não se reduz a essa obviedade. Há sérias dúvidas quanto
aos efeitos do armamento civil e sua possível relação com um aumento de
confrontos lesivos e letais em situações do cotidiano, bem como uma possível
facilitação do acesso dos criminosos a essas armas que estariam então de posse da
população civil. Do mesmo modo, questiona-se se a flexibilização do acesso às
armas poderia resultar na redução dos índices criminais, como defendem os
armamentistas.
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Antes, porém, de nos aprofundarmos nesse debate, é preciso destacar que
o comércio de armas de fogo, acessórios e munição no Brasil não foi proibido pelo
Estatuto do Desarmamento, uma vez que durante referendo realizado em outubro
de 2005, 63% dos brasileiros votou de modo favorável à comercialização desses
artefatos. Com efeito, observados os requisitos legais, qualquer cidadão maior de
25 anos pode adquirir armas de fogo para mantê-las no interior de sua residência ou
em seu local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável legal pelo
estabelecimento ou empresa (art. 4º, do Estatuto do Desarmamento).
Feita essa observação, destacamos que vários fatores são relevantes neste
debate. Um argumento utilizado correntemente contra a liberação das armas à
população diz respeito ao grande número de homicídios que marca as estatísticas
criminais brasileiras. Em resposta a isso, os defensores da liberação destacam que a
estatística crua não revela o fato de que a quase totalidade desses homicídios é
perpetrada por criminosos contumazes com armas ilegais ou por jovens violentos
que não teriam acesso às armas legalizadas.[2]
Em contraponto, salienta-se
5 o fato de que o armamento da sociedade não
afetaria o comércio ilegal de armas de fogo, pelo contrário, a viabilização desse
comércio fatalmente acarretaria na redução dos valores das armas no “mercado
negro”. Estima-se que um fuzil custe hoje aproximadamente 30 mil reais no
comércio ilegal, sendo que com a flexibilização das regras sobre o tema esse valor
fatalmente seria reduzido pela metade.
Justamente por isso, acredita-se ser ilusória a percepção de que a mudança
na lei tornaria possível um maior controle sobre a circulação de armas no país, vez
que, além dos criminosos, muitos “cidadãos de bem” também optariam pelo
comércio ilegal cujos valores seriam bem mais atrativos.
Fato é que hoje em dia o Brasil apresenta uma enorme deficiência no
controle de suas fronteiras, o que repercute não apenas no comércio ilegal de armas,
mas no tráfico de drogas, contrabando, descaminho etc. A Polícia Federal, órgão
com atribuição para o controle das fronteiras (secas e molhadas), conta hoje com
menos de dez mil policiais. A Argentina, país com extensão territorial muito inferior
ao Brasil, dispõe de quase 30 mil policiais federais e o México, por sua vez, tem um
efetivo próximo aos 60 mil servidores. Resta evidente, portanto, a necessidade de
investimento nessa área!
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Outro temor existente é o de que o civil armado, ao tentar resistir a uma
abordagem de um criminoso, num roubo, por exemplo, venha a se ferir ou mesmo
a ser morto, aumentando a letalidade já enorme em nosso país e ainda ensejando ao
infrator a possibilidade de subtração de mais uma arma de fogo e munição. Demais
disso, sustenta-se que armas de fogo são, sobretudo, instrumentos de ataque e não
de defesa, o que, ao menos em tese, traria mais riscos aos cidadãos armados.
Doutra banda, autores como John R. Lott Jr., demonstram que
estatisticamente o fato de haver uma população armada inibe a atuação de
criminosos e diminui o número de confrontos. LOTT JR. trabalha com fontes diretas
de números que comprovam sua tese, inobstante sejam números referentes a países
anglo-saxões e europeus, nada havendo sobre a realidade brasileira, mesmo porque
não passamos pela experiência da liberação das armas.[3] A idêntica conclusão,
com base também em fontes estatísticas diretas, chega Joyce Lee Malcolm, com
relação à “experiência inglesa”.[4]
EHRLICH chama a atenção para o fato de que em países como o Canadá,
onde a população não costuma ter armas de fogo em casa, os índices de invasões
residenciais para roubos, mesmo com os moradores presentes, é “três vezes maior”
do que em países como os Estados Unidos, “onde o porte de armas é mais
comum”.[5]
Ocorre que em excelente estudo sobre o tema, CERQUEIRA e MELLO,
pesquisadores do IPEA, indicam pesquisas que demonstram exatamente o contrário,
senão vejamos:
Alguns autores examinaram não a relação entre armas
de fogo e crimes, mas se a presença da arma dentro das
residências faz aumentar a probabilidade de vitimização dos
próprios residentes. Entre estes, Kellermann et al. (1993),
com base nas informações obtidas nos registros policiais e
em visitas aos domicílios, empregaram técnicas
de matching com regressão logística condicional para
concluir que a arma de fogo mantida em casa para a
proteção, pelo contrário, é um fator de risco de homicídio
no domicílio, independentemente de outros fatores. Nesta
mesma linha de investigação, Cummings et al. (1997)
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analisaram os casos de suicídio e homicídio, com base em
modelos georreferenciados, em que se consideraram as
informações de registros de armas de fogo (curtas), de 1940
a 1993, nos EUA. A partir de regressões logísticas, os
autores concluíram que famílias com histórico de aquisição
de armas possuem um risco de algum membro se suicidar
ou sofrer um homicídio duas vezes maior que aquelas
famílias que não possuem armas, e que este risco persiste
por mais de cinco anos após a aquisição da arma de fogo.[6]
Na mesma linha, John J. Donohue demonstra em estudo mais recente a
falácia do lema Mais Armas, Menos Crimes, em contraponto ao estudo de LOTT
JR., já citado. DONOHUE estima que a adoção de leis mais permissivas ao
armamento da população eleva em até 15 % o índice de crimes violentos.[7]
Em estudo semelhante, MCCLELLAN examina o impacto das leis Stand
Your Ground (que viabilizam o acesso às armas de fogo) sobre homicídios e lesões
por armas de fogo nos EUA. Usando
5 dados mensais estaduais e uma estratégia de
identificação diferença-diferença, conclui-se que essas leis resultam em aumento de
homicídios. De acordo com as estimativas do autor, pelo menos 30 indivíduos são
mortos a cada mês como resultado das leis Stand Your Ground. Além disso, ele
documenta evidências que sugerem que essas leis também estão associadas a um
aumento nas internações relacionadas a lesões infligidas por armas de fogo. Em
conjunto, as descobertas neste artigo suscitam sérias dúvidas contra o argumento de
LOTT JR., no sentido de que mais armas resultam em menos crimes.[8]
Reforçando essas conclusões, mas com foco na realidade brasileira,
CERQUEIRA demonstra, por meio de análise de dados da Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo e do Ministério da Saúde, o seguinte:
As evidências encontradas aqui sugerem que, no
período analisado, houve efetivamente uma diminuição na
prevalência de armas de fogo em São Paulo; e que o
desarmamento gerou efeitos importantes para fazer
diminuir os crimes letais, mas não impactou
significativamente os crimes contra o patrimônio, o que,
indiretamente, implica a irrelevância do suposto efeito
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dissuasão ao crime pela vítima potencialmente armada. Ou
seja, ao que tudo indica: “Menos armas, menos crimes”.[9]
Em contrapartida, os críticos desses tipos de estudos estatísticos apontam
argumentos interessantes. Quanto aos suicídios, o estudo é feito usando,
obviamente, dados de famílias em que houve compra de arma de fogo e suicídio, o
que realmente, de forma inevitável, vai resultar numa conclusão de que nessas
famílias o número de suicídios por arma de fogo é enorme. Ora, mas se a mesma
pesquisa fosse realizada com cordas grossas e longas ou com veneno de rato, tendo
por objeto os números de suicídios, respectivamente, por enforcamento e
envenenamento, os resultados seriam idênticos. Será que isso indicaria a solução da
proibição de obtenção de cordas e veneno para ratos? Ou ao menos a criação de toda
uma burocracia em torno disso, dificultando às pessoas o acesso a esses produtos?
