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CONGRESSO NACIONAL NÃO PODE EMENDAR A CONSTITUIÇÃO
PARA ADMITIR A PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL:
Defensor Público do Estado do Espírito Santo.
Em fevereiro de 2016 o Supremo Tribunal Federal deu início ao entendimento
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jurisprudencial de que o início da execução da pena condenatória após a
confirmação da sentença em segundo grau não ofenderia ao princípio
constitucional da presunção de inocência (Habeas Corpus nº 126292).
Como é de sabença geral, o princípio constitucional da presunção de inocência
encontra assento no Art. 5º, Inciso LVII, de nossa Constituição Federal, redigido
nestes termos:
“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória”.
A respeito deste princípio constitucional, com inegável maestria, leciona o
mestre Fernando da Costa Tourinho5 Filho:
“O princípio remonta o art. 9º. da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão proclamada em Paris em 26-8-1789
e que, por sua vez, deita raízes no movimento filosóficohumanitário chamado ‘Iluminismo’, ou Século das Luzes,
que teve à frente, dentre outros, o Marques de Beccaria,
Voltaire e Montesquieu, Rousseau. Foi um movimento de
ruptura com a mentalidade da época, em que, além das
acusações secretas e torturas, o acusado era tido como objeto
do processo e não tinha nenhuma garantia. Dizia Beccaria
que ‘a perda da liberdade sendo já uma pena, esta só deve
preceder a condenação na estrita medida que a necessidade o
exige’ (Dos delitos e das penas, São Paulo, Atena Ed.,1954,
p.106).
Há mais de duzentos anos, ou, precisamente, no dia 26-8-1979, os franceses,
inspirados naquele movimento, dispuseram da referida Declaração que: ‘Tout
homme étant présumé innocent jusqu’à cequ’il ait été déclaré coupable; s’ il est
jugé indispensable de I’ arrêter, toute rigueur qui ne serait nécessaire pour’s assurer
5
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de sá persone, doit être sévèrement reprimée par la loi’ (Todo homem sendo
presumidamente inocente até que seja declarado culpado, se for indispensável
prendê-lo, todo rigor que não seja necessário para assegurar sua pessoa deve ser
severamente reprimido pela lei).
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Mais tarde, em 10-12-1948, a Assembléia das Nações Unidas, reunida em
Paris, repetia essa mesma proclamação.
Aí está o princípio: enquanto não definitivamente condenado, presume-se o
réu inocente” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal.
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 29-30).
Pois bem. Desejando seguir os passos do STF, o Parlamento brasileiro através
de proposta de emenda à Constituição (Pec) intenta promover a alteração na
redação do Art. 5º, Inciso LVII, de nossa Constituição Federal, objetivando
permitir a prisão em segunda instância, mitigando-se, assim, o alcance dessa
garantia fundamental do cidadão.
Noutras palavras, o Congresso Nacional planeja alterar o significado do
princípio da presunção de inocência construído pela Assembleia Nacional
Constituinte em 1988.
A PEC nº 410 foi assim apresentada na Câmara dos Deputados:
“Art. 1º O inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. (...)
LVII – ninguém será considerado culpado até a confirmação
de sentença penal condenatória em grau de recurso.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação”.
Pois bem. O princípio constitucional da presunção de inocência insculpido no
Art. 5º, Inciso LVII, encontra-se no Título “Dos Direitos e Garantias
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Fundamentais”, no Capítulo reservado aos “Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos”.
Bem conhecedor das turbulências e crises recidivantes próprias da República
brasileira, a Assembleia Nacional Constituinte consignou no texto da Carta Maior,
em seu Art. 60, §4º, IV:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

“§4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:
(...)
IV - os direitos e garantias individuais”.
Mais claro que isso, só se o legislador constituinte originário
desenhasse ao seu intérprete.
A essas limitações materiais ao poder de reforma da Constituição de um
Estado denominamos de cláusulas5pétreas. Nos Estados Unidos são chamadas de
“entrenchment clauses” (cláusulas de entrincheiramento).
Destarte, sem rodeios ou apelo a uma retórica cansativa, somente outra
Constituição, através de outra Assembleia Nacional Constituinte, poderá alterar o
Art. 5º, Inciso LVII. Aliás, o mesmo raciocínio aplica-se a todo o Título dos
Direitos e Garantias Fundamentais deste mesmo Art. 5º, assim como as matérias
relacionadas à (a) forma federativa de Estado, (b) o voto direto, secreto, universal e
periódico e (c) a separação dos Poderes.
O “x” da questão é que o STF ao permitir a prisão em segunda instância, com
as devidas e honrosas vênias aos seus Eminentes Ministros, legislou. E mais do que
isso, legislou sobre matéria de cláusula pétrea (direitos e garantias individuais). Fez
o que o Parlamento do Brasil não pode fazer. Ao STF compete “precipuamente, a
guarda da Constituição” (Art. 102), jamais a deliberação, a conformação de
jurisprudência, abolindo os direitos e garantias individuais (Art. 60, §4º, IV).
O STF pode muito, quase tudo, mas não pode tudo. A velha Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro, hoje chamada Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, traças os limites dos juízes em seus julgamentos:
7
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“Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de
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direito”.
Em tema de presunção de inocência não temos omissão legislativa. Nem por
parte do Constituinte originário (Art. 5º, Inciso LVII), nem por parte do legislador
ordinário (CPP: “Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão
preventiva”).
Uma vez admitida, aprovada e promulgada proposta de emenda a abolir os
direitos e garantias individuais ou qualquer outra cláusula pétrea, na vigência da
atual Constituição de 1988, tudo será possível ao Estado brasileiro, desde a
derrogação dos Dez Mandamentos entregues ao profeta Moisés até a rediscussão da
lei natural da gravitação universal da Terra descoberta pelo físico inglês Isaac
Newton.
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O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA EM
JUÍZO E A PROBLEMÁTICA DA PRESCRIÇÃO PARA EFICÁCIA DO
MODELO CONSENSUAL DE SOLUÇÃO DE DELITOS DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO
DAYANA DE MOURA BORGES:
Universidade Federal do Ceará. Pósgraduanda em Direito AdministrativoAnalista
do Ministério Público Federal.
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RESUMO: A transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, constitui um
dos instrumentos despenalizadores trazidos ao ordenamento jurídico brasileiro para
solução consensual dos crimes de menor potencial ofensivo. O presente artigo
analisa, à luz da legislação penal, da doutrina e da jurisprudência pátrias, as
consequências da ausência de norma expressam acerca da interrupção da fluência
do prazo prescricional nos casos de descumprimento dos termos do acordo pelo
autor do fato.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da transação penal e seus contornos no contexto do
modelo consensual de solução de crimes de menor gravidade inaugurado pela Lei
9.099/95. 3. Da natureza jurídica da decisão homologatória da transação penal e da
Súmula Vinculante nº 35 do Supremo Tribunal Federal. 4. Da prescrição penal e da
5 interruptivas. 5. Da inexistência de causa
taxatividade do rol de suas causas
interruptiva da prescrição no caso de aceitação e homologação da proposta de
transação penal e de suas consequências para o sistema previsto na Lei 9.099/95. 5.
Da prescrição e suas causas interruptivas. 6. Conclusão. 7. Referências.
Palavras-chaves: Transação. Homologação.
Prescrição. Interrupção. Extinção. Punibilidade.

Natureza.

Descumprimento.

1. INTRODUÇÃO
Dentre as medidas despenalizadoras, fundadas no consenso,
trazidas ao Direito Processual brasileiro pela Lei 9.099/95, destaca-se a transação
penal, instituto por meio do qual o Ministério Público e o autor do fato, atendidos
os requisitos legais, e na presença do magistrado, acordam em concessões
recíprocas para prevenir ou extinguir o conflito instaurado pela prática do fato
típico, mediante o cumprimento de uma pena consensualmente ajustada.
Na prática forense, contudo, tem-se observado, com frequência,
uma lacuna na lei penal que tem posto à prova a eficácia do instituto da transação
penal: a ausência de previsão expressa acerca da interrupção do fluxo do prazo
prescricional por ocasião da prolação de sentença homologatória da transação
penal.
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Em tais casos, descumpridos imotivadamente os termos do
acordo homologado em juízo, ocorre, segundo a jurisprudência atualmente
vinculante do Supremo Tribunal Federal, a retomada do status quo ante, devendo
serem os autos remetidos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.
Muitas vezes, porém, em vez de receber a denúncia, o julgador decreta a extinção
da punibilidade do delito, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
entendendo inexistir, desde a data do fato, causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
Tal situação vai de encontro às finalidades da transação penal,
gerando impunidade, estimulando o descumprimento das penas restritivas de
direitos e desprestigiando o espírito do modelo consensual de Justiça criminal.
2. DA TRANSAÇÃO PENAL E SEUS CONTORNOS NO CONTEXTO
DO MODELO CONSENSUAL DE SOLUÇÃO DE DELITOS DE PEQUENA
GRAVIDADE INAUGURADO PELA LEI 9.099/95
A inflexibilidade do princípio da obrigatoriedade da ação penal,
que determina a persecução de todo e qualquer crime, salientou a ineficiência do
modelo de persecução penal até então concebido, demonstrada pela ausência de
tratamento adequado a ser dispensado aos delitos de pequena e média
criminalidade, que deixavam de ser perseguidos e geravam a sobrecarga do sistema
criminal para atender a todos os casos.
Por força disso, ganhou espaço a tendência de amenização da
indisponibilidade da ação penal, passando-se a permitir, no sistema adotado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, a disposição da ação penal, nas situações reguladas
pela lei, com controle jurisdicional. Passou a vigorar, assim, quanto à ação penal
nos crimes de menor potencial ofensivo, o princípio da oportunidade,
disponibilidade ou discricionariedade regradas.
A Constituição Federal de 1988 sinalizou a necessidade de
adoção do novo modelo:
Art. 98 – A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão:
I – juizados especiais, providos por juízes togados,
ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante procedimentos oral e sumaríssimo,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau.
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A regulamentação do referido dispositivo sobreveio quase oito
anos depois da promulgação da Carta Política, tendo, finalmente, a Lei 9.099/95,
concretizado a possibilidade de solução consensual de infrações penais de menor
potencial ofensivo. Para Sérgio Sobrane, a referida lei estabeleceu quatro grandes
inovações para o Direito Processual Penal pátrio, todas elas consistentes em
medidas despenalizadoras, ora dependendo da vontade do infrator e do acusador
para que sejam aplicadas (transação penal e suspensão condicional do processo),
ora da vontade da vítima (representação nos crimes nos crimes de lesão corporal
culposa e lesão leve) ou da vontade do autor do fato e da vítima (composição dos
danos civis).
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O art. 61 da Lei nº 9.099/95 definiu, assim, que se consideram
infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a
que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa. Por força do art. 109, V, do Código Penal, essas infrações prescrevem no
máximo em 4 (quatro) anos.
A transação penal, instituto em relação ao qual se debruça a
problemática discutida no presente trabalho, pode ser conceituada, de acordo com
Sérgio Turra Sobrane, como “o ato jurídico através do qual o Ministério Público e
o autor do fato, atendidos os requisitos legais, acordam em concessões recíprocas
para prevenir ou extinguir o conflito instaurado pela prática do fato típico,
mediante o cumprimento de uma pena
5 consensualmente ajustada.”
As concessões referidas pelo autor consistem na renúncia, pelo
Estado, ao seu direito de ação, visando a uma solução célere e eficaz para o
conflito, e, pelo autor do fato, a alguma garantias inerentes ao devido processo
legal, no afã de livrar-se do estigma de um procedimento criminal e do risco de
uma condenação. Substituem as partes a incerteza preexistente por uma situação
estável, que se define pela proposição e aceitação da pena convencionada.
O instituto está previsto no art. 76 da Lei 9.099/95:
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de
crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou
multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única
aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar
comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva;
11
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II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no
prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou
multa, nos termos deste artigo;
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III - não indicarem os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da
medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu
defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público
aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena
restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior
caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste
artigo não constará de certidão de antecedentes criminais,
salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não
terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação
cabível no juízo cível.
O regramento legal demonstra que o Estado, de antemão,
renuncia aos efeitos que normalmente poderiam decorrer da decisão sancionadora,
impedindo que o ajuste venha a gerar a responsabilização ex delicto do autor do
fato (art. 76, §6º, da Lei 9.099/95), não permitindo, também, a caracterização da
reincidência (art. 76, §4º, da Lei 9.099/95).
Observando que a sanção imposta não gera reincidência nem as
demais consequências de uma sentença condenatória, Ada Pellegrini Grinover
aponta que “a natureza jurídica da aceitação da proposta é de submissão voluntária
à sanção penal, mas não significa reconhecimento da culpabilidade penal, nem de
responsabilidade civil.”
O instituto, neste particular aspecto, afasta-se do guilty
plea norte-americano, no qual a transação, como aponta Damásio E. de Jesus, é
condicionada à confissão de culpa.
No que se refere à natureza jurídica, Sobrane é claro ao afirmar
que a transação penal é instituto de Direito Processual Penal, uma vez que, por seu
intermédio, compõe-se a lide subjacente, bem como de direito material, visto que o
12
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ajuste entre as partes, homologado pelo juiz, implica extinção da punibilidade do
delito.
3. DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA
TRANSAÇÃO PENAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 35 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Ajustada a transação, a homologação pelo juiz atribui efetividade
às concessões mútuas manifestadas pelas partes e sacramenta o efeito
despenalizador que inspirou a Lei 9.099/95, produzindo reflexos por todo o sistema
judiciário, que deixa de estar obrigado a julgar a lide penal subjacente à prática do
fato típico.
Ocorre que, diante da natureza das sanções impostas (pena de
multa ou restritiva de direitos), é possível que o autor do fato descumpra os termos
do acordo. Tal descumprimento e as consequências que dele podem advir
conduzem à necessidade de análise da natureza jurídica da decisão homologatória
da transação penal.
Diverge a doutrina sobre a natureza de tal decisão.
Como bem assentado por Sobrane, Júlio Fabbrini Mirabete e Luiz
Flávio Gomes definem tal decisão 5como “condenatória imprópria”, pois “declara a
situação do autor do fato, tornando certo o que era incerto, mas cria uma situação
jurídica ainda não existente e impõe uma sanção penal ao autor do fato”, sendo essa
imposição a característica que a definiria como condenatória. Em razão de não
produzir todos os efeitos decorrentes de uma sentença condenatória, como o
reconhecimento da culpabilidade e a aptidão para gerar efeitos civis, é que os
citados doutrinadores a denominam condenatória imprópria.
César Roberto Bitencourt entende que a decisão tem caráter
homologatório e, por isso, opta por definir a decisão proferida na fase preliminar
como “sentença declaratória constitutiva”, negando sua natureza condenatória. No
mesmo sentido, Ada Pellegrini Grinover afirma que a decisão “não indica o
acolhimento nem desacolhimento do pedido do autor (que sequer foi formulado),
mas que compõe a controvérsia de acordo com a vontade dos partícipes,
constituindo título executivo extrajudicial”, sendo, pois, simplesmente
homologatória.
A discussão doutrinária repercutiu na prática forense, dando
ensejo ao surgimento de duas correntes. A primeira delas entende que a decisão
homologatória da transação penal faz coisa julgada formal e material e, portanto,
não autoriza que o MP ofereça denúncia contra o autor do fato em caso de
descumprimento das condições do acordo. Para os que defendem essa tese, como a
transação teria natureza de aplicação de pena antecipada (art. 76 da Lei nº
9.099/95), não seria possível o retorno ao status quo ante, devendo a cobrança da
pena de multa ser realizada por meio da competente ação de execução fiscal. A
título exemplificativo, confira-se o seguinte julgado do STJ:
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CRIMINAL.
RHC.
NULIDADE. LEI
9.099/95.DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO
FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO
PENAL.
OFERECIMENTO
DE
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA.
COISA
JULGADA
MATERIAL E FORMAL. EXECUÇÃO DA MULTA
PELAS VIAS PRÓPRIAS. RECURSO PROVIDO. A
sentença homologatória da transação penal, prevista
no art. 76 da Lei nº 9.099/95, tem natureza
condenatória e gera eficácia de coisa julgada material e
formal, obstando a instauração de ação penal contra o
autor do fato, se descumprido o acordo
homologado. No caso de descumprimento da pena de
multa, conjuga-se o art. 85 da Lei nº 9.099/95 e o 51 do
CP, com a nova redação dada pela Lei nº 9.286/96, com a
inscrição da pena não paga em dívida ativa da União para
ser executada. Recurso provido para determinar o
trancamento da ação penal.
Ocorre que adoção dessa corrente geraria, na prática, ofensa ao
princípio da isonomia, pois haveria formação de coisa julgada formal e material
tanto em favor dos que cumpriram à risca as condições impostas no acordo como
em prol daqueles que acabaram por desrespeitar os termos do ajuste. Surgiu, assim,
uma segunda corrente, para a qual, diante do descumprimento das condições
elencadas no termo de conciliação, revelar-se-ia imperiosa a retomada da situação
anterior, franqueando-se ao Ministério Público a possibilidade de oferecimento da
ação penal. Confira-se, no ponto, o precedente abaixo:
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS.
TRANSAÇÃO PENAL ACEITA E HOMOLOGADA,
MAS DESCUMPRIDA. DECISÃO QUE ANULOU O
FEITO A PARTIR DO OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA
E
DETERMINOU
O
SEU
ARQUIVAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Descumprida a
transação penal, deve o processo retornar ao status quo
ante, possibilitando-se ao órgão acusador prosseguir na
persecução penal. A decisão é adequada na medida em
que evita dar solução idêntica a situações distintas, a
exemplo de quem cumpre e de quem descumpre o
acordo, o que implicaria em grave injustiça e ainda
fomentaria o sentimento de impunidade. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO.