Semelhante raciocínio pode ser feito com relação aos dados de invasão de
domicílios em que havia armas e as ocorrências de violência. A presença da arma é
ligada à violência perpetrada, mas esta ocorre em inúmeros casos de famílias
desarmadas também. Focando na presença de armas, o resultado acaba sendo
dirigido. Ademais, não constam de registro ou estatísticas os inúmeros casos em que
alguém conseguiu evitar a invasão de sua casa, um furto, um roubo, porque estava
armada, tinha uma arma em casa, fez um simples disparo para o alto ou apenas a
apontou e o infrator fugiu. Essas pessoas normalmente não efetuam registro desses
fatos, de modo que os registros existentes versam somente sobre casos em que
houve violência contra os moradores, independentemente de estarem armados. Ora,
mas uma enorme e incalculável cifra negra atua sem que seja possível englobá-la
na pesquisa. Afinal, a maioria das pessoas sabe de casos ou já vivenciou em sua
própria família, a expulsão de ladrões e outros agressores porque alguém estava
armado.
Registre-se, porém, que em muitos desses casos a “cifra negra” é
aumentada justamente devido a ilegalidade da posse da arma de fogo, o que também
dificulta a análise empírica de dados. Tal constatação não foi olvidada por
CERQUEIRA e MELLO:
Por fim, existe ainda o problema de erros de medida
que, contudo, tem consequências menos graves no que se
refere à estimação do efeito das armas sobre crimes. De
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modo geral, dois potenciais erros de medida podem ocorrer.
Em primeiro lugar, em face do problema da subnotificação
de crimes, é de se esperar que a variável dependente seja
medida com erro. Este problema não tem muita importância
no caso de crimes letais contra a vida e no caso de roubo e
furtos de automóveis, cuja subnotificação é residual. Em
outros crimes, como furtos, lesões dolosas etc., a taxa de
subnotificação pode chegar a 80%, conforme indicam as
várias pesquisas de vitimização aplicadas no Brasil. Ainda
assim, havendo regularidade nesta taxa de subnotificação,
não haveria também maiores problemas. Ocorre que a
subnotificação, bem como a demanda por armas, aumenta
ou diminui a depender da percepção da população quanto à
qualidade e confiabilidade da polícia, que é uma variável
não observada. Neste caso, o problema da subnotificação
levaria a estimativas enviesadas e inconsistentes. Portanto,
os problemas de variáveis omitidas e de simultaneidade têm
5
grande importância
na formulação de uma modelagem para
se estimar o efeito causal das armas sobre o crime. Para que
os coeficientes estimados sejam não enviesados e
consistentes, faz-se necessário lançar mão de uma estratégia
de identificação que trate adequadamente estes dois
problemas. Em princípio, uma estratégia de identificação
extremamente crível seria a formulação de um experimento
natural, no qual, para duas subpopulações com
características idênticas, se fizesse, em apenas uma destas
subpopulações, uma variação exógena da política que se
quer avaliar. Obviamente, como no caso em pauta tal
experimento é fora de cogitação, restam outras abordagens
alternativas que procuram, em última instância, emular os
resultados que se teriam com o uso de um experimento
natural.[10]
Analisando a questão sob uma ótica pouco explorada dos “Direitos
Humanos”, SANTOS aponta para o fato de que os documentos legais internos e
externos que garantem esses direitos, não são impeditivos da autodefesa do cidadão
quando sofre exatamente uma violação de seus próprios direitos por parte de
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criminosos que atacam sua liberdade, sua integridade física, seu patrimônio e, até
mesmo, sua vida. Nesse diapasão, os óbices ao armamento civil do cidadão seriam
obstáculos, em última análise, à efetividade da “legítima defesa própria e de
terceiros” em momentos em que o Estado não se faz presente para garantir a
Segurança Pública.[11]
O mesmo autor analisa também dados estatísticos de outros países e do
próprio Brasil sobre violência e aponta para o fato de que um dos fatores que
incrementam a ousadia dos criminosos no Brasil é a adoção, pelo Estado e pela
própria sociedade civil, inclusive pela mídia dominante, daquilo que denomina de
uma “ideologia da rendição”, quando se orienta para o desarmamento civil e para
uma atitude passiva, de não resistência do cidadão frente ao crime.[12]
SANTOS apresenta uma conclusão: “A única conclusão honesta a que se
pode chegar é a de que não é possível se estabelecer uma correlação direta entre
povo armado e altas taxas de homicídios, seja o povo desenvolvido ou não”.[13]
Nesse ponto somos obrigados a discordar, pois o grau de civilidade e
desenvolvimento de um país ou de uma sociedade está diretamente ligado às suas
estatísticas criminais. Quanto mais atrasada uma sociedade, maior a necessidade de
se regulamentar tudo através de lei. Infelizmente vivemos em um país onde não se
respeita o idoso e nem deficientes físicos, um país conhecido pelo “jeitinho”, em
que muitos procuram obter benefícios em prejuízo de outros. Será que armar uma
sociedade repleta de conflitos interpessoais, seja num acidente no trânsito ou em
uma discussão entre vizinhos, seria prudente? Em um país onde valores éticos e
morais não são bem desenvolvidos, é no mínimo temerário o armamento da
sociedade.
Pondera-se, entretanto, que o cenário se complica quando são analisados
dados sobre homicídios com uso de armas de fogo e se percebe que, para a
conclusão de que grande número de homicídios se dá com armas de fogo em
discussões banais entre vizinhos ou em violência doméstica, são considerados
somente casos de “homicídios esclarecidos” e não o global de “homicídios
cometidos”. Isso certamente distorce os resultados porque esses homicídios banais
são geralmente esclarecidos, quando não objeto de prisão imediata em flagrante,
enquanto um enorme número de crimes ocultos não é considerado na estatística.
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Assim sendo, de maneira totalmente equivocada, surgem os crimes banais
entre vizinhos e parentes com armas de fogo em mãos do cidadão comum, como
grandes propulsores da mortandade que assola do país, quando isso é uma enorme
falácia. Outra questão diz respeito a “acidentes domésticos com armas de fogo”, os
quais são superexpostos midiaticamente, enquanto muitos outros acidentes
domésticos letais, com muito maior incidência estatística, são desconsiderados. Por
fim, SANTOS ainda apresenta uma suposta “pesquisa” da OAB que divulgou que
de cada 16 casos de reação a roubos, 15 deles resultaram em morte ou lesões graves
nas vítimas, embora armadas. Ao buscar os dados em que teria se baseado tal
pesquisa junto à própria OAB, o autor foi informado que tais “dados” eram
inexistentes e que as conclusões resultaram do exame de alguns Boletins de
Ocorrência específicos num número insignificante de trinta casos! Ou seja, como
conclui Santos, a tal “pesquisa’ certamente se tratava “de uma fraude”.[14]
Em meio a um imenso desacordo sobre os melhores rumos quanto à
política de armas, surgem os mais variados autointitulados “especialistas”, alguns
belicistas e escandalosos, outros de voz mansa e pregando a paz e o amor em
situações inviáveis.
5
A grande realidade que qualquer pessoa totalmente honesta pode afirmar,
é que essa é uma questão complexa. Entretanto, há pouco tempo, foi veiculado nas
redes sociais o discurso de um desses “especialistas” em segurança (um filósofo,
escritor de livros que misturam filosofia simplificada e autoajuda). Esse indivíduo
afirmava, como motivo inquestionável para legitimar o desarmamento civil, o fato
de que vivemos num país onde há rivalidades sociais, políticas, violência e
turbulência. Na sua visão, em reuniões públicas, manifestações etc., se for liberada
a aquisição de armas de fogo e seu porte, haveria morticínios incontroláveis. Esse
tipo de manifestação, sinceramente, em nada contribui para o esclarecimento das
pessoas, mesmo porque é feita por um absoluto ignorante em legislação que acaba
fazendo afirmações sobre as leis do país que desconhece completamente. [15]
Na oportunidade, tive de postar um comentário que ora reproduzo em parte
(autor Eduardo Cabette):
Minha opinião sobre o desarmamento é ‘não sei’. Mas,
Cortella emposta a voz para falar besteira. Em primeiro
lugar, qual é o lugar do mundo onde não existem
rivalidades? Nos EUA? Em Israel? Todos esses lugares
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permitem amplamente o uso de armas pelos cidadãos e têm
índices bem menores de homicídios que os nossos, mas têm
rivalidades muito maiores. Sequer há comparação possível.