14
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

A questão, assim, acabou chegando ao STF, que, com
eficácia erga omnes, pôs fim à controvérsia ao editar a Súmula Vinculante nº 35,
cuja redação determina que:
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A homologação da transação penal prevista no
artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério
Público a continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito
policial.
4. DA PRESCRIÇÃO PENAL E DA TAXATIVIDADE DO ROL DE
SUAS CAUSAS INTERRUPTIVAS
A prescrição encontra-se diretamente relacionada aos princípios
da segurança jurídica e da pacificação social. Nesse ponto, Flávio Tartuce leciona
que “o titular do direito deve exercê-lo dentro de um determinado prazo, pois o
direito não socorre aqueles que dormem”.
Na seara penal, a prescrição possui natureza de causa extintiva da
punibilidade, na forma do art. 107, IV, do Código Penal, e significa a perda da
pretensão punitiva ou da pretensão 5executória em face da inércia do Estado durante
determinado intervalo de tempo legalmente previsto. Segundo Cleber Masson, um
dos fundamentos[1] da prescrição é a luta contra a ineficiência do Estado, assim
por ele detalhada:
“Os órgãos estatais responsáveis pela apuração,
processo e julgamento de infrações penais devem atuar com
zelo e celeridade, em obediência à eficiência dos entes
públicos, estatuída pelo art. 37, caput, da Constituição
Federal como princípio vetor da Administração Pública.
Serve, portanto, como castigo em caso de não ser alcançada
uma meta pelo Estado, qual seja, aplicar a sanção penal
dentro dos prazos legalmente previstos.”
As causas interruptivas da prescrição encontram-se descritas no
art. 117 do CP, cuja redação é a seguinte:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompese: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da
queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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III
pela
decisão
confirmatória
da
pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº
11.596, de 2007).
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V - pelo início ou continuação do cumprimento da
pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº
9.268, de 1º.4.1996)
As causas interruptivas da prescrição fazem com que o prazo, a
partir delas, seja novamente reiniciado, ou seja, após cada causa interruptiva da
prescrição deve ser procedida nova contagem do prazo, desprezando-se, para esse
fim, o tempo anterior ao marco interruptivo. Não se confundem com as causas
suspensivas, que permitem a soma do tempo anterior ao fato que deu causa à
suspensão da prescrição, com o tempo posterior.
O entendimento doutrinário sobre o referido dispositivo é de que
as causas interruptivas da prescrição nele previstas, por serem prejudiciais ao réu,
foram descritas pelo legislador de forma exaustiva. Nesse sentido, Cleber Masson é
claro ao afirmar que “em se tratando de matéria prejudicial ao réu, por dificultar a
ocorrência da extinção da punibilidade, a enumeração das causas suspensivas e
interruptivas é taxativa, não comportando aplicação analógica”
5. DA INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO NO CASO DE ACEITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS
PARA O SISTEMA PREVISTO NA LEI 9.099/95
Em razão da taxatividade do rol de causas interruptivas da
fluência do prazo prescricional, nos termos demonstrados no tópico precedente,
conclui-se que, não se encontrando a sentença homologatória da transação penal
prevista nos incisos do art. 117 do Código Penal, não tem a decisão o condão de
interromper a fluência do prazo prescricional.
A ausência de previsão legal de marco interruptivo da fluência do
prazo prescricional em casos de aceitação e consequente homologação de transação
penal tem conduzido a inúmeros casos em que o autor do fato aceita a proposta de
transação penal, descumpre de forma injustificada o compromisso e, por fim, é
beneficiado pela decretação de extinção da punibilidade pela prescrição, situação
que fica evidenciada à vista do prazo máximo de prescrição da pretensão punitiva
dos crimes de menor potencial ofensivo, estabelecido em 4 (quatro) anos, na forma
do art. 109, V, do Código Penal. A situação ora descrita pode ser bem
compreendida pela leitura do precedente a seguir reproduzido:
16
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO. TRANSAÇÃO (ART. 76 DA LEI
Nº
9.099/95).SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
IN ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso em
sentido estrito interposto contra decisão que não reconheceu
a ocorrência da prescrição, por entender que a sentença
homologatória de transação penal constituiria causa
interruptiva do lapso prescricional. 2. Ao recorrente foi
atribuída a prática do crime previsto no art. 289,
parágrafo 2º, do Código Penal (moeda falsa), cuja pena
é punida com detenção, de 06 meses a 02 anos, tendo o
Ministério Público oferecido proposta de transação
penal, nos termos do art. 76, parágrafo 2º, da Lei nº
9.099/95, a qual foi aceita e homologada. 3. "A
homologação da transação penal prevista no art. 76 da
Lei nº 9.099/95 não faz coisa julgada material e,
descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade
da
persecução
penal
mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito
policial" (Súmula
Vinculante nº 35/STF). 4. Os marcos
5
interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117
do Código Penal, dentre os quais não se insere a
sentença homologatória de transação penal. 5. Hipótese
em que, levando em conta que a peça acusatória não
restou recebida, haja vista a prolação de decisão
homologatória da transação penal e, sendo certo que tal
decisum (o qual não produz coisa julgada material) não
constitui causa de interrupção da prescrição, o único
marco temporal a ser considerado para fins de fluência
do prazo prescricional é a data do fato, à luz do
dispositivo no art. 117 do CP e do teor da SV nº 35/STF.
6. Nesse contexto, tendo em vista que o máximo da pena
abstrata prevista para o delito imputado ao recorrente é
de 02 anos e, levando em consideração que o lapso
prescricional começou a fluir em 26/02/11 (data do fato),
operou-se a prescrição em 26/02/15, a teor do art. 109, V,
CP. 7. Recurso em sentido estrito provido.
O contexto fático descrito no precedente é bastante comum nos
crimes de competência dos Juizados Especiais, cuja pena máxima limita-se a 2
(dois) anos, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95.
Nesse contexto, e ante o entendimento cristalizado pela Suprema
Corte na Súmula Vinculante nº 35 (segundo o qual a homologação da transação
penal prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95 não faz coisa julgada material, não
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constituindo decisão condenatória), a aceitação da proposta de transação penal pelo
autor do fato e sua consequente homologação não produzem qualquer efeito sobre
o curso do prazo prescricional.
Como é cediço, o prazo prescricional penal inicia-se com a
consumação do crime (art. 111, I, do Código Penal). À luz do entendimento do STF
ora exposto, que sepultou os anteriores precedentes judiciais que davam pela
natureza condenatória de sentença homologatória da decisão e à míngua de outro
marco interruptivo, continuará fluindo normalmente, mesmo o autor tendo aceitado
a transação. Enquanto se aguarda que ele cumpra as obrigações assumidas na
transação, permanecerá correndo regularmente. Mesmo que ele descumpra as
condições, o prazo continuará se esvaindo.
Na esteira das vinculantes conclusões do Excelso Pretório na
citada súmula, descumprindo o autor do fato o acordo, retoma-se a situação
anterior, com a remessa dos autos ao Parquet para a instauração de inquérito
policial ou o oferecimento de denúncia, cujo recebimento finalmente interromperá
o fluir do prazo prescricional, consoante previsto no art. 117, I, do Código Penal.
Assim, considerando que o prazo máximo de prescrição dos
crimes que tramitam nos juizados é de 4 (quatro) anos, o prazo prescricional terá se
esvaído, não raras vezes, antes do oferecimento da denúncia superveniente.
Como se vê, a ausência de previsão legal de marco interruptivo
da fluência do prazo prescricional em casos de aceitação e consequente
homologação de transação penal tem conduzido a casos em que acabam sendo
colocadas em xeque as finalidades da transação penal, gerando impunidade,
estimulando o descumprimento das penas restritivas de direitos e desprestigiando o
espírito do modelo consensual de Justiça criminal.
A lacuna normativa em enfoque pode deixar à mercê da vontade
do infrator cumprir ou não o que pactuou em juízo, desacreditando a eficácia da
medida consensual para solução do conflito, bem como ofendendo o princípio da
eficiência, uma vez que a máquina estatal é movimentada, com os custos a ela
inerentes, para que, ao final, obtenha-se o mesmo resultado que teria advindo da
inércia do Estado no exercício do jus puniendi.
Assim, premente se faz a adoção de providências por parte do
Congresso Nacional, a fim de suprir a lacuna legislativa anteriormente apontada,
acrescentando ao art. 117 do CP um inciso em que preveja a decisão homologatória
da transação penal como forma de interrupção da prescrição.
6. CONCLUSÃO
A aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa,
prevista no art. 76 da Lei 9.099/95, é medida despenalizadora que visa à solução
das controvérsias penais em infrações de pequeno potencial ofensivo, que são
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aquelas a que a lei atribui pena máxima de 2 (dois) anos. Por meio da transação,
aplica-se, de forma consensual, uma pena alternativa ao autor do fato, que evita o
estigma do processo e o risco de uma condenação. A aceitação da imposição
imediata da pena não corresponde a qualquer reconhecimento de culpabilidade, não
gera reincidência nem antecedentes criminais. É instituto, bem se vê, benéfico ao
autor da infração penal.
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Perfectibilizada a transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95)
ofertada pelo Ministério Público, com a aceitação do acordo pelo autor do fato,
o Parquet não pode mais exercer a ação penal. Adstrito que está ao acordo
proposto, deve aguardar seu cumprimento ou eventual descumprimento
injustificado. Nesse último caso, considerando o entendimento sumarizado na
Súmula Vinculante 35,possibilita-se ao Ministério Público a continuidade da
persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito
policial, uma vez que, para a Corte Suprema, a homologação da transação penal
prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099/1995 não faz coisa julgada material.
O instituto da prescrição existe para eliminar a persecução em
caso de procedimento moroso ou ineficiente. Essa inércia, entretanto, não se
caracteriza quando o Ministério Público atua de forma eficiente e, conferindo
tratamento jurídico adequado ao caso, oferece proposta de transação penal ao autor
do fato. Assim, se, durante o prazo da transação penal, não pode o Ministério
Público exercer a ação penal, não 5poderia, igualmente, correr a prescrição em tal
interregno.
As infrações penais de menor potencial ofensivo prescrevem no
prazo de 4 anos, o qual se revela consideravelmente curto, sobretudo diante da
realidade abarrotada das Varas Criminais do país. Nesse contexto, a praxe forense
tem revelado diversos casos em que, quando o magistrado verifica o
descumprimento da transação, revoga o benefício e determina a remessa dos autos
ao Ministério Público, o prazo prescricional do crime investigado já se consumou
ou encontra-se muito próximo de se perfectibilizar. Esse vazio legislativo abre
brecha, ainda, para situações em que o autor do fato aceita a proposta de transação
penal para, posterior e intencionalmente, descumprir de forma injustificada o
compromisso e apenas aguardar o transcurso do prazo prescricional.
Assim, a ausência de previsão legal de marco interruptivo da
fluência do prazo prescricional em casos de aceitação e consequente homologação
de transação penal tem conduzido a inúmeros casos em que acabam sendo
colocadas em xeque as finalidades da transação penal, gerando impunidade,
estimulando o descumprimento das penas restritivas de direitos e desprestigiando o
espírito do modelo consensual de Justiça criminal.
A lacuna normativa em enfoque pode deixar à mercê da vontade
do infrator cumprir ou não o que pactuou em juízo, desacreditando a eficácia da
medida consensual para solução do conflito, bem como ofendendo o princípio da
eficiência, uma vez que a máquina estatal é movimentada, com os custos a ela
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inerentes, para que, ao final, obtenha-se o mesmo resultado que teria advindo da
inércia do Estado no exercício do jus puniendi.
Presente esse panorama, revela-se necessária a adoção de
providências por parte do Congresso Nacional, a fim de suprir a lacuna legislativa
anteriormente apontada, acrescentando ao art. 117 do CP um inciso em que preveja
a decisão homologatória da transação penal como forma de interrupção da
prescrição.
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5
[1] De acordo com o referido autor, os outros dois fundamentos são a
segurança jurídica ao responsável pela infração penal e a impertinência da sanção
penal.
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RESUMO: O presente artigo tem por escopo a análise da relativização do
nominalismo clássico diante das mudanças ocorridas no acervo principiológico do
Direito das Obrigações, com destaque para o principio da equivalência material das
prestações pecuniárias. Para tanto, após breve introdução focada na transformação
do Direito das Obrigações, conceitua o nominalismo monetário e o princípio da
equivalência material, para ao final tratar acerca da releitura do primeiro diante da
nova tendência imposta pelos princípios sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Nominalismo Monetário. Equivalência material. Prestação
Pecuniária.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Nominalismo monetário. 3. Equivalência material. 4.
A relativização do nominalismo pela equivalência material nas prestações
pecuniárias. 5. Conclusão.

1. Introdução
O Direito das Obrigações é um ramo basilar para todo o sistema
jurídico, não apenas para o Direito Civil. Devido à sua importância, tal ramo do
direito sofreu radicais transformações em épocas mais recentes, principalmente no
que concerne ao seu acervo principiológico.
A ideologia fundante do liberalismo forneceu as bases para o direito
obrigacional até fins do século XIX e início do século XX, legitimando princípios
como o da autonomia da vontade. Contudo, este quadro foi relativizado com a
ascensão do Estado Social, que, com um gradativo intervencionismo estatal na
esfera privada, representou um primeiro abalo ao Estado Liberal.
As transformações econômicas e políticas ocorridas em tal época deram
lugar a valores às vezes opostos daqueles consagrados nos Códigos novecentistas e
da primeira parte do século XX, gerando grande impacto no Direito das
Obrigações. Apesar da estrutura eminentemente técnica de tal ramo do direito – o
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que atrasa a percepção das transformações sociais –, bem como da resistência
acadêmica em assumir a incompatibilidade dos arcaicos conceitos com a nova
realidade, não havia como ignorar tais transformações.
Modernamente, o Direito das Obrigações visa a realização do equilíbrio
social, buscando impedir a exploração do fraco pelo forte e sobrepondo, na medida
do possível e do razoável, o interesse coletivo aos interesses unicamente
individuais.
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Passaram-se a reconhecer como injustiças algumas conseqüências da
concepção liberal e surgem tentativas de lidar com a situação de forma mais
humana, voltando-a para a coletividade. Afinal, se o Direito das Obrigações
elaborado no século XIX – baseado no Direito Romano, mas também na Escola das
Pandectas alemã – impulsionou o desenvolvimento econômico, por outro lado,
favoreceu em demasia os mais poderosos, o que abriu caminho para abusos sob
diversos aspectos.
Com a nova tendência social do Direito das Obrigações, a legislação
5
passou a implantar severas restrições
à autonomia privada, fonte propulsora do
direito das obrigações. Ganhou ênfase a intervenção do Estado na economia, e tal
postura intervencionista fez com que várias determinações deixassem de ser livres
nos contratos, seja quanto ao seu conteúdo ou quanto a algum de seus elementos
típicos. Tal situação é acentuada por Caio Mário, in verbis:

Sob outros aspectos, o direito obrigacional moderno,
especialmente em meados do século XX e início deste
século XXI, já inova sobre as concepções dominantes
anteriormente, encaminhando-se no sentido de sofrear a
autonomia da vontade, que no século XIX tão longe fora, e,
com o dirigismo, assegurar a predominância do princípio da
ordem pública. Cresce a intervenção do Estado em
detrimento da liberdade de ação do indivíduo.[i]
A mais importante alteração reside na mitigação dos princípios
liberais. O pacta sunt servanda e a obrigatoriedade das relações obrigacionais se
vêm relativizados pelos princípios sociais da equivalência material, boa fé e função
social.
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Ressalte-se, porém, que não é correto afirmar o completo
desaparecimento dos princípios liberais que preponderaram sobre as relações
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obrigacionais durante o século XIX. Houve, bem dizendo, uma relativização
daqueles pelos princípios sociais. Na atualidade, por exemplo, a rigidez impetrada
pelo pacta sunt servanda encontra-se mitigada pela possibilidade de alteração
daquilo outrora acordado com vistas à manutenção do equilíbrio material ao longo
de todo o processo obrigacional.
Há, portanto, a valorização do indivíduo, diminuindo a importância do
patrimônio no âmbito das relações obrigacionais. A segurança jurídica inerente ao
formalismo do Direito Civil clássico é recuada quando se trata da manutenção do
equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas, que passa a ser tutelado pelo
Estado, o qual assume uma postura mais intervencionista. Novamente, salienta-se
que a obrigatoriedade das obrigações não submergiu; apenas não mais se aceita a
possibilidade de uma parte aproveitar-se de uma situação de desigualdade,
desencadeando prejuízos manifestos à outra.
Nesse contexto, pode-se afirmar que o nominalismo clássico, pelo qual
se considera o valor nominal da moeda aquele que lhe atribui o Estado, já não mais
atendia plenamente as necessidades jurídico-econômicas das relações sociais.
Assim, necessária foi a sua releitura a partir dos princípios sociais, em especial,
pelo princípio da equivalência material.
2. Nominalismo Monetário
O princípio do nominalismo monetário encontra-se inserido no
contexto do liberalismo do século XIX, o qual forneceu as bases para a construção
prático-teórica do direito das obrigações daquele momento.
A prestação pecuniária, enquanto forma especial das obrigações de dar,
é regida pelo princípio da identidade da coisa devida. Como bem é sabido, o objeto
do pagamento é a prestação e o devedor não se desobriga com a entrega de coisa
diversa, ainda que mais valiosa, porque o credor não é obrigado a recebê-la. Assim,
o pagamento deve ter como objeto exatamente aquilo que foi acordado, assim
como é previsto no artigo 313 do Código Civil:
Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.[ii]
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Do princípio da identidade da coisa devida extrai-se o do nominalismo
monetário. Este, por sua vez, identifica o valor da moeda com o valor nominal que
lhe atribui o Estado, no ato da emissão ou cunhagem. Segundo Orlando Gomes, é
uma forma de valor extrínseco, pois considera aquilo que se acha impresso na
cédula ou na peça[iii]. Tal princípio vem disposto do Código Civil, conforme se
observa:
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Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no
vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal,
salvo o disposto nos artigos subseqüentes.[iv]
Os efeitos da observância de tal princípio fazem com que o credor deva
suportar os riscos da deterioração da moeda, assim como, em sentido inverso, o
devedor sofra com as possíveis valorizações. Porém, do dispositivo legal
supracitado percebe-se que exceções a esse princípio existem. Aquelas decorrem,
direta ou indiretamente, do princípio da equivalência material, que, diante do
contexto de emergência dos princípios sociais, relativiza o nominalismo monetário,
conforme será analisado posteriormente.
5

3. Equivalência Material
A partir da nova teoria dos princípios, que passa a considerá-los
espécies de normas jurídicas, e da conseqüente positivação daqueles, a aplicação da
equivalência material aos casos concretos tornou-se ainda mais presente na prática
forense contemporânea.
No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro a equivalência material,
ao lado dos outros princípios sociais da boa-fé objetiva e da função social, vem
recebendo grande ênfase. A evolução da legislação brasileira, com a incorporação
de tais diretrizes pode ser percebida principalmente com a vigência do novo Código
Civil de 2002:
Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis,
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da
prestação devida e o do momento de sua execução, poderá
o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure,
quanto possível, o valor real da prestação.
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Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou
diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à
data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendose o réu a modificar eqüitativamente as condições do
contrato.[v]
Da análise das normas supracitadas percebe-se que o a ordem civil
vigente difere completamente do Direito Civil clássico. Este sob a égide da
segurança jurídica impedia o questionamento das obrigações, pois pressupunha que
as partes eram livres e iguais e, portanto, isso já seria suficiente para ensejar a
justiça obrigacional[vi].
Porém é sabido que a igualdade jurídico-formal presente nesse período
não era suficiente para proporcionar o equilíbrio nas contraprestações
convencionadas, até porque não se considerava a superveniência de fatos que
alterassem a situação sob a qual se estabeleceu a obrigação. Na atualidade,
prestigia-se a igualdade substancial, criando-se, inclusive, meios através dos quais
se torna possível perquirir o equilíbrio ao longo de todas as fases da relação
obrigacional.
Por fim, antes de detalhar-se a efetiva incidência da equivalência
material nas obrigações pecuniárias e a conseqüente relativização do nominalismo
monetário, cabe apresentar os pressupostos dos quais deriva o princípio social
então analisado:
O aspecto subjetivo leva em conta a identificação do
poder contratual dominante das partes e a presunção legal
de vulnerabilidade. A lei presume juridicamente
vulneráveis o trabalhador, o inquilino, o consumidor, o
aderente de contrato de adesão, dentre outros. Essa
presunção é absoluta, pois não pode ser afastada pela
apreciação do caso concreto. O aspecto objetivo considera o
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real desequilíbrio de direitos e deveres contratuais que pode
estar presente na celebração do contrato ou na eventual
mudança do equilíbrio em virtude de circunstâncias
supervenientes que levem a onerosidade excessiva para
uma das partes.[vii]
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Da lição de Paulo Lôbo supracitada extrai-se que o desequilíbrio que
pode vir a existir na relação obrigacional nem sempre está presente desde o início,
qual seja, quando da celebração do contrato. O que acontece é que a harmonia
presente naquela relação pode ser desfeita pela superveniência de diversas
circunstâncias.
Do princípio da equivalência material – que tem como principal escopo
a manutenção da harmonia de interesses durante e após a execução contratual,
refletindo-se no equilíbrio de direitos e deveres correlatos da obrigação – deriva a
teoria da imprevisão, que, assim como aquele, tem o papel essencial na
relativização dos princípios liberais.
5

A teoria da imprevisão, cuja nomenclatura já dá algumas diretrizes de
sua definição, designa as situações nas quais fatores extraordinários alteram o
contexto no qual se celebrou a obrigação e, portanto, implicando grave onerosidade
a uma das partes. Assim, a teoria pressupõe que uma vez a parte sabendo das
repercussões que aquela obrigação poderia trazer para si, não a teria celebrado. E
sua correlação com a cláusula rebus deriva do fato daquela ser a tradução da
fórmula:
contractus qui habent tractum sucessivum et
dependentiamde futuro rebus sic stantibus intelliguntur, ou
seja, nos contratos de trato sucessivo ou a termo, o vínculo
obrigatório entende-se subordinado à continuação daquele
estado de fato vigente ao tempo da estipulação. Difundiu-se
a cláusula como apenas rebus sic stantibus.[viii]
4. A relativização do nominalismo pela equivalência material nas
prestações pecuniárias
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O princípio do nominalismo, conforme anteriormente exposto, é
coerente com uma mentalidade liberal não só das obrigações, mas do direito como
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um todo.
Ainda no início do século XX, vigia o foco jurídico no indivíduo, em
detrimento do interesse comum, do interesse “social”. Os contratos – a mais
corriqueira forma concretizada das obrigações – eram contraídos tendo como
diretrizes, quase unicamente, a vontade das partes, quando estivessem elas dentro
dos limites legais. Obrigações que tivessem por objeto o pagamento de dinheiro –
obrigações de soma de valor – estariam vinculadas, portanto, ao valor nominal da
moeda no momento de origem da obrigação. O devedor liberava-se da obrigação
pelo pagamento de valor nominal idêntico ao acertado por vontade das partes;
independente de superveniente oscilação do valor corrente da moeda. Contudo,
esse era um risco pouco relevante, à época. Vivia-se período de estabilidade
financeira, e o valor nominal da moeda pouco se afastava, no momento do
pagamento, ao valor convencionado na origem da obrigação.
A partir da segunda década do século XX, contudo, foi impossível
manter a primazia absoluta da vontade liberal no direito – épocas de crise
trouxeram a necessidade de maior controle estatal, e maior foco no interesse
coletivo, em detrimento do individual. E, ademais, já não possuía o Brasil moeda
assim tão estável. Afirma, com propriedade, Caio Mário que “se o nominalismo
atende a todas as exigências nas épocas de estabilidade financeira, atenta contra a
intenção das partes nos períodos de conjuntura, além de afrontar o princípio ideal
de justiça”[ix].
Não mais atendia plenamente às necessidades jurídico-econômicas do
país a obediência impensada ao princípio do nominalismo. Começou a criação,
apenas 17 anos após o Código Civil de 1916, de “um novo sistema de solução de
obrigações de prestação pecuniária, com caráter de ordem pública”[x]. Uma nova
lógica legislativa passou a viger, com a produção de leis e decretos-leis, no período
de 1935 a 1968, no sentido da relativização do nominalismo. Dentre as resoluções,
incluímos a constituição do curso forçado da moeda, vinculando as obrigações
pecuniárias à moeda nacional, não mais permitindo, também, o pagamento em
ouro, por exemplo.
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Os diversos períodos de inflação vividos pelo país apenas reforçaram a
inviabilidade do nominalismo absoluto nas obrigações pecuniárias. Já não mais
interessava às partes a possibilidade de o devedor liberar-se da obrigação pagando
valor que apenas correspondia à obrigação contraída pela identidade nominal.
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Podemos citar como exemplo primeiro de codificação expressa do
princípio da equivalência material o Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº
8.078, de 11 de Setembro de 1990). Em uma realidade em que é inegável a
maior força fática dos detentores dos meios de produção e das respectivas
margens de lucro, o Estado impôs-se para evitar abusos quaisquer contra os
quais não poderiam se defender os “aderentes” dos contratos de consumo na
lógica da igualdade formal liberal. O Código de Defesa do Consumidor,
contudo, voltava-se mais para o “equilíbrio contratual”, englobando os demais
princípios sociais, reunidos na concretização de uma nova lógica legislativa de
“ordem pública”.
Em 2002, o princípio da equivalência foi expressamente previsto
pelo Código Civil, preenchendo as lacunas deixadas pelo Código de Defesa do
Consumidor, voltado às relações consumeristas e englobando as obrigações
5

como um todo no contexto dos princípios sociais. Contudo, é ainda tímido o
Código Civil, em seu artigo 317, ao atualizar contemporaneamente a antiga
cláusula rebus sic stantibus, atualmente estudada sob a alcunha de “teoria da
imprevisão”, e vincular uma possível correção da prestação a um “motivo
imprevisível”. Isso porque, quais seriam os efeitos concretos dessa opção
legislativa, para as obrigações cujo objeto são prestações pecuniárias?
Não mais era possível alegar a “imprevisibilidade”, por exemplo,
da inflação, ante à realidade econômica a partir da década de 1980. Passou-se,
então, a ser observada tal rotina retórica pelas partes às quais não interessava
a revisão contratual: dificilmente seria, dada a dinâmica econômica
contemporânea, nacional ou internacional, indicada a “imprevisibilidade”
completa de fato superveniente que viesse a alterar o valor corrente da moeda
em questão.
Contudo, não é esse um direcionamento coerente com a disposição
atual do ordenamento jurídico, qual seja, o de manter o equilíbrio das
obrigações por meio dos princípios sociais, aqui em foco o da equivalência
material, cujo escopo principal seria “preservar o justo equilíbrio do contrato e
buscar a justiça contratual, evitando que uma das artes, seja do ponto de vista
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econômico, ou não, vale dizer, da prestação em si, tire proveito da
contraprestação, em detrimento do outro”[xi].
Mais coerente com o ordenamento encontra-se o Código de Defesa
do Consumidor, em ser artigo 6º, V. Prevendo como direito do consumidor “a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas”, percebe-se a não exigibilidade da imprevisibilidade dos
fatos supervenientes.
Com isso, a jurisprudência tem feito com que o exposto no artigo citado
tenha eficácia além das relações meramente entre consumidor e fornecedor e se
expanda para o plano das obrigações em geral, inclusive daquelas cujo objeto são
prestações pecuniárias, foco do presente estudo. Como bem conclui Rodrigo
Toscano de Brito sobre o assunto, “independentemente da existência de fato
imprevisível, deve-se prestigiar o equilíbrio objetivo da contratação (...) diante da
presença, entre nós, do princípio da equivalência material dos contratos”.
Seguindo essa lógica, são criados ainda outros recursos que mantenham
a equivalência material nas prestações pecuniárias; cite-se, então, as cláusulas
monetárias, como exemplo. Podendo assumir variadas formas, servem de índice a
partir do qual a importância numérica do pagamento oscila para mais ou para
menos, em uma razão pré-determinada. É uma maneira, vê-se, de fugir da
“armadilha” da imprevisibilidade. Segundo Caio Mário, as cláusulas monetárias
são
tecnicamente valiosas e moralmente recomendáveis:
de um lado amparam o credor, quando impedem que o
devedor se aproveite do fenômeno inflacionário, para
liberar-se mediante a entrega de uma soma aparentemente
correlata da res debilita, porém intrinsecamente muito
inferior a ela; e por outro lado defendem o devedor,
evitando que o credor encareça o valor da prestação como
garantia contra a depreciação monetária.[xii]
5. Conclusão
O princípio do nominalismo não foi, de forma alguma, eliminado do
ordenamento jurídico brasileiro. Em verdade, ele é a regra – obrigações cujo objeto
é a prestação de um determinado valor de dinheiro, via de regra, devem ser
adimplidas com o mesmo valor acertado na origem da mesma. O que existe, hoje, é
30
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a relativização dele pelos princípios sociais e, em especial, pelo da equivalência
material.
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Converge-se então, por meio dos Códigos contemporâneos e da
jurisprudência atualizada, para um ponto em que é mantida a segurança jurídica do
nominalismo, ao mesmo tempo em que se pratica o escopo principal da
equivalência material, qual seja, preservar “a equação e o justo equilíbrio
contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações,
seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes”[xiii].
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RESUMO: O Arrependimento posterior apresenta grande relevância em nosso
ordenamento jurídico, tendo em vista a possibilidade de atenuação de uma sanção
eventualmente imposta ao autor de uma infração praticada sem violência ou grave
ameaça. Este trabalho, elaborado com base na legislação, doutrina e jurisprudência
pátria, procura explanar que a voluntariedade instituída no art. 16 do Código Penal
não se erige como sinônimo de pessoalidade para concessão da causa geral de
diminuição da pena (arrependimento posterior). Aquele que se revela arrependido,
mesmo que por atuação de um terceiro, deve se beneficiar com o instituto, pois
outro não seria o sentido da norma.
5
PALAVRAS-CHAVE: Arrependimento
posterior. Direito penal. Sanção.

SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Evolução histórica 3. Dispositivo legal 4. Natureza
jurídica 5. Ratio legis 6. Requisitos exigidos para caracterização do arrependimento
posterior 7. Arrependimento posterior e a pessoalidade na reparação do dano ou
restituição da coisa 8. Considerações finais. 9. Referências

1.

INTRODUÇÃO

O arrependimento posterior é causa obrigatória de redução de pena, tendo
sido instituído na parte geral do CP sob fundamento eminentemente político.
Passível de infindáveis tergiversações, este benefício (causa pessoal de
redução da pena) pode diminuir a sanção imposta ao agente infrator de um a dois
terços. No entanto, para auferi-lo faz-se necessária a constituição de determinados
requisitos mencionados no texto legal: crime cometido sem violência ou greve
ameaça, reparação do dano até o recebimento da denúncia ou queixa e
voluntariedade do ato de reparação/restituição.
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Diante da celeuma acerca da exigência, ou não, da pessoalidade na
reparação do dano ou restituição da coisa para configuração do Arrependimento
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posterior, foi que este trabalho desenvolveu-se. A idéia de pesquisar acerca do tema
suscitado adveio com detidas leituras realizadas na excelente obra de Direito Penal
do autor Rogério Greco: Curso de Direito Penal - Parte Geral.
O presente trabalho, longe de buscar esgotar o tema, objetiva esclarecer o
instituto Arrependimento posterior, diferenciando-o de conceitos afins, bem como
pugnar que voluntariedade instituída no art. 16 do CP não se erige como sinônimo
de pessoalidade muito menos configurando exigência insuperável para concessão
da causa geral de diminuição da pena.
2.EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REPARAÇÃO DO DANO E ORIGEM
DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
Apesar de a origem história do Direito Penal no Brasil remeter-se às
Ordenações do Reino, não se pode deixar de lado a idéia de Direito Penal presente
entre os índios, ainda que somente na seara dos costumes.
A idéia de Direito Penal tribal infere-se dos costumes, detectando-se, em
suma, a vingança e a lei de talião, haja vista que, objetivamente, não se pode
afirmar pela existência de um Direito constituído, posto. Nesse âmbito, a extensão
do dano produzido era a razão e o objeto da repressão, esta se confundindo com a
satisfação. (COSTA, p.7-8 apud GARCIA, 1997, p.24).
Nas Ordenações do Reino que vigoravam no Brasil observa-se a
exacerbação das penas, característica das legislações da época; porém, como
exposto por Waléria Garcelan Loma Garcia, no Código Filipino, mesmo que de
maneira imprecisa, é possível firmar pela existência da idéia de reparação do dano
(GARCIA, 1997, p.26). Como exemplo, o título LXXXVI – Dos que põem fogos.
No Código Criminal do Império, já figurava de maneira precisa a reparação
do dano, consubstanciando-se em artigos exclusivamente destinados a tratar Da
Satisfação. Nesse código também se dissociou a pena da indenização; entretanto,
apesar do cunho civil, o ressarcimento do dano era estimado e mandado cumprir
por determinação do Tribunal do Júri.

34
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Em 1890 adveio o Código Penal da República, nesse compêndio foi
inserido o Título III que tratava da Responsabilidade criminal; das causas que
dirimem a criminalidade e justificam os crimes. No seu Título V era prevista – Das
penas e seus efeitos, da aplicação e modo de execução -, a obrigação de indenizar o
dano como efeito da condenação.
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Já no Código Penal de 1940 (antes da reforma de 1984), o legislador
estabeleceu várias circunstâncias (entre elas a reparação do dano pelo agente) que,
uma vez presentes, determinavam ao juiz que operasse a atenuação da pena. Como
exemplo os dispositivos: art.48, inciso IV e art. 74, I.
Por sua vez, o Código de 1969 disciplinava em diversos artigos, tanto da
parte geral como da especial, a reparação do dano. É o que se vê nos artigos: 37, §
3º; 58, III, b; 70; 74; 72, III; 90, I; na parte especial: 164, § 2º; 183, § 3º; 187, § 3º,
e 195, parágrafo único.
Revogado o Código de 1969, o legislador buscou uma reforma setorizada
do Código de 1940 (GARCIA, 1997, p.40). Em 1980, foi designada comissão para
5

elaboração de um anteprojeto de lei de reforma da Parte Geral do Código Penal de
1940. Uma vez aprovado e sancionado o projeto, este se converteu na Lei nº. 7.209
de 11 de julho de 1984. Neste texto foi mantida a reparação do dano antes do
julgamento como causa genérica de redução da pena, bem como foi criada a figura
do arrependimento posterior.
No mais, com a referida reforma ainda se mantiveram os demais
dispositivos relativos à reparação inseridos no CP de 1940.
Quanto ao surgimento do Arrependimento posterior, é veiculado pela
maioria da doutrina que ocorrera em virtude da relevância dada pelos tribunais ao
pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos até o recebimento da
denúncia, fazendo com que fosse afastada a possibilidade de ação penal no crime
previsto no art. 171, § 2º, VI, do Código Penal.
Também atribuindo à jurisprudência a gênese do art.16 do CP, dentre
outros: Júlio Fabrini Mirabete, Alberto Silva Franco e Paulo José da Costa Júnior.
Mas não somente à atividade pretoriana deve-se a origem desse instituto. O
Código Penal de 1969, a legislação penal especial, além da legislação estrangeira,
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orientaram o legislador de 1984. Com efeito, não cabe atrelar a aparição do
Arrependimento posterior exclusivamente ao fruto da atividade jurisdicional.
3 DISPOSITIVO LEGAL
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O arrependimento posterior foi introduzido com a Lei 7.209 de 11 de julho
de 1984, ocasião em que se operava a reforma da Parte geral do CP. Dentre várias
inovações inseridas destaca-se a do art.16, in verbis:
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça
à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o
recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do
agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
A inserção deste dispositivo foi ao encontro da evolução do Direito Penal outrora excessivamente repressor - admitindo, agora, uma suavização para aqueles
que reparassem o dano acometido à vítima.
4 NATUREZA JURÍDICA
O arrependimento posterior é causa obrigatória de redução da pena, prevista
na parte geral do Código Penal.
Não obstante haver posições divergentes, é sedimentado o entendimento de
que este dispositivo constitui causa obrigatória de redução da pena, haja vista a
utilização da expressão “será”, determinando ao juiz que, presente os requisitos,
reduza a pena do ofensor.
5 RATIO LEGIS
Primeiramente é necessário esclarecer um conceito muito utilizado, e que é a
razão legal da instituição do arrependimento posterior.
"A Política Criminal é a ciência ou a arte de selecionar os bens (ou
direitos) que devem ser tutelados jurídica e penalmente e escolher os caminhos para
efetivar tal tutela, o que iniludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já
eleitos" (ZAFFARONI, 1999, p.132).
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Assim, a decisão de selecionar os bens a serem protegidos juridicamente e as
medidas necessárias a essa tutela constituem ciência, ou seja, conhecimento
baseado em método científico bem como o conjunto sistematizado de
conhecimentos obtido através de pesquisas. Pois bem, a par do conceito de política
criminal, pode-se definir que o existir do arrependimento posterior é
exclusivamente político.
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Ademais, assim é previsto na Exposição de Motivos da Parte Geral do
Código Penal estabelece em seu item de nº. 15:
O Projeto mantém a obrigatoriedade de redução de
pena, na tentativa (art. 14, parágrafo único), e cria a figura
do arrependimento posterior à consumação do crime como
causa igualmente obrigatória de redução de pena. Essa
inovação constitui providência de Política Criminal e é
instituída menos em favor do agente do crime do que da
vítima. Objetiva-se, com ela, instituir um estímulo à
reparação do dano, nos crimes cometidos ‘sem violência
5

ou grave ameaça à pessoa.
Com efeito, a decisão do legislador em conceder esse benefício é fruto da
percepção de que o estímulo ao agente fornece efeitos muito mais vantajosos do
que a repressão em si. Isso, aliás, é reflexo da tendência da política criminal da
época:
A partir dos anos cinquenta ressurge na Europa a
política criminal redescoberta em função da crise da
dogmática. Reestuda-se Von Liszt – para quem o Direito
Penal é o termômetro da liberdade política. (COSTA
JÚNIOR, p.54, citado por GARCIA, 1997, p. 61)
Os tipos, as penas, os bens juridicamente tutelados pelo Direito Penal são
expressões sociais em que se dá produção legislativa. A forma como que uma
determinada conduta é reprimida passa por um crivo social, onde se hierarquizam
os bens e as condutas mais ou menos relevantes para a manutenção do convívio
coletivo. A evolução das expressões criminosas merece atenção especial do
legislador, assim como a reprimenda, de sorte que antes mesmo da pena deve-se
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instituir incentivos para que, uma vez lesado o bem, o status quo possa ser
restabelecido, e o prejuízo minorado.
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O legislador foi sensível a uma nova forma de repreensão, e a figura do
sujeito passivo foi elevada a um grau maior de importância em detrimento do que
se tinha anteriormente: penas excessivas que, em si mesmas, consubstanciavam a
própria reparação, atendendo, sempre, ao clamor das “massas” imbuído do prisco
instinto de vingança.
Nesse sistema excessivamente repressivo, deixava-se de observar que o
diretamente lesado em nada “ganhava” com pena imposta, além do mais, os
institutos repressores pouco obtiveram quanto ao desestímulo de condutas
semelhantes posteriores.
6 REQUISITOS EXIGIDOS
ARREPENDIMENTO POSTERIOR

PARA

CARACTERIZAÇÃO

DO

A ilação que se faz do art. 16 do CP é que a redução da pena do agente
somente se efetuará caso se verifiquem alguns requisitos.
Nos subtítulos que seguem será efetuada uma análise sobre as exigências
legais para caracterização e reconhecimento do arrependimento posterior,
ressalvando que o último capítulo será destinado ao que diz respeito à pessoalidade
do ato do agente para reparar o dano ou restituir a coisa.
6.1 CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
À PESSOA
Para o agente ser beneficiado com a causa de diminuição da pena é
necessário que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça (o legislador
deixa claro que a ameaça deve ser grave, ou seja, de um mal considerável à vítima).
Da premissa acima, conclui-se que em todos os crimes em que não houver
sido praticada violência ou grave ameaça contra pessoa, o arrependimento posterior
restará reconhecido. Consequentemente, é cediço na doutrina que se o agente
emprega violência contra a coisa o arrependimento posterior não será afastado.
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Ressalta-se, por fim, que apenas quando definitivamente determinada a
natureza da infração é que se apreciará a existência, ou não, de violência contra a
pessoa; destarte, o oferecimento da denúncia ou queixa não é o momento adequado
para se verificar se presentes os requisitos para o reconhecimento do
arrependimento posterior, mesmo, porque, o juiz deve atrelar-se aos fatos, não às
definições jurídicas elencadas na peça inicial.
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6.2 REPARAÇÃO DO DANO OU RESTITUIÇÃO DA COISA
Este é outro requisito estipulado no art. 16. Em um primeiro contato com o
dispositivo, equivocadamente, associa-se a causa de diminuição a crimes
patrimoniais, entretanto, pela expressão “reparação do dano” pode-se perceber que
o beneficio alberga todos os tipos de delitos dos quais sobrevenha dano à vítima.
Como consequência, não só as lesões patrimoniais como até aquelas que
acarretam dano moral devem ser reparadas. Assim, ainda que o delito cause apenas
dano moral o agente também deverá beneficiar-se, logo o intérprete não poderá
restringir o alcance da norma prejudicando o réu.
5

O dano moral reparado dar ensejo ao reconhecimento do benefício aqui
tratado, haja vista a previsão genérica – reparação do dano – e o Princípio do Favor
Rei:
O princípio do favor rei, também conhecido como
princípio do favor inocentiae, favor libertatis, ou in dubio
pro reo, podendo ser considerado como um dos mais
importantes princípios do Processo Penal, pode-se dizer
que decorre do princípio da presunção de inocência.
O referido princípio baseia-se na predominância do direito de liberdade do
acusado quando colocado em confronto com o direito de punir do Estado, ou seja,
na dúvida, sempre prevalece o interesse do réu. O mencionado princípio deve
orientar, inclusive, as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de
duas interpretações antagônicas, deve-se escolher aquela que se apresenta mais
favorável ao acusado (grifo nosso)” (BRAMBILLA, 2009).
No cotejo entre valores como a liberdade e o direito de punir do Estado
aquele deve prevalecer, de forma que apenas quando, indubitavelmente, puder
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concluir-se pela existência e autoria de um delito é que a sanção será imposta, não
havendo espaço para presunção de culpa.
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Damásio de Jesus, Alberto Silva Franco e Heleno Cláudio Fragoso
informam que a reparação do dano deve ser integral (GARCIA, 1997, p.88). Na
mesma esteira Zaffaroni:
“A reparação completa deve abranger, além daquilo
que o ofendido perdeu, também o que deixou de lucrar,
incluindo-se, pois os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes, na forma do que estabelece o Código Civil (arts.
1059 e 1060). Quanto à restituição, deve ela ser integral,
sendo, pois, insuficiente a restituição parcial, ou seja, de
um ou de alguns dos objetos materiais” (ZAFFARONI,
p.117, citado por GARCIA, 1997, p.88).
Entretanto, data vênia, tal entendimento fulmina outras circunstância que
também seriam capazes de caracterizar o instituto previsto no art.16 do CP. Da
forma como estabelecido no trecho supracitado, desconsidera-se o posicionamento
da vítima diante de uma eventual reparação parcial, bem como as condições
econômicas em que se encontra o causador do dano. Como exemplo, o caso
daquele que furta R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, por ter sido obrigado a custear
um tratamento de saúde de sua filha (acometida após o delito), arrependido,
devolve apenas R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo o lesado, sensibilizado,
aceito a devolução. Pergunta-se: o infrator não deverá, mesmo, ter o benefício
reconhecido?
É evidente a caracterização da causa de diminuição da pena.
Posicionamentos assim renderam várias críticas ao instituto do arrependimento
posterior, por vezes alcunhado de discriminatório e elitista.
Reitera-se que a confecção da causa de diminuição da pena foi estabelecida
“mais em favor da vítima”, consequentemente, uma vez aceita a reparação, o
infrator gozará da redução da sanção.
Corroborando, a integralização do ressarcimento para reconhecimento da
benesse é questão já enfrentada pelo STF. No deferimento do Habeas Corpus nº.
98658, os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski indicaram que o
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arrependimento posterior deve sim ser reconhecido, ainda que não haja a integral
reparação do dano, porquanto a concessão do benefício deve ser proporcional ao
tempo e extensão da reparação operada. Ou seja, quanto mais rápido e mais
próximo da integralização do quantum, maior será o benefício, tendo por limite
máximo a redução de dois terços.
6.3

ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE
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Exsurge da abordagem desse requisito a celeuma a respeito da
voluntariedadeespontaneidade do ato de reparação do dano ou devolução da coisa
pelo agente.
Na jurisprudência há julgados exigindo a espontaneidade do ato do agente,
confundindo-a com a voluntariedade:
TJDF - APR: APR 191629820038070003 DF
0019162-98.2003.807.0003
ESTELIONATO - AUTORIA E MATERIALIDADE
5

COMPROVADAS -DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DE
CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARREPENDIMENTO
POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA
MANTIDA 1)- O AUTO DE APRESENTAÇÃO E
APREENSÃO NOTICIA A DEVOLUÇÃO, PELO RÉU,
DOS OBJETOS DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA, QUE
SE DEU POR DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE
POLÍCIA, AUSENTE, PORTANTO, O REQUISITO
CONCERNENTE À VOLUNTARIEDADE, RAZÃO DO
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO RELATIVA AO ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. 2)- RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Como se vê, nesta decisão afasta-se a concessão da benesse tendo em vista
não ter surgido da própria mente do autor do fato a ideia de reparação ou
devolução. A determinação do Delegado, para a corte, afastou a voluntariedade do
ato do agente e, consequentemente, a concessão do benefício.
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Contrária ao entendimento jurisprudencial colacionado acima é a
explanação, digna de aplausos, de Waléria Garcelan Loma Garcia (1997, p.93):
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É o próprio legislador penal quem difere ato
voluntário de ato espontâneo, ora exigindo, em certos
dispositivos, a presença da espontaneidade (art.65, III, b e
d), ora a presença da mera voluntariedade (art. 15 e 16).
O ato espontâneo reveste-se da qualidade de arrependimento; é um ato que
nasce unicamente da vontade do agente (autodeterminação), sem qualquer
interferência externa na ideia inicial.
Ato voluntário, por sua vez, é aquele despido de coação, no qual a ideia
inicial pode não ter partido do agente, sendo indiferente o motivo que o
impulsionou. O ato voluntário pode ser também espontâneo.
Assim, para incidência da causa de diminuição de pena é indiferente o
motivo que impeliu o agente a atuar e seu ato pode, inclusive, ser resultado de
compulsão externa, dispensável o desejo espontâneo de reduzir o dano que casou.
Portanto, e de acordo com a unanimidade da doutrina, é inexigível a
espontaneidade da reparaçãodevolução para o reconhecimento do arrependimento
posterior. Mais uma vez recorre-se à Exposição de Motivos da Parte Geral do
Código Penal, onde se estabelece que a medida visa menos ao autor da infração do
que à vítima; as tendências de política criminal, vigentes à época da gênese da
causa de diminuição de pena, estavam voltadas para a figura do ofendido,
preocupando-se mais em restituir o status quo anterior à infração do que infligir
uma dura sanção ao ofensor, o que se confirma pela própria essência - de
verdadeiro estímulo - do instituto.
6.4

LIMITE TEMPORAL

Esse aspecto não exige o cotejo de algumas doutrinas, a determinação
legislava é clara, dispensando minúcias.
“Até o recebimento da denúncia ou da queixa”, este é o momento previsto
na lei. Extrapolada essa determinação, o ato do agente poderá configurar-se apenas
a circunstância atenuante do art.65, III, b, do CP.
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7 ARREPENDIMENTO POSTERIOR E A PESSOALIDADE NA
REPARAÇÃO DO DANO OU RESTITUIÇÃO DA COISA.
O que acontece na hipótese de um terceiro restituir a coisa ou reparar o dano
causado pela lesão?
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A doutrina apresenta duas correntes. A primeira, mais literal, exige a
pessoalidade do ato, não admitindo a redução da pena se a reparação do dano ou
restituição da coisa for levada a efeito por terceira pessoa; a segunda, cuja
interpretação é mais liberal, permite a aplicação da redução mesmo que a reparação
ou devolução tenha sido feita por terceiro.
No diapasão da primeira corrente obtempera Rolf Koerner Júnior (p.15-22,
apud GARCIA, 1997, p.94) que, se a restituição da coisa ou a reparação do dano se
operou por ato de terceiro, não ocorrerá a redução da pena no caso concreto; vez
que personalíssimo o instituto, estará desatendida a sua finalidade.
Ainda nesse sentido: Damásio Evangelista de Jesus, Júlio Fabrini Mirabete,
5
Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique
Pierangelli.

Damásio de Jesus (p.44, apud GARCIA, 1997, p.95) excepciona afirmando
que o benefício pode ser admitido se a reparação ou restituição for efetuada por
terceiro, a mando do agente, atuando aquele, como representante deste.
Com a devida máxima vênia, ousa-se discordar destes renomados autores.
Pois bem, a maioria da doutrina pátria preceitua que a pessoalidade é
requisito para o reconhecimento do arrependimento posterior. Para esses, o agente
não deve beneficiar-se com a causa obrigatória de diminuição prevista no art. 16,
não obstante, voluntariamente, ter consentido em uma reparação de dano ou
restituição de coisa efetuada por um terceiro,
Apesar dessa manifestação doutrinária, o que se vê na norma não é tal
exigência, não sendo prevista qualquer alusão à pessoalidade mencionada, in
verbis: “reparado o dano ou restituída a coisa, (...) por ato voluntário do agente, a
pena será reduzida de um a dois terços”.
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Da expressão “ato voluntário” de reparaçãodevolução não se deduz a
pessoalidade do mesmo, do contrário, ao incluir tal exigência, há uma extrapolação
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do sentido da lei, aplicável, aqui, a máxima Ubi lex non distinguir nec nos
distinguere debemus. Vê que ato voluntário quer dizer livre, sem pressão ou
qualquer coerção, não se constituindo, necessariamente, em ato fisicamente
perpetrado por quem praticou a infração.
Portanto, e por não haver qualquer disposição expressa a exigir
pessoalidade, conclui-se: o que se impõe é que voluntariamente seja alcançada a
reparação ou restituição da coisa. Ou seja, quer por ato pessoal ou por ato de um
terceiro, o infrator, para auferir a benesse, deve efetuar ou concordar livremente
com o ressarcimento ou devolução. Aqui, ressalta-se, esta atendida a
voluntariedade, pois o agente foi livre na efetuação (por suas próprias mãos) ou
confirmação de um ato que se operou pela sua vontade (dispensada a originalidade
da ideia).
Dessa forma, sempre que o agente, pessoalmente ou por terceiro, efetuar ou
concordar com a reparaçãodevolução, deve ser reconhecido o benefício. Não
interessa se quem o fez foi o agente pessoalmente ou outrem, havendo volição
necessária em se reparar ou devolver, e preenchidos os outros requisitos, a norma
restará obedecida, constituindo direito subjetivo do agente a diminuição da sanção.
Aliás, refuta a lógica não se admitir a reparação efetuada por terceiro visto que a
Exposição de Motivos da Parte Geral do CP é clara e objetiva (item 15),
delimitando a ratio do instituto, o que mais uma vez pugna-se: foi instituído menos
em favor do agente do que da vítima.
Corroborando esse entendimento é a ilação trazida à baila: se o
arrependimento posterior deverá ser reconhecido quando a vítima satisfizer-se com
o quantum oferecido - ainda que a reparação não se tenha integralizado - com
maior razão deve ser deferida a causa de diminuição no caso de a devolução ou
ressarcimento ter-se operado integralmente por quem ressente o ofensor, visto que
o ofendido beneficiar-se-á inexoravelmente (e isso é o que preceitua a norma).
Ora, com a ação de um terceiro em nenhum momento encontrar-se-á
afastado qualquer requisito do art. 16 - a voluntariedade é atendida no momento em
que o agente, voluntariamente (sem pressão, coerção) firma uma devolução ou
ressarcimento operado por outrem. O que poderia obstar, na hipótese, o
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reconhecimento da causa de diminuição da pena seria a ausência de vontade do
autor do delito, ou melhor, a vontade expressa em não ver ressarcido o dano ou
devolvida a coisa.
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Imagina a seguinte hipótese: um pai (com o consentimento do autor da
infração) devolve a coisa furtada e ressarce completamente os prejuízos causados
pelo seu filho antes do recebimento da denúncia; um infrator apenas devolve a res
furtiva, entretanto essa já se encontra completamente sem valor tendo em vista a
deterioração operada pelo agente, mas, mesmo assim, o ofendido se diz por
satisfeito seja por benevolência ou pelo mero valor sentimental do
objeto. Seguindo o entendimento de autores alhures, in casu, apenas aquele que
devolveu a coisa absolutamente desvalorizada (desde que satisfeita a vítima) terá a
causa de diminuição reconhecida, e o delinquente, que por sua vontade anuiu na
devolução e reparação efetuada pelo terceiro (seu pai) em nada se beneficiará.
Portanto, é contraditório aceitar, no caso de a reparação ter sido efetuada
pelo pai, cônjuge ou irmão (ainda que estes não atuem em nome do agente ou
mesmo que não haja um instrumento
5 de mandato), que a voluntariedade não estará
atendida, Nesse toar arrebata Paulo Queiroz (2008, p.241):
“A doutrina considera que só a reparação feita pelo
próprio agente, e não por terceiro (v. g. parente), pode
ensejar a redução legal da pena. No entanto, se, como diz a
Exposição de Motivos do Código, tal providência de
Política Criminal é instituída menos em favor do agente do
que da vítima (item 15), não faz muito sentido recusar
idêntico tratamento, quando um terceiro, intervindo em
favor do agente, restitua a coisa ou repare integralmente o
dano”.
Pelo exposto, é evidente que a reparação ou devolução efetuada por um
terceiro garante, desde que preenchidos os demais requisitos do art.16 do CP
(crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, ressarcimento/devolução até o
recebimento da denúncia ou queixa), ao sujeito ativo do crime a redução da pena de
um a dois terços.
Quanto ao assunto, a jurisprudência não é uníssona, entretanto o que mais se
verifica, diante das razões expostas pelos tribunais e magistrados, é que estes
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órgãos atribuem ao termo “voluntariedade” sentido idêntico ao de pessoalidade –
consequentemente não é admitido o arrependimento posterior quando o binômio
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reparaçãodevolução é perpetrado por terceiro.
"(...) Arrependimento Posterior - Descaracterização Restituição do bem que se deu por terceira pessoa,
independentemente da vontade do réu. (...) Não está
caracterizado o arrependimento posterior se a restituição
do bem se deu por terceira pessoa, independentemente da
vontade do réu". (STJ - RT 792/601)
"O arrependimento posterior não se caracteriza
quando o ressarcimento à vítima é feito por terceiro, já que
neste caso não resulta de ato voluntário do próprio agente"
(TACRSP - RJDTACRIM 25/59).
"Em se tratando de crime de furto, é impossível falarse em arrependimento posterior se quem repara o dano não
é o agente, mas sua irmã". (TACRSP - RJDTACRIM 2469)
Partindo do pressuposto que a voluntariedade instituída na norma,
necessariamente, manifesta-se via ato personalíssimo do autor da infração, alguns
órgãos investidos de jurisdição, com a devida vênia, confundem os conceitos. Não
enxergam que a norma está a exigir apenas a voluntariedade na
reparaçãodevolução, ou seja, livre manifestação volitiva que se perfaz seja por ato
pessoal ou por ato de outrem. Sendo assim, é ato voluntário do agente corroborar
uma reparação efetuada por outrem em seu benefício, consequentemente, a
disposição normativa é atendida e a causa de diminuição de pena deve ser
assegurada. Nesse diapasão é o pronunciamento do extinto TACrim. – SP:
Ressarcimento do prejuízo que foi feito pelo genitor
do agente – Irrelevância – Exigência de ato voluntário do
agente, mas não pessoal do mesmo.
A causa obrigatória de redução de pena prevista pelo
art. 16, com a redação da Lei nº. 7.209/84, exige ato
voluntário do agente, mas não ato pessoal do agente, de
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modo a caracterizar arrependimento posterior a reparação
do dano efetuado por quem o ressente.
Conclui-se, então, ser desnecessária a exigência que propõe boa parte da
doutrina e jurisprudência, pois o que se está a fazer é uma restrição onde a lei, em
momento algum, impõe.
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O Direito Penal, em uma visão mais liberal, deve suscitar, sempre,
interpretações mais benéficas, pois antes mesmo de constituir-se uma manifestação
social autorizativa de repressão e prevenção, reputa-se uma garantia inerente ao
Estado de Direito e que tem como função resguardar o cidadão das arbitrariedades
do Estado.
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo, longe de buscar esgotar o tema, objetivou esclarecer o
instituto Arrependimento posterior, diferenciando-o de conceitos afins, bem como
pugnou que voluntariedade instituída no art. 16 do CP não se erige como sinônimo
5
de pessoalidade muito menos configurando
exigência insuperável para concessão
da causa geral de diminuição da pena.

O aludido instituto, como foi demonstrado, está inserido no rol de causas de
diminuição de pena, tendo sido instituído na parte geral do CP sob fundamento
eminentemente político.
Como foi exposto, para se auferir o benefício faz-se necessária a
constituição de determinados requisitos mencionados no texto legal: crime
cometido sem violência ou greve ameaça, reparação do dano até o recebimento da
denúncia ou queixa e voluntariedade do ato de reparação/restituição. Nessa esteira,
várias questões controvertidas foram apresentadas, dando-se maior relevo a que diz
respeito à exigência da pessoalidade na reparação do dano ou restituição da coisa
para concessão da benesse.
Conforme