Em segundo lugar as pessoas somente não foram armadas
em todos os episódios mencionados pelo interlocutor
(manifestações públicas em geral) porque não quiseram. O
acesso às armas nada tem a ver com o Estatuto do
Desarmamento. Quem quer sair por aí armado, matando os
outros, irá armado com arma de fogo onde quiser, com ou
sem Estatuto. Ora, é simples, se o sujeito está com
disposição ou ‘apetite’ para ‘matar’, o que significa para ele
responder por ‘porte ilegal de arma’? Argumento de quem
não tem a mais mínima noção de como funciona uma mente
criminosa. Finalmente, se há liberação da posse e porte de
armas, obviamente isso será para pessoas sem antecedentes
etc. E, além disso, as reuniões armadas são proibidas, não
pelo Estatuto do Desarmamento, mas pela Constituição
Federal (artigo 5º., XVI). O direito de reunião é livre, mas
sem armas. Portanto, em nenhum dos casos mencionados
por Cortella (manifestações populares públicas), seria
permitida a presença de armas, o que nem hoje, nem sem o
Estatuto do Desarmamento é garantia de que não haja
armas. Se as pessoas não levaram armas em manifestações
públicas na atualidade foi porque não quiseram e amanhã
será assim também, vigore a lei que for. E se levarem,
estarão na ilegalidade constitucional (que é muito mais
importante que uma lei ordinária), hoje ou amanhã, com ou
sem Estatuto. A liberação do porte de armas não quer dizer
que as reuniões públicas possam ter pessoas armadas (mas
o ‘sábio’ de voz empostada não sabe disso). Infelizmente as
pessoas falam de coisas que não sabem e conseguem
enganar (para além do autoengano) até mesmo indivíduos
que têm algum conhecimento jurídico. A verdade é que a
manifestação de Cortella foi algo totalmente infundado,
apresentado com trejeitos de segurança e conhecimento,
como se fosse mesmo um ‘especialista’ naquilo que dizia.
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Havia no vídeo ‘vivas’ e homenagens ao interlocutor com o
elogio de ‘sensacional’. Não, ali não havia nada
‘sensacional’, havia uma manifestação absolutamente
ridícula, juridicamente ignorante e que, se as pessoas
pensassem somente um pouquinho, independente de serem
contra ou a favor do desarmamento civil, deveria se tornar
um ícone da imbecilidade nacional”.
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Pois bem, esse é exatamente o perigo desse debate. O ilusionismo dos
falsos “especialistas” que nos acediam de ambos os lados. O exemplo acima
somente é destacado porque recente e realmente demonstrativo de como uma
afirmação sem qualquer sustento legal ou fático pode ser tomada popularmente
como um grande argumento, no caso contra o armamento civil; mas há também
manifestações absolutamente descabidas e que beiram à insanidade no que se refere
à apresentação do armamento da população como uma espécie de panaceia.
Retornando a EHRLICH, é importante ter presente a noção seguinte:
5
No mundo
todo há uma enorme variação nos índices
de porte de armas. Do mesmo modo, a proporção de crimes
violentos muda de um país para outro. Por exemplo, países

como Israel, Finlândia e Suíça têm alta média de posse de
armas e baixo índice de crimes violentos, enquanto em
muitos outros lugares a situação é inversa. No geral, parece
não haver no mundo todo uma correlação entre o acesso a
armas e quantidade de crimes violentos. Isso não chega a
ser surpresa, tendo em vista as diferenças legais,
econômicas e culturais registradas por todo o planeta. [16]
Por isso é tão difícil marcar uma posição segura sobre o tema, considerando
a realidade brasileira em comparação com outros países e culturas. Deixamos,
portanto, aos leitores, a formação da própria opinião, porém, com a capacidade
crítica e o acesso a uma bibliografia aqui visitada, que contrasta com a praticamente
hegemônica defesa do desarmamento, bem como também com a bibliografia que
atualmente defende o desarmamento civil. É importante, para a formação de uma
opinião “informada” e “bem formada” que se tenha acesso a toda a rede de
argumentações em um debate franco e aberto.
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Resumo: A falta de confiança de que as instituições garantirão a aplicação do
direito vigente gera dúvidas sobre a estabilidade das relações jurídicas. Esse
ambiente de insegurança é pouco favorável ao desenvolvimento da atividade
econômica, o que limita a competitividade das empresas, encarece o crédito,
provoca a retração de investimentos, produzindo efeitos nefastos na economia. A
má-fé processual, o ardil e as fraudes empreendidas nos feitos executivos devem ser
punidos com maior rigor em defesa da efetividade da jurisdição e da utilidade de
suas decisões, agregando, por conseguinte, valor e importância educativa aos
jurisdicionados. Procedimentos como bloqueio de cartões e passaportes e suspensão
da CNH são muitas vezes eficazes
5 a terem resultados práticos no combate aos
devedores especializados, visando à satisfação da execução. Em tempos de
impunidades, clama-se pela maior aplicação destas medidas. Como a justiça tende
a ser cada vez mais instada a participar da vida econômica do Brasil, aumentar a
eficiência e efetividade da jurisdição e fortalecer a segurança jurídica são iniciativas
cruciais para redução do Custo Brasil.
Palavras-chave: Medidas restritivas. Efetividade da jurisdição. Custo Brasil.
Execução.

Introdução: a vida em sociedade
Não se discute o fato de que para se tornar possível a convivência humana em
sociedade é necessário segurança, ordem, enfim, certa normatização para uma
coexistência pacífica. Em outras palavras, o direito é fruto da vida social
humana: ubi societas, ibis jus.
Ora, nos parece lógico que toda sociedade destituída de um ordenamento
jurídico que delimite direitos e elimine os conflitos intersubjetivos de forma
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organizada mediante o processo, não garante, ao final, a universalização e, por
conseguinte a efetividade da tutela jurisdicional aos seus cidadãos.
Nesse contexto, a tarefa da ordem jurídica é exatamente a de harmonizar as
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relações sociais intersubjetivas e, por conseguinte, promover o bem comum[2], qual
seja, propiciar condições no meio social que consintam e favoreçam a cada cidadão
e ao grupo social a consecução de seus fins particulares de forma pacífica e
organizada, sem com isso interferir na esfera de direito alheio.
Com efeito, a sociedade não pode prescindir da jurisdição exercida pelo
Estado-juiz, cujo escopo, em apertada síntese, é, justamente, pacificar os conflitos
de interesses, com justiça, frise-se, mediante o processo, seja expressando
imperativamente o preceito (ao prolatar uma sentença de mérito), seja realizando no
mundo fático o que o preceito estabelece (mediante a execução forçada).
Em outras palavras, o Estado-juiz coloca-se no lugar dos titulares dos
interesses em conflito para satisfazer o interesse público da atuação da lei na
composição dos conflitos, dando razão àquele que teve in casu, um direito tutelado
violado, mediante o exercício do devido processo legal.
Escopos do processo judicial: educação e utilidade das decisões
O exercício continuado e eficiente da jurisdição proporciona um clima
generalizado de confiança no Poder Judiciário e segurança social.
Portanto, na medida em que os cidadãos confiam no poder coercitivo do
Estado-juiz, cada um, de per si, tende a ser sempre mais zeloso com os próprios
direitos e se sente, por conseguinte, mais responsável pela observância dos direitos
alheios.
Dessa forma, a educação oferecida pela tutela jurisdicional ágil e eficiente é
um fim a ser alcançado, e não uma mera utopia, de modo a induzir a população a
trazer as suas insatisfações a serem remediadas em juízo. Nessa seara, o custo
benefício da tutela jurisdicional deve ser favorável ao jurisdicionado titular de um
direito, propiciando a este, se impossível o restabelecimento do bem da vida em
espécie, tudo aquilo que tem o direito de obter conforme o direito posto, de forma
ágil e satisfatória.
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Todo processo, conforme salienta o eminente jurista Giuseppe Chiovenda[3],
“deve dar a quem tem um direito, tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o
direito de obter”.
Sendo assim, a tutela jurisdicional no intuito de preservar e reparar todo direito
tutelado não pode ser inócua.