foi

advertido,

não

se

pode

confundir

voluntariedade,

espontaneidade e pessoalidade, pois o cotejo inadequado de tais expressões pode
levar à incongruências jurídicas, cerceando direitos constituídos gradativamente em
consonâncias com as tendências de Política criminal.
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Ao final, depois de compreendido o Arrependimento posterior, dignou-se a
expor a convicção de que a pessoalidade na devolução da coisa ou reparação do
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dano não é requisito erigido pela norma, o que se fez em consonância com a
Exposição de Motivos do Código Penal por entender mais benéfico aos sujeitos
envolvidos que se eleve a figura da vítima em detrimento do agente do ilícito.
Refuta-se, com a admissão da inexigência da pessoalidade, qualquer
manifestação de um Direito Penal repressor, sancionador - que tanto clamam os
ofendidos como a sociedade em que eles se inserem -, exaltando um ramo jurídico
em que, uma vez violado o preceito normativo, o que se sobressai é a necessidade e
conveniência de se restituir o status quo anterior à prática da infração, logicamente,
quando isso for possível.
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(Orientadora)[1]
RESUMO: Com o advento do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei
13.105/2015, houve consideráveis alterações do antigo códex, com o fito de reduzir
os entraves, simplificar e modernizar o procedimento judicial, assim também como
uniformizar o direito através de jurisprudências estáveis. Especificamente busca-se
com este artigo ilustrar o conflito entre as normas existente na alteração do art. 292,
V do NCPC que versa sobre a determinação de quantificar na peça inicial o pedido
de dano moral e o teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça que isenta o
autor ao pagamento dos honorários em caso de sucumbência recíproca em razão de
condenação inferior ao postulado. De toda sorte, com a vigência do novel códex, ao
tratar de quantia certa nas iniciais das ações por danos morais revogou tacitamente
a Súmula 326 do STJ, que trata da sucumbência nestas ações?
Palavras-chave: Dano moral; Novo Código de Processo Civil; Sucumbência
Recíproca; Súmula.
ABSTRACT: With the advent of the New Code of Civil Procedure, instituted by
Law 13.105 / 2015, there were considerable changes to the old codex, in order to
reduce obstacles, simplify and modernize judicial procedure, as well as to
standardize the law through stable jurisprudence. Specifically we seek with this
article to illustrate the conflict between the norms existing in the alteration of art.
292, V, of the NCPC concerning the determination to quantify in the initial piece
the claim for moral damages and the content of Precedent 326 of the Superior
Court of Justice, which exempts the author from paying the fees in case of
reciprocal failure due to a conviction lower than postulate. By all means, with the
validity of the novel codex, when dealing with a certain amount in the initials of the
actions for moral damages, tacitly revoked the 326 Summary of the STJ, which
deals with the succumbency in these actions?
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SUMÁRIO: Introdução; 1 Dano moral: conceito e evolução no direito brasileiro; 2
Características do instituto do dano moral; 3. Arbitramento do dano moral; 4 O
valor da causa em ações de dano moral; 5 Sucumbência recíproca: principais
aspectos; 6 Julgados e a aplicação da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça;
Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO
É notório que o instituto do dano moral é um dos mais debatidos na seara
jurídica, pois desde a sua elevação pela Constituição Federal de 1988 como um
dano reparável, tem-se dificuldade em conceituá-lo, assim também como definir
parâmetros de sua fixação, de forma pacífica e inequívoca, tanto pela doutrina,
quanto pela jurisprudência.
5
O Novo Código de Processo Civil inovou em trazer algumas alterações ao
instituto do dano moral, umas das mais impactantes é o fato de que o autor terá que
quantificar o valor pretendido no valor da causa quando da peça inicial,
diferentemente da prática do Antigo Código que passava a incumbência da fixação
do quantum indenizatório ao julgador e no caso de sucumbência os honorários
advocatícios se dariam por meio de um juízo equitativo.
O presente artigo objetiva discutir exatamente essa questão, visto que com a
quantificação do dano moral, o autor ficará passível de sofrer condenação em
honorários sucumbenciais, restando o questionamento sobre a eficácia da Súmula
326 do STJ que livra o autor da condenação de honorários em caso de sucumbência
recíproca.
O assunto tratado é de extrema importância devido ao grande número de
processos que tratam dele nos tribunais pátrios. Destarte, este artigo visa abordar os
desdobramentos das alterações legislativas do Novo Código de Processo Civil
frente ao instituto do dano moral, relativamente ao teor da Súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça.
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Será apresentado o conceito de dano moral, aspectos históricos e suas
principais características como espécie de responsabilidade civil. Em consonância
será exposto as principais inovações trazidas pela Lei 13.105/2015 e suas
particularidades quanto ao instituto do dano moral.
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Como fonte de estudo, será utilizada a legislação pátria vigente, as
jurisprudências dos Tribunais Superiores, os conceitos e apontamentos trabalhados
pelos doutrinadores acerca do tema a ser pesquisado.
O Novo Código do Processo Civil, instituído pela Lei 13.105/2015,
alterouextensivamente o antigo códex, com o fito de reduzir os entraves e
simplificar os procedimentos, afim de modernizar e agilizar o procedimento
judicial, assim também como uniformizar o direito através de jurisprudências
estáveis.
De todo modo, existem situações que se mostram obscuras ao se confrontar
com a antiga jurisprudência já consolidada ou sumulada. Uma das grandes
mudanças seria a alteração quanto aos novos requisitos da petição de danos morais,
presente no art. 292, V do NCPC e o teor da Súmula 326 do STJ, existe um conflito
aparente de normas. Diante disso, buscou-se responder a seguinte indagação: com o
advento do novel códex, ao tratar de quantia certa nas iniciais das ações por danos
morais revogou tacitamente a Súmula 326 do STJ, que trata da sucumbência nestas
ações?
Pretende-se com este artigo abordar as mudanças nas ações indenizatórias de
danos morais, frente a eficácia da Súmula 326 do SJT, fazendo um parâmetro entre
o antigo e o novo CPC, com a finalidade de concluir se estas alterações serão
positivas ou negativas para o processo, tanto na prática jurídica dos profissionais do
direito, quanto no alcance dos objetivos pleiteados pelas partes. No entanto o
presente estudo não busca elucidar tais questões, mas apresentar de maneira
indicativa, as mudanças que afetarão os procedimentos da ação indenizatória,
inclusive quanto às divergências advindas dessas.
1 DANO MORAL: CONCEITO E EVOLUÇÃO NO DIREITO
BRASILEIRO
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O dano constitui toda lesão que causou prejuízo a um agente, podendo ser de
um bem patrimonial ou extrapatrimonial, trata-se de um dos elementos essenciais
para a configuração da responsabilidade civil. Desse modo o dano é a subtração ou
diminuição de um bem patrimonial ou de um bem integrante da própria
personalidade da vítima, como sua honra, a imagem, a liberdade etc. (CAVALIERI
FILHO, 2010).
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O antigo Código Civil de 1916 em seu artigo 159 determinava que aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Verifica-se que não há a
vedação para a reparação de danos morais, no entanto havia resistência dos
tribunais quanto à reparação de danos extrapatrimoniais, visto que não havia
previsão expressa.
Em um primeiro momento havia a negativa do ressarcimento ao dano moral,
por considerar imoral estabelecer um preço para a dor e sem condições de estimalo. Numa segunda fase, admitia-se o dano moral, mas de forma autônoma, sem
cumular com o dano material,5 acreditava-se que este absorvia aquele.
Posteriormente, esses argumentos foram superados, visto que não condizia com a
realidade, trazendo a ideia de compensação ainda que ínfima, a contrapesar a
tristeza injusta percebida pela vítima. (CAVALIERI FILHO, 2010).
O instituto do dano moral ganhou força com a Constituição de 1998 que
consagrou como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, a
dignidade da pessoa humana, como consta em seu artigo 1º, III, abaixo transcrito:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
(...)
III – a dignidade da pessoa humana;
Assim a Constituição Federal deu ao dano moral uma nova feição e maior
dimensão, visto que a dignidade da pessoa humana é princípio base de todos os
valores morais, essência de todos os valores personalíssimos (CAVALIERI
FILHO, 2010).
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A Carta Magna, ainda reafirma expressamente a possibilidade de reparação
do dano moral nos artigos 5º, V e X.
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Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinções
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
a? vida, a? liberdade, a? igualdade, a? segurança e a
propriedade, nos seguintes termos:
(...)
V - e? assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou
a? imagem;
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.
Nessa perspectiva, a Constituição Federal originou a conceituação do dano
moral, o que faz entender ser qualquer agressão à dignidade da pessoa humana, ou
seja qualquer lesão aos direitos da personalidade como a intimidade, a privacidade,
a honra e a imagem, e, portanto, assegurado o direito à indenização.
De acordo com VENOSA (2016, p.345) “Dano moral consiste em lesão ao
patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos
modernos direitos da personalidade. Somente a pessoa natural pode ser atingida
nesse patrimônio.”
Dois anos depois da promulgação da Constituição do Brasil, a reparação do
dano moral também foi expressamente prevista no Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 6º, VI e VII, com vistas a repreender o fornecedor e
obriga-lo a reparar o dano causado ao consumidor, caso o evento danoso ocorra.
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Superada a omissão quanto a previsão legal de reparação aos danos morais, o
Código Civil de 2002 também acrescentou de forma expressa no artigo 186 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.
Com base neste artigo, conclui-se que foram ultrapassadas qualquer dúvida à
concessão do direito de reparar o dano moral, não sendo uma barreira à
indenização.
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Desse modo, com o advento da Constituição Federal de 1988 e o Código
Civil de 2002 foi pacificado a reparação dos danos civis de forma ampla, seja de
patrimônio ou na esfera da personalidade da vítima, com a função de compensação
pelo agravo sofrido, com o fito do lesionado retornar ao estado anterior, ainda que
moral, mesmo que este não seja totalmente alcançado. Aduz Carlos Roberto
Gonçalves (2016, p.400)
A indenização por dano moral representa uma
compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida
injustamente
5 a outrem. E que todas as demais dificuldades
apontadas ou são probatórias ou são as mesmas existentes
para a apuração do dano material.
Importante ressaltar que não é possível uma avaliação pecuniária ao dano
imaterial, no entanto cria-se uma obrigação pecuniária como forma de
compensação, pois não haverá o ressarcimento de forma integral do dano causado,
tendo mais uma genérica função satisfatória, como meio de recompensar o
sofrimento ou humilhação sofrida. (CAVALIERI FILHO, 2010).
De toda sorte, o dano moral não consiste a um mero aborrecimento ou dor,
uma vez que alguns fatos desagradáveis muitas vezes são decorrentes do cotidiano,
mas sim deve ser levado em consideração à violação a dignidade ou à
personalidade, ou seja, só se configura o dano moral quando há agressão que cause
consequências na esfera psíquica ou espiritual da vítima de forma permanente.
Assim ensina Sérgio Cavalieri Filho (2010, p.87)
Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
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em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
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dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho no transito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.
Nesse sentido a condição basilar para a configuração do dano moral é o abalo
à esfera psicológica da vítima, a partir de um ato antijurídico cometido por um
agente ofensor, sendo que este irá receber as consequências legais atualmente
amparados pelas normas constitucionais e infra legais.
Com efeito, a reparação por meio de indenização do dano moral não se trata
de se pagar um preço à dor ou ao constrangimento, mas sim uma tentativa de
reduzi-los ou compensa-los de alguma forma e trazer uma satisfação à vítima, de
modo que esta não fique desamparada. De qualquer modo, no que contende à
indenização por danos imateriais se faz necessário a ponderação entre três fatores:
compensação, dissuasão e punição, a depender do caso concreto, ora preponderará
um, ora outro, mas os três devem ser levados em consideração. (VENOSA, 2016)
Pelos ensinamentos de Paulo Nader (2016, p.90) o reconhecimento do dano
moral ocorre quando alguém atenta contra a constituição física da pessoa natural ou
a atinge em sua composição incorpórea, a exemplo: o nome, a honra, a liberdade
em diversas manifestações, a psique. De imediato provocará dor física ou a
psíquica, ambas não mensuráveis por padrões matemáticos ou econômicos.
Apesar de na doutrina não haver um pensamento uniforme quanto à definição
do dano moral, verifica-se que a fase de discussão quanto ao direito à reparação do
dano moral foi superada, sendo admitida através dos pleitos judiciais, de toda
forma o que permanece é a dificuldade em configurá-lo, em razão da falta de
critérios objetivos o que pode acarretar na industrialização do dano moral por
requerer indenizações por meros aborrecimentos.
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2 CARACTERÍSTICAS DO INSTITUTO DO DANO MORAL
São legitimados a pleitear a ação de reparação por dano moral o ofendido,
seus herdeiros, seu cônjuge ou companheira e os membros de sua família a ele
ligados afetivamente, ou seja, todos os que de alguma forma foram lesionados, pois
dependiam ou conviviam diretamente com o ofendido.
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Flavio Tartuce (2016, p.544) classifica o dano moral quanto à pessoa que
pode ser atingida em dano moral direto sendo aquele que atinge a própria pessoa, a
sua honra subjetiva (autoestima) ou objetiva (repercussão social da honra) e dano
moral indireto ou dano moral em ricochete sendo aquele que atinge a pessoa de
forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família ou de perda de
um objeto de estima (coisa com valor afetivo).
O mesmo poderá ocorrer com as pessoas jurídicas visto que são dotadas de
direito de personalidade, preconizadas no artigo 52 do Código Civil de 2002. A
pessoa jurídica poderá sofrer o dano moral quando lesionados a sua reputação, o
5

bom nome e a boa imagem em relação a sociedade, o que a doutrina reconhece
como honra objetiva, assim preleciona Carlos Roberto Gonçalves (2016, p. 396):
Malgrado não tenha direito a? reparação do dano
moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva,
poderá? sofrer dano moral objetivo, por ter atributos
sujeitos a? valoração extrapatrimonial da sociedade, como o
conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a
boa reputação etc.
“Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”, assim faz previsão o artigo 11
do Código Civil de 2002. Logo se faz conclusão de que o dano moral não se
transmite, visto que é um direito personalíssimo. No entanto em seu artigo 943
prevê que: “O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se
com a herança”. Desse modo não há a transmissão do dano moral em si, mas o
direito de pleitear a indenização transmite-se com a herança.
Malgrado os direitos da personalidade, em si, sejam
personalíssimos (direito a? honra, a? imagem etc.) e,
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portanto, intransmissíveis, a pretensão ou direito de exigir a
sua reparação pecuniária, em caso de ofensa, transmite-se
aos sucessores, nos termos do art. 943 do Código Civil. E,
embora também sejam imprescritíveis (a honra e outros
direitos da personalidade nunca prescrevem – melhor seria
falar-se em decadência), a pretensão a? sua reparação esta?
sujeita aos prazos prescricionais estabelecidos em lei.
(GONÇALVES, 2016, p. 397)
No que se refere à prova do dano moral, salvo em alguns casos como o de
inadimplemento contratual, dispensa-se a prova em concreto, pois ocorre no
interior da personalidade e existe in reipsa. Pois se trata de presunção absoluta.
(GONÇALVES, 2016). Outras situações como na devolução indevida de cheque
pela instituição bancária, a inclusão ou manutenção indevida de nome em cadastro
de devedores inadimplentes, em caso de overbooking (atraso de voo) ou na
utilização indevida de imagem com finalidade lucrativa, a comprovação é
dispensada, circunstancias em que o Superior Tribunal de Justiça presume a
existência do dano moral.
Os pedidos de danos morais e materiais são cumuláveis, pois apesar de serem
provenientes do mesmo ato ilícito, produzem efeitos diversos, questão já
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 37.
Do mesmo modo, os chamados danos estéticos também poderão ser
cumulados com os danos morais, àqueles são decorrentes de lesões corporais
permanentes, cujo resultado causou cicatrizes, deformidades ou quaisquer outros
sinais indesejados, que prejudiquem a aparência da pessoa e abalam a sua
autoestima. Em agosto de 2009, a 2ª seção do STJ editou a Súmula n° 387,
oficializando a cumulatividade: “É possível a acumulação das indenizações de dano
estético e moral”, desde que suas consequências possam ser identificadas
separadamente.

3 ARBITRAMENTO DO DANO MORAL
Mesmo havendo a positivação do instituto do dano moral previsto na Carta
Magna, ainda não existe previsão constitucional ou infraconstitucional quanto aos
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parâmetros de fixação do quantum indenizatório, desse modo inexiste critérios
seguros para sua fixação. Por essa razão percebe-se o crescimento desordenado de
demandas, o que traz preocupação ao meio jurídico.
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Existem dois entendimentos aceitos pela doutrina quanto à natureza da
reparação do dano moral, que seria o caráter punitivo da reparação e o caráter
dúplice: caráter punitivo para o ofensor e compensatório para a vítima. Sendo esta
última mais adotada, nesse sentido explica Carlos Roberto Gonçalves (2016,
p.404):
Tem prevalecido, no entanto, o entendimento de que a
reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao
mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma
espécie de compensação para atenuação do sofrimento
havido, atua como sanção ao lesante, como fator de
desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos
a? personalidade
de outrem.
5
Antes da Constituição de 1988 utilizavam como parâmetro na fixação do
quantum indenizatório os critérios estabelecidos por legislação especial como no
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n. 4.117/62), que fixava a indenização
entre cinco e cem salários mínimos, conforme as circunstâncias e o grau de culpa
do agente; e a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) que limitava a determinados
salários mínimos a responsabilidade civil do jornalista profissional ou empresa que
atua com meio de informação ou divulgação.
No entanto com o advento da Constituição de 1988 foi consagrado os direitos
da personalidade, direitos relativos à integridade moral, assegurando o direito de
resposta proporcional ao agravo. Doravante, no ordenamento brasileiro não se
aplica o critério de tarifação, ou seja, determinação de valores prefixados ao
quantum indenizatório imaterial, visto que isso poderia proporcionar de forma
antecipada conclusões a respeito das vantagens do cometimento do ato ilícito.
Sob esta esteira, o juiz precisará agir com prudência e usar o bom senso na
fixação da indenização do dano moral, devendo ser suficiente para reparar o dano,
não importando em enriquecimento sem causa. Na falta de critérios objetivos
predeterminados, a doutrina e a jurisprudência preocupou-se em criar regras a
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serem seguidas, levando em consideração o interesse jurídico do lesado e a análise
das circunstâncias do evento danoso.
Pode-se afirmar que os principais fatores a serem
considerados são: a) a condição social, educacional,
profissional e econômica do lesado; b) a intensidade de seu
sofrimento; c) a situação econômica do ofensor e os
benefícios que obteve com o ilícito; d) a intensidade do
dolo ou o grau de culpa; e) a gravidade e a repercussão da
ofensa; e f) as peculiaridades e circunstâncias que
envolveram o caso, atentando-se para o caráter antissocial
da conduta lesiva. (GONÇALVES, 2016, p. 413)
Ademais, além de seguir referidas regras elencadas o julgador deverá se
atentar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com vistas ao não
enriquecimento sem causa.
Aqui, ainda, um cuidado se impõe: de evitar a atração,
apenas pelo caráter de exemplaridade contido na reparação,
de somas que ultrapassem o que representou o agravo para
o ofendido. Nesta seara, mais do que nunca, ha? de reter-se
não consistir a responsabilidade civil em fonte de
enriquecimento para o ofendido. Os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade são recomendáveis, para,
sem exageros, atingir-se indenização adequada. (GOMES,
LUIZ ROLDÃO DE FREITAS2000, p. 101 apud
GONÇALVES, 2016, p. 410-411).
Não existe uma regulamentação específica para a quantificação do Dano
Moral, tem-se alguns dispositivos do Código Civil que norteiam o caminho para a
fixação, são os casos de indenização por injúria, difamação ou calúnia (art. 953 do
Código Civil); e na indenização por ofensa à liberdade pessoal (artigo 954 do
Código Civil). Já a reparação no caso de morte, ou de lesão à saúde, ou de prejuízo
estético, está disciplinada de modo próprio pelos arts. 948, 949 e 950 do Código
Civil de 2002.
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Arnaldo Rizzardo (2015, p.284) destaca que em todo dano provocado,
almeja-se a indenização por não se conseguir o retorno à situação anterior, ou ao
status quo ante, o que corresponderá aos lucros cessantes e aos danos emergentes,
sendo aplicável aos danos materiais, já para o dano restritamente de fundo moral
haverá a reparação que se concretiza pela compensação mediante a entrega de um
bem, que normalmente é dinheiro.
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A lesão provocada a um bem jurídico extrapatrimonial muitas vezes
considerados um bem mais precioso, precisará ser levado em consideração para o
recebimento de uma soma que haja a compensação da dor ou do sofrimento,
ficando sob a alçada do juiz o arbitramento e sopesar o ressarcimento considerando
a condição pessoal do ofendido e a situação econômica do ofensor.
Não obstante, seguindo essa linha de entendimento e preocupados em
uniformizar os critérios, os juízes em seu IX Encontro dos Tribunais de Alçada
realizado em São Paulo, aprovaram a seguinte recomendação: “Na fixação do dano
moral, deverá o juiz, atentando-se ao nexo de causalidade inscrito no art. 1060 do
Código Civil de 1916, levar 5em conta critérios de proporcionalidade e
razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do ofensor, do
ofendido e do bem jurídico lesado”.

4 O VALOR DA CAUSA EM AÇÕES DE DANO MORAL
O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial elencados no artigo
319 no Novo Código do Processo Civil, o autor deve atribuir à causa um valor
certo e deve ser fixado em moeda corrente nacional, ainda que não tenha conteúdo
econômico imediatamente aferível (art. 292, NCPC). Percebe-se que a parte fica
incumbida de determinar um valor, mesmo que por estimativa, visto que para todos
os casos deve se fixar o valor da causa na petição inicial.
O valor da causa não corresponde necessariamente ao
valor do objeto imediato material ou imaterial, em jogo no
processo, ou sobre o qual versa a pretensão do autor perante
o réu. É o valor que se pode atribuir à relação jurídica que
se afirma existir sobre tal objeto. (THEODORO JÚNIOR,
2015, p.563
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Constata-se que o autor deve usar de parâmetro a quantia em que teria direito
no caso de êxito na ação, cominando um valor coerente com o pretendido, mesmo
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no caso de beneficiários da justiça gratuita, sobretudo porque os valores
superestimados embaraçaria o direito de defesa do réu.
Algumas vezes o autor, beneficiário da justiça gratuita,
atribui a? causa um valor superestimado, sem
correspondência com o pedido certo que formulou. Tal
expediente constitui abuso de direito processual, por cercear
o direito de defesa do réu, onerando o custo da taxa
judiciária. Deve o juiz, nesses casos, acolher a impugnação
ao valor da causa, para adequá-lo ao pedido.
(GONÇALVES, 2016, p. 417)
Cumpre estabelecer que o valor da causa traz outros reflexos além de
quantificar o valor pretendido, servirá também de parâmetro para o recolhimento
das custas processuais; definição de competência; base de cálculo para a fixação
dos honorários sucumbenciais; fixação de multa por litigância de má-fé, dentre
outros. Daí a necessidade de o autor fixar o quantumpretendi de forma precisa,
seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No Código do Processo Civil de 1973, enquanto vigente, admitia-se que o
autor na petição inicial formulasse pedido genérico e deixasse a cargo do juiz
estipular o quantum indenizatório. Contudo, isso mudou com o surgimento do
Novo Código de Processo Civil, que obriga a determinar no valor da causa, o valor
pretendido, mesmo que seja fundada em dano moral, conforme disposto em seu
artigo 292, V:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial
ou da reconvenção e será:
(...)
V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em
dano moral, o valor pretendido.
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Constata-se que após essa alteração o advogado além de caracterizar
minunciosamente a existência do dano moral, precisa também evidenciar o dano
sofrido e encontrar um meio de estimar um valor reparatório coerente, de forma a
não prejudicar o autor da demanda.
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É indubitável o texto do art. 292, V, no sentido de que se deve dar valor à
causa, refletindo o valor certo a que se pretende, mesmo diante de casos em que o
objeto não seja prontamente aferível. De todo modo, como já exposto em tópico
anterior, diversas são as variáveis que o julgador irá observar para definição
do quantum debeatur, visto que a reparação pelo dano moral tem caráter
ressarcitório e punitivo-pedagógico.
Todavia quando o Código de Processo Civil de 2015 fez previsão de se
determinar um valor pretendido a título de reparação por dano moral
correspondente ao valor da causa, fez entender também que este valor sofrerá a
incidência de eventual condenação em honorários sucumbenciais, face a previsão
do seu artigo 85, §2, conforme segue disposto:
5

Art. 85 A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, (...)
O presente artigo só reafirma o cuidado que o postulante deve ter ao se
cominar o valor da causa, pois precisam ter a sensibilidade técnica em arbitrar
valores a título de dano moral, em consonância com os praticados na seara jurídica
dos tribunais, de forma a não prejudicarem o autor em ação indenizatória
inexitosas.

63
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

5 SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: PRINCIPAIS ASPECTOS
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Sucumbência consiste em ceder, suportar ou sucumbir, em que no âmbito do
processo judicial a parte perdedora irá suportar o ônus da decisão judicial
desfavorável. E concomitantemente a parte vencedora não terá a sua situação
econômica abalada em decorrência do processo judicial. Para José Eduardo
Carreira Alvim (2015, p.345)
Por sucumbência, deve ser entendida a lesão que possa
resultar de uma decisão ou sentença para o interessado em
recorrer; ou o prejuízo jurídico, real ou virtual, que a
decisão provoca ou possa provocar na esfera jurídica do
prejudicado.
O atual Código do Processo Civil, adotou o princípio da sucumbência, em
que a parte vencida arcará com toda a responsabilidade dos gastos do processo.
Reza o artigo 20, §2 do Novo Código do Processo Civil: “a sentença condenará o
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Adicionalmente o artigo
85 do mesmo código em comento prevê que “a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.”
A responsabilidade financeira decorrente da
sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do
litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência
basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa,
em relação à parte. (THEODORO JÚNIOR, 2015, p.295)
De todo modo, a sucumbência pode ocorrer para ambas as partes litigantes,
uma vez que a decisão pode conceder os pedidos de forma parcial, ou seja, a
sentença acolhe alguns pedidos que sejam favoráveis e outros desfavoráveis,
quando isso ocorre a sucumbência será recíproca.
A sucumbência recíproca acontece quando a decisão
causa gravame simultâneo a interesses opostos de duas
partes, ou lesa interesses opostos de duas partes, como, por
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exemplo, a sentença que julga procedente em parte a ação.
(ALVIM, 2015, p.346)
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Quando ocorre a sucumbência recíproca o Novo Código de Processo Civil
atribui as despesas a cada parte na proporção em que sucumbiram, onde está
expresso no artigo 86: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. ” De forma didática
Humberto Theodoro Junior (2015, p.298) traz o seguinte exemplo:
Diante da nova sistemática, se numa ação de valor
igual a R$ 100.000,00, o autor teve ganho de causa em R$
70.000,00 e os honorários foram fixados em 10%, tendo as
despesas atingido R$ 3.000,00, a repartição da sucumbência
deverá ser a seguinte: o réu ficará responsável por 70% das
custas (R$ 2.100,00) e honorários (R$ 7.000,00), e o autor
por 30% (R$ 900,00 e R$ 3.000,00, respectivamente).
Sobre os honorários de sucumbência aduz Humberto Theodoro Junior (2015,
p.299):

5

(a) só a sentença, ao encerrar o processo, é que
resolverá a questão dos honorários, salvo na execução e no
cumprimento de sentença, quando é tratada em decisão
interlocutória (NCPC, arts. 85, §1º, e 827, caput);
(b) por outro lado, pouco importa o contrato firmado
entre a parte e seu advogado, ou a quantia que efetivamente
lhe foi paga. O ressarcimento dos gastos advocatícios será
sempre feito conforme valor fixado pelo juiz na sentença
(art. 85, § 2º);
(c) na verdade, os honorários de sucumbência não
revertem para a parte vencedora, mas “constituem direito
do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”.
Por isso mesmo, fica vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial (art. 85, § 14).
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No entanto, diferentemente do que admitia o Antigo Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios não poderão ser compensados, preconizados no
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artigo 85, §14 do Novo Código, em concordância com o artigo 23 da Lei n.
8.906/94 (Estatuto da Advocacia), reconheceu que os honorários de sucumbência
constituem direito do advogado e não da parte, pois possui caráter alimentar; e por
esse motivo perdeu-se a aplicabilidade da Súmula n. 306 do STJ que previa a
possibilidade de compensação.
Enunciado n. 244 do FPPC: Fica superado o enunciado
n. 306 da súmula do STJ (“Os honorários advocatícios
devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à
execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria
parte”) e a tese firmada no REsp Repetitivo n. 963.528/PR,
após a entrada em vigor do CPC, pela expressa
impossibilidade de compensação.
Portanto fica vedado a compensação dos honorários advocatícios,
determinando o cancelamento da Súmula 306 do STJ, assegurando o direito aos
advogados em receber os honorários outrora negados.
Ademais, os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem,
portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico
confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

6 JULGADOS E A APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
A Súmula tornou-se uma ferramenta facilitadora do direito que busca
agilidade no andamento processual, visando a uniformização das decisões judiciais.
Sendo a lei no Estado de Direito a fonte realmente
primária e suprema do direito, a jurisprudência só pode ser
vista como fonte também do direito, enquanto interpretar e
aplicar a lei e os princípios que a informam. E será,
66
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portanto, dentro dessa perspectiva que se estabelecerão os
precedentes e as súmulas dos tribunais, como fontes
complementares do direito. (THEODORO JUNIOR, 2015,
p.66)
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Ainda na vigência do antigo código, sob a fundamentação de que não é
permitido incidir no paradoxo de impor-se a vítima ao pagamento de honorários
advocatícios superior ao deferido a título indenizatório e em face da existência de
vários julgamentos repetitivos que abordavam a mesma matéria, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 326 que traz a seguinte redação: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Em consonância com esse fundamento é possível se confirmar no julgamento
do agravo regimental no agravo em recurso especial a seguir:
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 364697 RJ
5