A busca da efetividade jurisdicional: a primazia do direito tutelado
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Ao longo dos anos, a busca pela efetividade da tutela jurisdicional tornou-se
objeto de reforma das leis processuais em nosso ordenamento, conforme demonstra
a exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973, redigida pelo então
Ministro da Justiça Alfredo Buzaid, que assim prescrevia:
“Na reforma das leis processuais, cujos projetos se
encontram em vias de encaminhamento à consideração do
Congresso Nacional, cuida-se, por isso, de modo todo
especial, em conferir aos órgãos jurisdicionais os meios de
que necessitam para que a prestação da justiça se efetue com
5
a presteza indispensável à eficaz atuação do direito”[4]
No Brasil, infelizmente, é comum os processos em que as partes 'ganham, mas
não levam' e ao Poder Judiciário cabe adotar as providências necessárias para que
esse jargão não prevaleça, de forma a respeitar o direito à satisfação do crédito do
credor, muitas vezes, tolhido por artifícios maliciosos empregados pelos devedores.
Caso não haja formas de se obrigar os devedores a pagarem as dívidas, mesmo
após tanta recalcitrância, haverá uma insegurança de grande monta e todos
brasileiros sofrerão as consequências das atitudes ardilosas dos maus pagadores,
com a instabilidade econômica e aumento dos juros.
Sem embargos do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o
processo não é um fim em si mesmo. É instrumento de concretização da justiça, ou
seja, da preservação dos direitos consagrados pela ordem constitucional ao
jurisdicionado que efetivamente é titular.
Nesse sentido, segue aresto abaixo:
“O processo, em si, deve ser entendido apenas como
um meio para se atingir a pacificação dos conflitos sociais,
e não como um fim” (TRF-5 - AGTR: 42722 AL
2002.05.00.012784-9, Relator: Desembargador Federal
Ubaldo Ataíde Cavalcante, Data de Julgamento:
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05/10/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte:
Diário da Justiça - Data: 21/12/2006 - Página: 228 - Nº: 102
- Ano: 2006)
Partindo desta premissa, podemos concluir que o magistrado no seu mister deve
interpretar as leis à luz dos ideais democráticos informados pelos princípios da
liberdade, autonomia da vontade, do pacta sunt servanda e do direito a propriedade
e da promoção do bem comum, visando o cumprimento dos objetivos da República
(Carta Magna, artigo 3º).
O judiciário e o custo Brasil
No passado recente o funcionamento da Justiça era uma problemática de
discussão restrita a comunidade jurídica. A classe empresarial estava à margem
disto, preocupando-se apenas com os aspectos do câmbio, juros, produtividade e do
negócio propriamente dito.
Contudo, com o decorrer dos anos, com a abertura da economia nos anos 90, e
das reformas liberais decorrentes em nosso país, o número de transações econômicas
aumentou de forma substancial.
O protagonismo econômico de muitas transações também mudou, deslocandose do governo e suas estatais para a iniciativa privada, impulsionando a formação de
uma relação contratual entre as partes.
Por sua vez, o mercado de crédito explodiu com a inovação de inúmeras formas
de títulos de crédito, espécies de transações, objetos, de proteção e garantia. Em
consequência, novas demandas tiveram que ser absorvidas pelo Judiciário.
Todas estas transformações políticas e econômicas fizeram com que a Justiça
fosse percebida como importante fator que compõe o chamado ‘Custo Brasil’.
Como leciona o Dr. Armando Castelar Pinheiro[5]:
“Uma forma simples de definir Custo Brasil é como
sendo o custo adicional de transacionar, de realizar negócios,
no Brasil, em comparação ao custo em um país com
instituições que funcionam adequadamente. Nesse sentido,
Custo Brasil é um conceito associado, de um lado, às
instituições do país e, de outro, ao custo de transacionar”.
Desde então, até os dias atuais, em especial nos processos de execução, nos
deparamos muitas vezes com uma morosidade e frustração dos titulares de créditos,
que não conseguem recuperar seus créditos nas contendas judiciais.
O problema não se restringe apenas à morosidade, mas alcança a não conclusão,
quando não se efetiva a primazia do direito tutelado na espécie.
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Veja que na prática da rotina forense de um causídico que milita em favor de
credores existem de inúmeros processos de execução de crédito frustrados por
‘irrecuperabilidade’, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.
Muitas vezes a frustração ocorre por meio de empregos ardis dos devedores
como, por exemplo, ocultação de bens, fraudes, encerramento de atividades
comerciais, necessitando-se, portanto, de maior rigor da atividade judiciária, com
aplicação de medidas coercitivas e restritivas postas à sua disposição no Novo
Código de Processo Civil, objeto de estudo no item seguinte.
Em alguns casos, a falta de rigor coloca em risco a efetividade jurisdicional,
estimulando a inadimplência e encarecendo os financiamentos em detrimentos de
todos aqueles cumpridores pontuais de suas obrigações contratuais, produzindo
efeitos nefastos na economia.
Em decorrência da falta de segurança de que o crédito vai ser recuperado o
credor embute o risco nos juros, em especial, nos contratos de financiamento,
onerando ou mesmo restringindo o crédito, o que também implica na diminuição de
investimentos.
A participação da Justiça no custo Brasil se dá em razão do alto nível de
5 da jurisdição, o que provoca o aumento do risco
insegurança jurídica e de efetividade
e dos custos das transações econômicas, afetando a competitividade das empresas
brasileiras e onerando, por conseguinte, a renda familiar dos consumidores.
A realidade das medidas atípicas executivas
A confiança é pressuposto de todo e qualquer negócio. É a força motriz da
economia porquanto permite a troca de serviços e/ou produtos e benefícios mútuos
entre as pessoas. É, de certo modo, um meio indispensável para o surgimento e
conclusão de negócios.
Com a evolução da sociedade, da tecnologia e da globalização, os negócios
jurídicos, além de serem instrumentos econômicos, passaram a exercer uma “função
social” que juntamente com a boa-fé objetiva tornaram-se princípios norteadores do
Código Civil de 2002.
Como leciona o professor Miguel Reale, o ato de contratar corresponde ao valor
da livre iniciativa, erigida pela Constituição de 1988 a um dos fundamentos do
Estado Democrático do Direito. Assim sendo, é natural que se atribua ao contrato
uma função social, a fim de que ele seja concluído em benefício dos contratantes
sem conflito com o interesse público[6].
Já o principio da boa-fé objetiva, pode ser compreendido como um conceito
ético de conduta, moldado nas ideias de proceder com correção, com dignidade,
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pautada a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a
ninguém prejudicar[7].
Sendo assim, o juiz na aplicação do direito ao caso concreto deverá analisar sua
aplicação na interpretação/contexto do negócio jurídico celebrado, no momento da
constatação do abuso de direito ou na avaliação da responsabilidade pré ou póscontratual.
Neste aspecto, de forma a prestigiar e preservar a confiança nos negócios o
legislador também consagra o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação, nos
artigos 5º e 6º no novo Código de Processo Civil.
No mesmo compasso, o artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil é
claro ao dispor que a parte deve cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
Assim, compreende-se que o processo fluirá melhor existindo uma confiança
na perspectiva de retidão, em sentido diametralmente oposto, a ausência de boa-fé
objetiva, resulta em desconfiança, burocracia, má vontade, sendo um obste ao
prosseguimento regular do feito[8].
Feito este introito, passaremos a uma análise do artigo 139 do novo Código de
Processo Civil, sob o prisma do credor, que permite ao julgador adotar medidas
restritivas de direitos para fazer com que a dívida seja quitada, de modo garantir a
devida efetividade da jurisdição.
O novo Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma nova sistemática
em nosso ordenamento, no sentido de salvaguardar a efetividade da prestação
jurisdicional, além de renovar na baia da processualística a ideia da cooperação
processual.
O novo diploma outorgou ao magistrado a possibilidade de tomar medidas
coercitivas, no intuito de zelar pelo cumprimento das decisões judiciais.
É o que preconiza o artigo 139, inciso IV do NCPC, nos seguintes termos:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;
A jurisprudência tem se posicionado no sentido da adoção de medidas atípicas,
em casos extremos, como por exemplo, a suspensão de passaporte, carteira nacional
de habilitação, bloqueio de cartões de crédito, etc.
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Tais medidas são excepcionais, havendo necessidade de esgotamento de todos
os meios tradicionais e legalmente previstos para satisfação do crédito, justificandose segundo critério de equidade, diante do caso concreto.
Nesta linha, vejamos as seguintes decisões:
“Ação civil pública. Cumprimento de sentença.
Apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e
passaporte. Art. 139, inc. IV, do NCPC. Medida excepcional
tendente à efetividade da prestação jurisdicional. Ausência
de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana,
razoabilidade, proporcionalidade e direito de ir e vir. Menor
onerosidade, ademais, que não pode ser invocada para
eximir o devedor de obrigação que lhe é afeta. Poder-dever
de cautela. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP AI:
20840729020178260000
SP
208407290.2017.8.26.0000, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de
Julgamento: 31/05/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data
de Publicação: 31/05/2017)
5
“HABEAS
CORPUS - RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO
PAÍS SEM PRÉVIA GARANTIA DA EXECUÇÃO –
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – BLOQUEIO
DE ATIVOS FINANCEIROS – SUSPENSÃO DA CNH MEDIDAS
ALICERÇADAS NO ART. 139, IV, DO NCPC. 1 Paciente que nos autos da ação de execução de título
extrajudicial não nomeou bens para garantia do Juízo.
Medida adotada como meio de satisfação da execução,
legalmente disponibilizada no ordenamento (art. 139, IV, do
NCPC). Ausência de ilegalidade, arbitrariedade, efeito
teratológico ou mesmo impedimento ao regular direito de ir
e vir do paciente. Habeas corpus que não se presta como
sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita.
"MANDAMUS"
NÃO
CONHECIDO.
(TJ-SP
21777835220178260000 SP 2177783-52.2017.8.26.0000,
Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento:
08/11/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 10/11/2017)
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE.
CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Pedido
de aplicação de medidas atípicas com base no art. 139, inciso
IV do CPC/2015, para coagir a agravada ao pagamento do
débito. Em que pese a dificuldade da empresa exequente em
receber o seu crédito e o decurso do tempo desde o
ajuizamento da execução, as medidas postuladas pela
agravante deverão ser aplicadas em casos excepcionais.
Precedentes desta Corte. NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento
Nº 70072515653, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em
23/03/2017)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação
indenizatória em fase de execução – Fase de cumprimento
que se arrasta desde 2013, sem satisfação do crédito
exequendo, nem mesmo parcialmente – Exequente que
requereu a retenção da CNH e do passaporte do devedor,
bem como o bloqueio de todos seus cartões de débito e de
crédito – Decisão interlocutória do juízo de origem que
indeferiu tais providências – Inconformismo da exequente –
Acolhimento parcial – Medidas atípicas pleiteadas
determináveis com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015, que
ampliou as providências à disposição dos magistrados para
além da penhora e da expropriação de bens como meios de
cobrança – Situação processual que justifica a adoção das
indigitadas providências, em razão do insucesso de todas as
medidas anteriormente tomadas, à exceção do bloqueio de
cartões de débito, porquanto inócua, ante a inexistência de
saldo nas contas bancárias do devedor – Recurso
parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20634993120178260000
SP 2063499- 31.2017.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi.
Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 26/06/2017)
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Em trecho da fundamentação, o Desembargador Rui Cascaldi explicitou:
“No caso em tela, verdade é que até se chegou a
identificar um imóvel de propriedade do recorrido,
matriculado sob o nº. 3.807 do cartório de registro
imobiliário da comarca de Cotia. Contudo, sobre tal bem já
incidiam outras penhoras, vindo ele posteriormente a ser
judicialmente alienado, mediante arrematação, para terceiro
(R. 36 fl. 157). Também foram identificados veículos,
mediante pesquisa pelo sistema Renajud (fl. 103), todos com
diversas restrições judiciais (fls. 159-160). Chama a atenção,
ademais, o fato de estarem as contas bancárias do devedor
sem saldo, constatação que contrasta com sua condição de
cirurgião plástico de renome, com pacientes famosos, dono
de clínica especializada e que desfruta, de acordo com
elementos trazidos aos autos, de elevado padrão de vida”.
Portanto, a finalidade da aludida norma não é a de impor penas ou restringir
direitos, mas, meramente persuadir o inadimplente, impondo-lhe situações tão
5
onerosas e inconvenientes de tal forma
que lhe seja mais vantajoso pagar a continuar
descumprindo a condenação que lhe foi imposta.
Conclusão
A falta de confiança de que as instituições garantirão o direito vigente gera
dúvidas sobre a estabilidade das relações jurídicas e incertezas sobre as
consequências dos atos baseados nas normas jurídicas vigentes, ocasionando no
âmbito da sociedade à sensação de insegurança jurídica.
Conforme exposto, esse ambiente é pouco favorável ao desenvolvimento da
atividade econômica, o que limita a competitividade das empresas, encarece o
crédito, provoca a retração de investimentos, enfim, produz efeitos nefastos na
economia.
A segurança jurídica, uma quimera, ideal, um norte, um parâmetro, ou na visão
de um realista esperançoso, pode ser concebido como um objetivo a ser alcançado,
na qual nos perfilamos.
A ideia inerente a sua concepção pode ser entendida como uma estabilidade
duradoura/permanente de normas jurídicas certas, estáveis, previsíveis calculáveis
e, ao mesmo tempo coercitivas, de modo a incutir na sociedade os deveres de
convivência que devem ser observados.
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O exercício continuado e eficiente da jurisdição proporcionará um clima
generalizado de confiança no Poder judiciário, qual seja de segurança social e
insatisfações eliminadas.
Neste mister, o juiz, na qualidade de presidente do processo, tem o dever-poder
de zelar pela devida efetividade da jurisdição de modo a garantir a satisfação do
direito do verdadeiro titular na lide.
O inciso IV do artigo 139 do código de processo Civil confere ao magistrado o
poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias”.
A má-fé processual, o ardil e as fraudes empreendidas na seara dos feitos
executivos devem ser punidos com maior rigor em defesa da efetividade da
jurisdição e da utilidade de suas decisões, agregando, por conseguinte, valor e
importância educativa aos jurisdicionados.
As medidas atípicas determináveis com fulcro no artigo 139, inciso IV, do
CPC/2015, ampliaram as providências à disposição dos magistrados para além da
penhora e da expropriação de bens como meios de cobrança.
As contendas de crédito tem uma peculiaridade própria: devedores insolventes
ou mesmo aqueles “profissionais” que empregam todo tipo de artifícios ardilosos
para não pagar o débito. Nesse último caso, o procedimento de praxe deve dar lugar
a melhor percepção e rigor do juiz na aplicação das referidas medidas atípicas do
vigente código de processo civil.
Sob este aspecto, medidas mais drásticas devem ser tomadas de modo a
compelir este tipo de devedor, com mais vigor, a proceder ao pagamento, sob pena
de se admitir a inocuidade do provimento jurisdicional. Obviamente, devem ser
sopesadas com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em
cada caso concreto.
Procedimentos como bloqueio de cartões e passaportes e suspensão da CNH
são muitas vezes eficazes a terem resultados práticos no combate aos devedores
especializados, visando à satisfação da execução.
Veja-se que em muitas decisões proferidas[9] referidas medidas são indeferidas
sob o singelo argumento de que não produzem eficácia no sentido de atingir algum
numerário ou bens passíveis de constrição do devedor.
Data maxima venia, não concordamos com esse argumento.
Primeiramente, porque as medidas estão previstas legalmente, conforme já
apontado.
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Em segundo lugar, elas são parte integrante do poder geral de cautela do juiz,
cuja finalidade não é a de impor penas ou restringir direitos, de per si, mas,
meramente persuadir o inadimplente, impondo-lhe situações tão onerosas e
inconvenientes de tal forma que lhe seja mais vantajoso pagar a continuar
descumprindo a condenação que lhe foi imposta, em defesa da tão propalada
efetividade jurisdicional e segurança jurídica.
No que tange a aventada violação ao direito de ir e vir decorrentes da apreensão
de passaporte e CNH, não deve prosperar. A medida não fere o direito de ir e vir
daqueles que reconhecidamente se valem de artimanhas para não quitarem suas
dívidas, uma vez que podem se locomover com transporte público.
O mesmo é dito em relação ao uso do passaporte. Não havendo condições
financeiras para pagar o seu débito, não há, por lógica, dinheiro para fazer viagens
internacionais, de modo que o passaporte não lhe tem serventia neste momento.
Com relação ao bloqueio de cartões, não há que se falar em violação da
dignidade ou do mínimo existencial. Os cartões de crédito servem exclusivamente
para fazer compras e assim contrair novas dívidas. A apreensão dos cartões não
impedirá o devedor de fazer consumo básico de sua sobrevivência, mas poderá
5
ajuda-lo a economizar.
Reprise-se: não se discute que tais medidas sejam excepcionais, havendo
necessidade de esgotamento de todos os meios tradicionais e legalmente previstos
para satisfação do crédito, justificando-se segundo critério de equidade, diante do
caso concreto.
Em tempos de impunidades, clama-se pela maior aplicação destas medidas.
Como a justiça tende a ser cada vez mais instada a participar da vida econômica do
Brasil, aumentar a eficiência e efetividade da jurisdição e fortalecer a segurança
jurídica são iniciativas cruciais para reduzir o Custo Brasil.
Dessa forma, a educação oferecida pela tutela jurisdicional ágil e eficiente é um
fim a ser alcançado, e não uma mera utopia, de modo a resgatar a credibilidade e
importância social e econômica do Poder Judiciário.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a discussão do direito
internacional constitucional, é um campo do direito em formação, cujo conteúdo
encontra-se em expansão, sendo alimentado por dois processos paralelos: a
internacionalização do direito constitucional e a constitucionalização do direito
internacional. A principal consequência da configuração de um direito internacional
constitucional é a convergência da comunidade internacional. Em síntese, os
processos supramencionados, se permeados por um diálogo intercultural que
envolva a identificação de um “mínimo denominador comum” entre todas as
culturas e o respeito mútuo às diferenças, contribuirão para a conformação de um
mecanismo de gerenciamento conjunto dos problemas globais. O Direito
Internacional e o Direito Constitucional são revistos, abrindo caminho para o
Direito Internacional Constitucional se firmar como ramo de estudo do direito.
Palavras-chave: Direito Internacional Constitucional; Formação; Solução;
Problemas Globais.
ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss international constitutional
law. It is a field of law in formation, the content of which is expanding and is fed
by two parallel processes: the internationalization of constitutional law and the
constitutionalisation of international law. The main consequence of shaping
international constitutional law is the convergence of the international community.
In summary, the processes mentioned above, if permeated by an intercultural
dialogue that involves the identification of a "minimum common denominator"
among all cultures and mutual respect for differences, will contribute to the
formation of a joint management mechanism of global problems. International Law
and Constitutional Law are revised, opening the way for International Constitutional
Law to establish itself as a branch of law study.
Keywords: International Constitutional Law, Formation, Solution, Global Issues.
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RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo la discusión del derecho
internacional constitucional, es un campo del derecho en formación, cuyo contenido
se encuentra en expansión, siendo alimentado por dos procesos paralelos: la
internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del
derecho internacional. La principal consecuencia de la configuración de un derecho
internacional constitucional es la convergencia de la comunidad internacional. En
síntesis, los procesos antes mencionados, si están permeados por un diálogo
intercultural que implica la identificación de un "mínimo denominador común"
entre todas las culturas y el respeto mutuo a las diferencias, contribuirán a la
conformación de un mecanismo de gestión conjunto de los problemas globales. El
derecho internacional y el derecho constitucional se revisan, abriendo el camino
para que el derecho internacional constitucional se firme como una rama de estudio
del derecho.
Palabras clave: Derecho Internacional Constitucional, Formación, Solución,
Problemas globales.
5

1 INTRODUÇÃO
Direito constitucional é o ramo do direito público interno dedicado à análise e
interpretação das normas constitucionais. Na perspectiva contemporânea, tais
normas são compreendidas como o ápice da pirâmide normativa de uma ordem
jurídica, consideradas leis supremas de um Estado soberano e têm por função
regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados
fundamentais. O direito constitucional aborda ainda as normas de organização e
funcionamento do Estado, do ponto de vista de sua constituição política.
Tanto o direito internacional quanto o direito constitucional transformam-se em
conjunto e cada vez são encontrados mais pontos de interseção entre os dois ramos,
que não necessariamente terminam onde o outro começa.
A transformação e redução das fronteiras econômicas passam a transformar
gradativamente também as fronteiras políticas. O processo de globalização
econômica acentua-se cada vez mais. Excetuando os períodos de tensão, cresce a
ideia de que são necessários padrões globais, denominadores comuns entre os países
e as civilizações, posto que estamos cada vez mais conectados.
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Assim, ao lado de processos de integração regionais, com a elaboração de um direito
supraconstitucional, a defesa dos direitos humanos ganha destaque, podendo ser
considerado esse elemento comum integrador.
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2 DESENVOLVIMENTO
Na evolução e intensificação da integração das relações sociais em escala mundial,
surge a necessidade de estabelecer normas aceitas e reconhecidas pela comunidade
internacional dos Estados como um todo, consagradoras de valores essenciais para
a convivência coletiva, imperativa, ou pelo menos cooperativa às normas
constitucionais dos Estados, restritivas da soberania estatal e variáveis no tempo e
no espaço.
Apesar da crescente integração internacional, inclusive, com a criação de blocos
regionais e poderio crescente de empresas multinacionais, é difícil empreender a
construção de um conjunto de normas que representem o interesse comum de todos
os Estados, estabelecendo um novo Direito que irmanasse, inclusive por um
sentimento de união global, Nações de diversos Continentes, através da fixação de
padrões jurídicos mínimos conformadores de uma sociedade internacional plural e
complexa de nossa era contemporânea.
Com o gradativo desaparecimento das fronteiras das nações, surge a necessidade
mundial de um ordenamento que estabelecesse normas que visem, na verdade,
enfrentar os graves problemas de globalização, com a tentativa de estabelecer
sistemas de proteção das relações internacionais com vistas de permitir o convívio
entre os membros da sociedade internacional.
A Carta da ONU é parte da constituição material do Direito Internacional Geral.
Celebrada em “momento constitucional”, ela não apenas possui vocação
universalista, mas também consolida hierarquia normativa internacional, inaugura
lógica jurídica de subordinação e vincula terceiros Estados a seus princípios.
Atualmente, a Organização das Nações Unidas comporta, virtualmente, a totalidade
dos Estados existentes no mundo. Por mais que isso reflita a tendência evolutiva de
universalização do Direito Internacional Contemporâneo, a pretensão universalista
da organização esteve presente desde sua criação, como evidenciam as palavras da
Casa diplomática brasileira durante as negociações que antecederam a Conferência
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de São Francisco: “Da mesma forma como todo indivíduo, em um ordenamento
jurídico, é subordinado à jurisdição de algum Estado, também na ordem externa
todo Estado deve estar incluído na Organização Internacional.”
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O caráter constitucional da Carta da ONU é defendido por diversos autores, entre
os quais Bardo Fassbender. Para o autor, o “sistema de governança” instituído pela
Carta é um dos seus mais importantes elementos de constitucionalidade. O artigo
25 do documento confere ao Conselho de Segurança verdadeiras competências
legislativas em matéria de paz e segurança internacionais. No exercício de suas
funções previstas no capítulo VII da Carta, o órgão emite resoluções obrigatórias
para todos os membros da ONU. O próprio autor reconhece, contudo, que essa
ordem constitucional é rudimentar; a Corte Internacional de Justiça não possui
jurisdição obrigatória sobre os Estados membros da organização, e não há um
sistema formal de “freios e contrapesos” entre os seis principais órgãos da ONU.
Se, por um lado, o Direito regula a sociedade, por outro, é um produto dela. Dessa
forma, a constituição da sociedade internacional não poderia ser alheia a seu caráter
descentralizado; por isso a institucionalidade imperfeita.
5

Eram outros os tempos quando Corte Permanente de Justiça Internacional deliberou
sobre o caso Lótus, em 1927. Atualmente, o voluntarismo é insuficiente para
explicar a obrigatoriedade do Direito Internacional. A Carta da ONU, em um de
seus aspectos constitucionais, relativizou o princípio do consentimento e previu
obrigações para terceiros Estados. Além disso, os artigos 108 e 109, relativos às
emendas à Carta, adotam o procedimento de maioria qualificada de dois terços dos
membros, incluindo os membros permanentes do Conselho de Segurança. O que
salienta a materialidade constitucional do texto é o fato de os Estados dissidentes
em processo de alteração da Carta estarem vinculados ao novo texto, ainda que de
modo contrário à sua vontade manifesta.
O sistema horizontal de normas, característico do Direito Internacional Clássico, foi
redefinido pela Carta da ONU. O artigo 103 do documento estabeleceu hierarquia
de normas na sociedade internacional. É característica emblemática das
constituições a qualidade superior de seus dispositivos; nesse aspecto, também se
reveste de natureza constitucional a Carta da ONU. Por força do referido artigo, não
apenas a Carta da ONU, mas também as resoluções do Conselho de Segurança são
hierarquicamente superiores às demais normas pelas quais os Estados estejam
vinculados.
363
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O bloco de constitucionalidade não se resume ao texto formal elaborado por
Assembleia Constituinte, mas inclui um conjunto de normas que deve ser incluído
à constituição, em função de sua materialidade constitucional. O Reino Unido, por
exemplo, não conta com texto constitucional único, o que não significa que não
possua constituição. Em verdade, a constituição britânica é composta por normas
escritas, por decisões judiciais e por princípios jurídicos. O Direito Internacional
Geral, da mesma forma, conta com normas de precedência hierárquica que se
agregam ao bloco de constitucionalidade cujo eixo principal é a Carta da ONU.
Por iniciativa de países socialistas e de países em desenvolvimento, a Convenção
de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 reconheceu, em seu artigo 53, a
existência de normas imperativas de Direito Internacional Geral, das quais nenhuma
derrogação é permitida, a não ser por norma posterior de mesma natureza. Essas
normas de jus cogens possuem hierarquia superior a todas as demais normas de
Direito das Gentes e devem ser respeitadas por todos os órgãos legislativos e
jurisdicionais internos e internacionais.
Obrigações erga omnes, devidas à comunidade internacional como um todo, são
reconhecidas pela Corte Internacional de Justiça. Ainda que não haja, no estatuto da
Corte, previsão de uma actio popularis, o instituto não é excluído do Direito
Internacional Contemporâneo. Nos casos relativos à África do Sudoeste, os votos
dissidentes dos juízes Kotaro Tanaka e Philip Jessup reconheceram que a existência
de interesse jurídico por parte de qualquer Estado exige sua proteção pelos meios
adequados.
A Comissão de Direito Internacional, em seu projeto de artigos sobre
responsabilidade internacional, de 2001, que, em boa medida, reduz a termo as
normas consuetudinárias relativas ao tema, determinou que qualquer Estado pode
invocar a responsabilidade internacional de outro que tenha violado obrigação
devida à comunidade internacional como um todo. Pode, ainda, impor-lhes
retorsões, a fim de forçá-lo a respeitar o Direito Internacional. Normas de jus cogens
reconhecidas pela comunidade internacional, como a proibição do genocídio e da
escravidão, possuem efeitos erga omnes, e sua violação acarreta responsabilidade
agravada.
A sociedade internacional é descentralizada. É natural que o Direito dessa sociedade
também o seja. Enquanto a Carta da ONU constitui o eixo fundamental do bloco de
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constitucionalidade do Direito Internacional Geral, diversas organizações
internacionais, de cunho regional ou funcional, consolidam regimes internacionais
especiais, dentro dos quais novos aspectos constitucionais surgem com intensidade
variada. Os tratados constitutivos de cada uma dessas organizações criam
instituições legislativas e jurisdicionais; desenvolvem sistema jurídico próprio, por
vezes supranacional, que se complementa com o Direito Internacional Geral e com
o Direito Interno dos Estados. Forma-se, desse modo, uma rede constitucional
desigual, que abrange os Estados, as regiões, as organizações que tratam de temas
específicos da agenda internacional e a organização universal por excelência, a
ONU. As consequências dessa evolução jurídica influenciam inelutavelmente o
direito interno dos Estados.
Desta necessidade, surge o objeto do Direito Internacional Constitucional, que é a
delimitação de um ordenamento estruturante da sociedade internacional, através da
fixação de parâmetros e valores comuns, com respeito à autodeterminação e
independência dos Estados.
Enquanto, no desenvolvimento histórico
dos povos antigos, o estrangeiro era
5
sempre inimigo que deveria ser submetido ou destruído, nos dias atuais, com a
interdependência dos povos, a sociedade internacional busca uma comunidade de
valores que sejam partilhados com firmeza concordante e consciência jurídica
internacional.
A dificuldade é, diante da diversificação internacional e da complexidade social,
identificar os parâmetros jurídicos mínimos que conferem coerência e harmonia ao
convívio internacional, bem como estabelecer a aceitação destes parâmetros, não só
pela conscientização da internacionalização que vem ocorrendo, mas também pelo
reconhecimento do complexo jurídico internacional integrado por normas
costumeiras, principiológicas ou convencionais.
O direito internacional constitucional é um campo do direito em formação, cujo
conteúdo encontra-se em expansão, sendo alimentado por dois processos paralelos:
a internacionalização do direito constitucional e a constitucionalização do direito
internacional.
O primeiro desses processos é regulado internamente pelas normas constitucionais
dos países abertos a ele. Assim, pode assumir diferentes graus de intensidade, a
depender da abertura do país analisado em relação à ordem internacional. No
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entanto, seja qual for a intensidade desse processo no interior de um dado país, as
normas internacionais – sobretudo aquelas que dizem respeito aos direitos humanos
– exercem pressão para que o processo siga em curso, porquanto podem ser
invocadas por grupos sociais interessados – antes da ratificação de instrumentos
internacionais, como forma de legitimar um pleito, e também após a ratificação,
junto ao judiciário local e aos órgãos internacionais de fiscalização. Em última
análise, esse processo contribui para a implementação dos direitos humanos.
A principal consequência da configuração de um direito internacional constitucional
é a convergência da comunidade internacional. Em síntese, os processos
supramencionados, se permeados por um diálogo intercultural que envolva a
identificação de um “mínimo denominador comum” entre todas as culturas e o
respeito mútuo às diferenças, contribuirão para a conformação de um mecanismo
de gerenciamento conjunto dos problemas globais. Guardadas as devidas
proporções em termos de escala, a União Europeia representa um exemplo de
mecanismo de gerenciamento de problemas comuns criado a partir de uma
convergência contínua.
A definição das características do Direito Internacional Constitucional é fruto da
análise do modelo constitucional contemporâneo extraído da realidade histórica,
política e social de integração internacional:
a) Área do Direito Internacional: o Direito Internacional Constitucional é uma parte
do Direito Internacional estruturante das relações internacionais;
b) Imprecisão: não há delimitação precisa com normas próprias, sendo para alguma
uma flexibilização generalizada do direito ou para outros um compromisso ético
universal;
c) Complexidade: apesar da constatação da existência e da necessidade de valores
comuns imperativos na comunidade internacional, há o dilema do consenso cultural
e de costumes com a divergência valorativa gerando progresso social;
d) Diversidade temática: os preceitos jurídicos mínimos estruturantes da sociedade
internacional são voltados a tratar de termas como Direitos Humanos, proteção
ambiental e promoção da paz e segurança mundiais
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e) Mudança de paradigma: no Direito Internacional Constitucional a questão
constitucional é repensada como reflexo da ocorrência da perspectiva globalizante
de uma ordem sem limites geográficos e com conteúdos imprecisos.
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Do Direito Internacional Constitucional emanaria uma ordem jurídica global que
promoveria a formação de uma comunidade de nações. No contexto do Direito de
Integração, há instrumentos e mecanismos que permitem o desenvolvimento da
ordem jurídica global:
Universalização dos direitos fundamentais da pessoa humana: a internacionalização
dos direitos humanos surge a partir do pós-guerra, em resposta às atrocidades do
nazismo, com a formação de um sistema voltado à proteção da dignidade humana
em todo o mundo, caracterizado pela universalidade e indivisibilidade dos direitos
humanos.
Desde meados do século XIX, começa o surgimento das normas internacionais de
Direitos Humanos, como a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o
5
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, sociais e culturais, ambos de 1966, a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, dentre outros.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos representa a fixação de parâmetros
jurídicos mínimos de princípios constitucionais que incorporam as exigências de
justiça e valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico.
A tutela internacional dos Direitos Humanos decorre da necessidade de proteger
valores que orientam o universo do relacionamento internacional, com vistas a
permitir a convivência entre os membros da sociedade internacional e a fornecer
diretrizes para a aplicação e interpretação das normas internacionais.
Na tutela internacional dos Direitos Humanos há a fixação de parâmetros mínimos
que resguardem a dignidade da pessoa humana, por meio de previsão de direitos
essenciais para o ser humano, além de mecanismos de proteção e monitoramento na
efetivação e concretização dos referidos direitos. No caso de violação aos direitos
humanos, a tutela internacional prescreve a responsabilização do Estado violador,
tendo a comunidade internacional a responsabilidade subsidiária, quando as
instituições nacionais se mostrarem falhas ou omissas na proteção de direitos.

367
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590557

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 849 de 14/04/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A tutela internacional dos Direitos Humanos conflita com ideias e concepções
próprias de diferentes povos do mundo que possuem valores e contextos históricoculturais diversificados. Para alguns é uma utopia a existência da tutela universal;
para outros, uma tentativa de compatibilizar a vida dos povos a uma realidade
promotora da dignidade humana no mundo como uma prioridade de convivência
internacional, já que todos os povos contribuem na diversidade e riqueza das
civilizações e culturas, que constituem o patrimônio comum da humanidade.
Relativização da soberania estatal em nome de certos objetivos comuns: no
relacionamento internacional há uma interdependência entre os diversos Estados
derivada do surgimento de problemas relacionados de preocupação comum, como
as questões relacionadas aos direitos humanos, à paz mundial e ao meio ambiente.
Além da interdependência, constata-se a existência de compromissos internacionais
assumidos pelos tratados e acordos internacionais, refletindo uma limitação na
soberania estatal.
Intensificação dos fluxos internacionais de bens e serviços no desenvolvimento do
comércio internacional e funcionamento das finanças internacionais: a estruturação
de uma ordem econômica internacional, com a inclusão de princípios orientadores
do intercâmbio comercial e financeiro na ordem mundial.
Preocupação mundial com a degradação ambiental e o desenvolvimento
sustentável: a preocupação no estabelecimento do equilíbrio entre a exploração da
natureza pelo homem e a capacidade dos ecossistemas é fator de aproximação entre
as nações, no sentido de buscar soluções e normatizar diretrizes de prevenção e
precaução ambientais.
Necessidade do combate de crimes internacionais com a cooperação internacional:
o crime internacional é um mal que deve ser combatido por todas as nações que
estejam voltadas para a prevenção e repressão de atos que ofendam valores
considerados essenciais ao convívio internacional, como a proibição do genocídio
e a corrupção. Deve existir cooperação internacional com articulação no combate à
criminalidade.
Reconhecimento do patrimônio comum da humanidade: há espaços geográficos,
como espaço extra-atmosférico que não pertencem a nenhum Estado, mas que são
compartilhados por toda a humanidade. O conceito de patrimônio comum da
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humanidade empregado na Convenção do patrimônio cultural e natural da
UNESCO de 1972 é de interesse da comunidade internacional, como um legado que
deve ser preservado e valorizado.
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Busca de solução pacífica de conflitos internacionais com mecanismos de segurança
coletiva e manutenção da paz: no cenário internacional a busca da paz mundial e
segurança coletiva constituem parâmetros mínimos de nações civilizadas dentro do
convívio internacional, devendo o uso da força ser usada em casos excepcionais
como na legítima defesa do Estado agredido ou ação da ONU para manter ou
restaurar a paz.
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.
5
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 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.
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.
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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 respeita 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.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito internacional constitui um sistema normativo hierárquico e plural em
pleno funcionamento, cuja efetividade é constantemente incrementada e
aperfeiçoada. Se essa dinâmica é verificável, torna-se obsoleta qualquer crítica acerca da existência, da validade e da eficácia do direito internacional constitucional
- que se funde na simples analogia com os ordenamentos jurídicos estatais. Não
obstante sejam reconhecidamente interdependentes, os sistemas jurídicos nacionais
e o sistema jurídico internacional constituem fenômenos distintos, baseados em
pressupostos e em substratos sociais diversos, o que não descarta a análise conjunta
de suas características, desde que se aceitem suas peculiaridades inconciliáveis.
O Direito Internacional e o Direito Constitucional são revistos, abrindo
caminho para o Direito Internacional Constitucional se firmar como ramo de estudo
do direito.
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O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E A PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
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ALEXANDRE
TRICHES:
Advogado. Especialista em Direito
Previdenciário.
O benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência previsto na Lei
nº 8.742/93 foi objeto de importante decisão judicial, neste início de 2018, junto ao
Tribunal Regional Federal da 4º Região. O LOAS ou amparo social, como também
é conhecida esta prestação, é devido a idosos e deficientes que comprovarem não
possuir condições de prover seu próprio sustento, ou tê-lo suprido pela sua família.
Tem como objetivo garantir condições mínimas de vida para pessoas idosas e
deficientes em condição de miserabilidade.
Para fazer jus ao benefício, o aspirante à prestação assistencial deve possuir
idade mínima de 65 anos e ser portador de deficiência. Especificamente com relação
ao critério socioeconômico, a renda familiar per capita não pode ser superior a 1/4
do salário mínimo nacional. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4º Região
analisou se a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, que está prevista no
art. 20, §3º, da Lei 8.742/93 gera, para fins de concessão do benefício, uma
presunção relativa ou absoluta de miserabilidade.
A jurisprudência dos tribunais diverge sobre este tema há alguns anos. Em
especial porque o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2013, declarou a
inconstitucionalidade do critério de renda (1/4 salário mínimo nacional) previsto
nesta legislação, porém não trouxe indicativo de qual o critério deveria ser adotado.
Assim, há posicionamentos no sentido de que a presunção decorrente da
renda mínima per capita pode ser afastada quando o conjunto probatório do
processo, examinado globalmente, demonstrar que existe renda não declarada, ou
que o requerente do benefício tem suas necessidades amparadas adequadamente por
outra pessoa. Por outro lado, há entendimentos que permitem com que não se
precise analisar de forma exaustiva a situação particularizada de cada cidadão.
Bastaria o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao benefício.
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A matéria chegou ao TRF4 justamente para dirimir o conflito de
entendimentos sobre o assunto, e o posicionamento do tribunal foi no sentido de que
o critério da renda de ¼ do salário mínimo para fins de reconhecimento do direito a
percepção do benefício assistencial gera presunção absoluta de miserabilidade.
Dessa forma, o benefício não deverá deixar de ser concedido ao postulante
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por razões de índole subjetivas, tais como condições da casa em que reside,
coabitação com pessoas que possuam renda, mas que não se enquadrem no grupo
familiar, dentre outras hipóteses. Não raras vezes, se denegava o pedido do
benefício em face das condições dos móveis da casa, os quadros que guarnecem a
parede, o tamanho da televisão, as condições do jardim.
Trata-se de uma decisão de elevado grau de importância dentro do Direito
Previdenciário, especialmente porque o benefício assistencial refere-se ao
contingente populacional de sensível condição social. Todavia, torna-se
fundamental o conhecimento dos requisitos para fazer jus ao benefício, pois,
somente assim, será viável afastar relativizações que não estejam em consonância
com a legislação.
5
Com a decisão do TRF4 foi fixada a tese de que o limite mínimo previsto no
art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 ('considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior
a 1/4 do salário-mínimo') gera, para a concessão do benefício assistencial, uma
presunção absoluta de miserabilidade.
O benefício assistencial possui previsão na Constituição Federal e integra a
Seguridade Social. Aquele que postula seus benefícios não pede favor, mas sim um
direito reconhecidamente devido às pessoas em condições de miserabilidade. Nesse
sentido, a interpretação dada pelo Poder Judiciário Federal da 4º Região ao tema
permitirá maior racionalidade na análise dos casos concretos.
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