2013/0208705-1 (STJ)
Data de publicação: 09/04/2014
Ementa: PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO AO ART.
535 , II DO CPC . AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE DANOS MORAIS ASSEGURADA
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE MÁ
VALORAÇÃO DAS PROVAS. INVERSÃO DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se
falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Tendo a Corte a
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quo concluído, com base no conjunto fático-probatório
produzido nos autos, que restou demonstrado ser defeituoso
o serviço de fornecimento de água na unidade residencial
da parte agravada, a inversão do julgado esbarra
na Súmula7/STJ.
3.
A
fixação
do
valor
do dano moral abaixo do requerido pelo autor não acarreta
sucumbência recíproca. É o que dispõe a Súmula 326/STJ:
na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca. 4. Agravo Regimental da CEDAE
desprovido.
Encontrado em: REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 364697 RJ
2013/0208705-1 (STJ) Ministro
Percebe-se que com a edição da Súmula 326 do STJ se tornou pacificado o
entendimento que não haveria sucumbência recíproca em condenações de ações
reparatórias de dano moral, uma vez que esta não poderia ensejar em prejuízos à
parte demandante em se tratando de verba sucumbencial.
Não obstante, com a recente edição do Novo Código de Processo Civil, traz à
tona o questionamento sobre a aplicação da referida Súmula em casos de
julgamento com pedidos acolhidos de forma parcial. Pois o novo código traz a
obrigação de se determinar o quantumpretendi no valor da causa, como faz
previsão o artigo 292, V.
Essa obrigação traz reflexos quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
estes serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, visto que cada litigante, sendo
vencedor ou vencido, responderão proporcionalmente pelas despesas do processo,
conforme faz previsão os artigos 85, §2 e 86, ambos do Código de Processo Cível
de 2015.
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência,
que consiste em atribuir à parte vencida na causa a
responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta68
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se ele na ideia fundamental de que o processo não deve
redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso
mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da
sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do
litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência
basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa,
em relação à parte. (THEODORO JUNIOR, 2015, p.295)
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Aparentemente sobre a nova legislação, verifica-se que a presente Súmula
perdeu a sua aplicabilidade, desse modo se o valor pleiteado pelo autor não for
concedido haverá sucumbência recíproca. Ainda que o autor tenha êxito na
demanda, obrigatoriamente terá que arcar com os honorários do advogado da parte
vencida de forma proporcional à sucumbência do seu pedido não acolhido.
Essa alteração em sendo acolhida trará como aspecto positivo o desestímulo
dos demandantes em postularem ações de reparação com pedidos de danos
imateriais de forma exorbitante. Nesse sentido defende Carlos Roberto Gonçalves
(2016, p.418):
5
O autor que atribui a? causa um valor superestimado,
sem correspondência com o pedido certo que formulou,
comete abuso de direito processual por embaraçar o
exercício de defesa do adversário, onerando com tal
expediente o custo da taxa judiciária, que e? condição de
procedibilidade recursal.
De toda sorte, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Humberto
Theodoro Junior (2015, p. 308), pontua:
Posição interessante tem sido adotada pela
jurisprudência em torno da ação de indenização por dano
moral. Uma vez que o arbitramento da verba indenizatória é
de exclusiva competência do juiz, o entendimento sumulado
do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca” (Súmula 326/STJ).
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Percebe-se que parte da doutrina mantém o entendimento da aplicabilidade
da Súmula, mesmo diante das mudanças aqui já expostas. Em conformidade pode
se constatar que se mantém em julgamento atuais, sob a vigência do novel códex:
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Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL: AREsp 968713 SP 2016/02164376
Data de publicação: 01/02/2017
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PENDENTE
DE TRÂNSITO EM JULGADO NO STF. ADI 4.357/DF E
ADI 4.425/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
DESCABIMENTO. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. LEI
11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DA
DÍVIDA. JUROS DE MORA. CADERNETA DE
POUPANÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
DETENÇÃO
INDEVIDA.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 6. A
jurisprudência dessa Corte tem se firmado no sentido de
que na ação de indenização por dano moral
independentemente do valor arbitrado pelo Tribunal de
origem, não se configura a sucumbência recíproca.
Inteligência da Súmula 326 desta Corte: "Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca." 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 354.731/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
70
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SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
13/10/2014) 4. Do exposto, conheço do agravo para dar
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parcial provimento ao recurso, apenas, para afastar a
sucumbência recíproca, uma vez que o pedido se restringiu
à indenização a título de danos morais, condenando a
empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios
equivalente à 10% do valor da condenação, além do
pagamento integral das custas e despesas processuais.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de dezembro de
2016. MINISTRO MARCO BUZZI Relator
Em incansáveis pesquisas jurisprudenciais, percebe-se que o SJT é uníssono
em seus julgados mesmo em processos iniciados após o dia 18 de março de 2016,
data em que o Novo Código de Processo Civil entra em vigor, mantendo a posição
da aplicação da Súmula 326 como jurisprudência consolidada nesta Corte.
Todavia permanece um conflito aparente entre a Súmula 326 do STJ e o art.
292, V do novo CPC, ao imputar 5a necessidade de que seja quantificado o valor
pretendido a título de danos extrapatrimoniais, modificando quanto ao ordenamento
anterior e, em consequência, traz a conclusão de que a pretensão seja um pedido
certo que passe a ensejar sucumbência recíproca, caso haja condenação em valor
inferior ao pretendido.
Pesquisas jurisprudenciais evidenciam quantidades mínimas de condenações
em sucumbência recíproca em ações que discutem danos morais, é o caso do
julgamento da sentença dos autos nº 0000343-81.2015.827.2737 que tramitou na 2ª
vara cível de Porto Nacional, ocasião em que o autor pleiteava a condenação em
danos morais no importe de R$15.000,00 à uma empresa que inseriu o nome do
autor indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto este foi
concedido parcialmente condenando o réu ao pagamento de R$1.500,00 em danos
morais, custas e honorários advocatícios fixados em 10%, todavia o autor também
foi condenado ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor que deixou de auferir. Esta decisão não prosperou
em sede de apelação, visto que foi combatida sob a fundamentação da referida
Súmula 326 do STJ.
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Em outra baila, em sede de apelação nº 89878-16.2016.8.09.0141 tramitada
no Tribunal de Justiça de Goiás a impetrante pleiteava reparação por danos
materiais e morais em desfavor da Instituição que não atentou à vedação de
conceder dupla habilitação em Farmácia e Bioquímica prevista na Resolução de nº
2 do Conselho Nacional de Educação anterior ao ingresso da impetrante ao curso
oferecido. A apelação foi julgada parcialmente procedente, não concedendo os
pedidos de danos materiais e condenando à Instituição ao importe de R$15.000,00
em danos morais; adicionalmente condenou as partes ao rateio das custas e
despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios em razão do previsto no
artigo 86 do novo CPC. No entanto tal decisão terá sua exigibilidade suspensa em
relação à impetrante face a concessão da gratuidade da justiça.
De forma similar, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica
com Instituição Bancaria, em que o requerente pleiteava danos morais pela inserção
indevida nos órgãos de proteção ao crédito, obteve o seu pedido parcialmente
concedido, onde por decisão singular de primeira instancia na 8ª vara cível da
comarca de Osasco-SP condenou à ré ao pagamento de danos morais em um salário
mínimo e ambas as partes sucumbentes ao pagamento das custas e despesas
processuais, assim também quanto aos honorários advocatícios, na forma do artigo
98, parágrafo 3º, do novo CPC. Esta decisão foi reformada em sede de apelação,
sob a fundamentação da Súmula 326 do STJ.
Nessa mesma linha, vale mencionar o julgado em ação de Indenização por
Dano Moral que tramitou na 2ª vara cível da comarca de São Joaquim da Barra-SP,
cujo a lide foi promovida em desfavor de Seguradora de Veículos que em razão da
perda total do veículo do promovente, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do
Segurado/Autor e desse modo deveria ter efetuado a transferência do veículo para o
seu nome e evitado a inclusão do nome do autor no Cadastro dos Créditos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN-Estadual) decorrentes dos
encargos do bem. Por esse motivo a seguradora foi condenada ao pagamento
constante no protesto narrado na inicial e cinco mil reais a título de danos morais,
improcedentes os demais pedidos.
Diante da sucumbência reciproca, cada parte deve arcar com as respectivas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Em sede de apelação o
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de sucumbência recíproca.
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CONCLUSÃO
O presente artigo objetivou verificar o comportamento da jurisprudência
frente às ações indenizatórias de danos morais com a entrada do Novo Código do
Processo Civil no que contende as alterações no procedimento das petições iniciais
e a eficácia da Súmula 326 do STJ.
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Decerto que as alterações do Novo Código do Processo Civil buscou-se
acelerar e simplificar as demandas judiciais, mudança presente nas ações
indenizatórias de danos morais que a partir de então devem conter
o quantumpretendi determinado na petição inicial exigindo dos advogados a
preocupação não só de demonstrar o dano sofrido mas também em ter a atenção na
correta fixação do valor pretendido.
De antemão verifica-se que com a quantificação do dano moral, incumbiria
no afastamento da Súmula 326 do STJ, visto que as partes demandantes são
sucumbentes e ambas seriam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios
5

proporcionais ao proveito econômico.
No entanto, evidenciou-se nas pesquisas jurisprudências que o STJ mantém a
aplicabilidade da Súmula 326, mesmo sob o regime do novo CPC, eliminando
dúvida quanto à existência de conflito entre a Súmula 326 do STJ e o art. 292, V do
Novo Código de Processo Civil, pois é dado caráter meramente formal na
sucumbência das indenizações de dano moral. Assim sendo os juízes e os tribunais
precisam observar os enunciados do Superior Tribunal de Justiça de forma
vinculante, de maneira a uniformizar as decisões jurisprudências, conforme
objetiva o Novo Código de Processo Civil.
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RESUMO: O presente artigo disserta acerca da remuneração dos serviços
públicos. Diferencia os serviços gratuitos dos onerosos e as taxas das tarifas.
Busca-se também analisar os aspectos jurisprudenciais relativos ao tema.
PALAVRAS-CHAVE: Prestação de Serviços Públicos. Remuneração. Taxa.
Tarifa.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.

1. Introdução
A remuneração do serviço público é imprescindível para a manutenção e
prestação dos serviços públicos não gratuitos. Ressalta-se que serviços sociais
básicos do Estado são mantidos, em regra, por recursos derivados dos impostos.
Entretanto, nos demais serviços os usuários pagam uma contraprestação
pecuniária de acordo com a utilização. Esta contraprestação ocorre por meio da
taxa ou da tarifa.
2. Desenvolvimento
Manuel Maria Diez, afirma que prestação “é uma atividade pessoal que um
sujeito deve efetuar em benefício de outro sujeito a quem se proporciona uma
utilidade concreta e em virtude de uma relação jurídica de natureza obrigatória
entre as duas partes”.[1]
Destaca-se que os serviços podem ser gratuitos ou remunerados. Os
primeiros são basicamente sociais, tendo como principais exemplos, os serviços de
assistência médica e educação. Por sua vez, os serviços remunerados são aqueles
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em os usuários tem que pagar uma contraprestação pecuniária ao serviço prestado.
Tal forma de remuneração é que varia entre as taxas e as tarifas.
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De acordo com o artigo 145, inciso II, da CRFB de 88, transcrito abaixo,
serão cobradas taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição. Quando o serviço é imposto aos usuários,
ou dito de outra maneira, é obrigatório, será este remunerado por taxa.
Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados
ao contribuinte ou postos a sua disposição;
5
III - contribuição de melhoria,
decorrente de obras públicas.

Para ilustrar, vale transcrever os artigos 77, que determina o fato gerador
das taxas, e 79 do CTN, que traz os conceitos dos serviços prestados efetivamente
ou potencialmente e de serviços específicos e divisíveis:
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição.
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato
gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser
calculada em função do capital das empresas.
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:
I - utilizados pelo contribuinte:
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a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer
título;
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b) potencialmente, quando, sendo de utilização
compulsória, sejam postos à sua disposição mediante
atividade administrativa em efetivo funcionamento;
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades
autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas;
III - divisíveis, quando suscetíveis de
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

utilização,

Estas peculiaridades das taxas geram diversas divergências. Segundo Irapuã
Beltrão:
Os tribunais várias vezes são chamados para verificar a validade de
taxas instituídas pelo Poder Público, seja analisando a validade do fato
gerador estipulado pelo legislador, seja verificando a dimensão econômica
daqueles tributos em relação aos outros conceitos jurídicos especialmente
para não inviabilizar os direitos fundamentais.[2]
Em síntese, taxa é modalidade de tributo, compulsório, regulado pelo direito
público, que nasce por meio de lei, que incidem sobre serviços públicos de caráter
essencial.
Já a tarifa não se configura uma espécie de tributo, não se subordinando as
regras de direito público. É regulada pelo direito privado na celebração de um
ajuste e não por lei.
As tarifas são, desse modo, voluntárias, pois existe liberdade para contratar
e não incidem sobre os serviços públicos essenciais, mas sim sobre os serviços
públicos de caráter não-essencial. Assim, a tarifa nasce como uma contraprestação
pecuniária paga à Administração ou aos seus delegados, pelo usuário em
decorrência da utilização ou da prestação de um determinado serviço público. As
tarifas, portanto, são o preço público referentes à utilização de serviços não
compulsórios que os delegados da Administração Pública, ou mesmo esta,
oferecem aos cidadãos.
78
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Ressalta-se o disposto na súmula 545 do STF: “preços de serviços públicos
e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórios
e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à
lei que as instituiu”.
Neste sentido, vale lembrar a lição de Hugo de Brito Machado:
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A título de exemplo, imaginemos a necessidade que se tem de
energia elétrica. Se o ordenamento jurídico nos permite atender a esta
necessidade com a instalação de um grupo gerador em nossa residência, ou
estabelecimento industrial ou comercial então a remuneração que o Estado
nos cobra pelo fornecimento de energia é um preço público, pois não somos
juridicamente obrigados a utilizar o serviço público para a satisfação de
nossa necessidade. Embora nos seja mais conveniente a utilização do
serviço público do ponto de vista econômico ou por outra razão qualquer,
do ponto de vista rigorosamente jurídico nada nos impede de, por outro
meio, atender à necessidade de energia elétrica. A remuneração que
pagamos pelo fornecimento5de energia elétrica, portanto, não é compulsória.
Por outro lado, se há norma jurídica proibindo a instalação do grupo gerador
ou unidade de captação de energia solar em residências ou estabelecimentos
comerciais ou industriais, de sorte que o atendimento da necessidade de
energia elétrica, por qualquer outro meio que não seja o serviço público
torna-se impossível sem violação da ordem jurídica, tem-se que a utilização
do serviço e por isto mesmo, o pagamento da remuneração correspondente é
compulsória. Neste caso, esta remuneração correspondente é taxa.[3]
O STF decidiu no RE 201.630, que a remuneração do serviço de água se
caracteriza como preço público (da qual tarifa é uma das modalidades) e assim, não
tem natureza tributária.[4]
Ainda sobre o serviço de distribuição de água, foi editada a súmula 407 do
STJ, que afirma ser legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as
categorias dos usuários e as faixas de consumo. Estes parâmetros diferenciados de
cobrança entre as categorias dos usuários e as faixas de consumo se justificam por
uma política de justiça social, visando diminuir a desigualdade social, onde os que
possuem menos recursos pagam menos.

79
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Quanto ao serviço de iluminação pública, em razão de sua indivisibilidade e
de sua generalidade, não podem, conforme previsto pelo artigo 145, inciso II, da
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CRFB, ser remunerados por taxas. A súmula 670 do STF, neste sentido, dispõe que
o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
Destaca-se ainda o disposto na Súmula Vinculante 19, que prescreve o
seguinte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
não viola o art. 145, ii, da constituição federal”.
Cabe citar que a doutrina considera que, por outro lado, os serviços de
lavagem e capinação de vias e logradouros, bem como o desentupimento de
bueiros, constituem atividades voltadas para toda a coletividade e assim devem ser
cobertos pelos recursos advindos do pagamento de impostos em geral. O STF
decidiu que não é constitucional a lei municipal que institua taxa para remunerar
serviços de limpeza pública não mensuráveis, inespecíficos e indivisíveis para
contribuinte determinado, sendo, ainda, vedado tomar por base de cálculo elemento
que sirva de fato gerador para o cálculo do IPTU, como é o caso da área do
imóvel.[5]
Nesta seara, cabe também a súmula 665 e 667, ambas do STF. A primeira
determina ser constitucional a Taxa de Fiscalização do Mercado de Títulos de
Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.490/89. Já a segunda afirma violar a
garantia constitucional de acesso à jurisdição (art. 98, parágrafo 2º da CRFB) a taxa
judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.
Em síntese, quanto a remuneração dos serviços público cabe transcrever a
seguinte passagem escrita por José dos Santos Carvalho Filho:
Os serviços facultativos são remunerados por tarifa, que é
caracterizada como preço público. Aqui o pagamento é devido pela efetiva
utilização do serviço, e dele poderá o particular não mais se utilizar se o
quiser, considera-se que nesta hipótese o Estado, ou seus delegados,
executem serviços econômicos (industriais ou comerciais), o que dá lugar à
contraprestação. Exemplos deste tipo de serviço é o de energia elétrica e de
transportes urbanos. Sendo tais serviços de livre utilização pelos usuários, já
que inexiste qualquer cunho de obrigatoriedade, tem-se entendido, a nosso
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ver com toda a coerência, que podem ser suspensos pelo prestador se o
usuário não cumprir seu dever de não remunerar a prestação. Contudo,
quitando seu débito o usuário tem direito ao fim da suspensão e, em
conseqüência, à nova fruição do serviço. O débito tarifário, contudo, não
pode ser transferido a um novo usuário do serviço essencial, e isso porque
não é deste último a inadimplência para com o concedente.[6]
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Conclusão
Conclui-se que a Administração Pública tem o dever de fornecer serviços
públicos adequados (de forma direta ou indireta), tanto os gratuitos quanto os
remunerados. Quanto aos remunerados, é imperiosa a observância dos ditames
constitucionais e infraconstitucionais acerca da remuneração devida, eis que esta é
necessária para a manutenção e prestação adequada dos serviços públicos, que é
imprescindível para a concretização dos direitos fundamentais.
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REFUTANDO OS TRÊS PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DA TESE DA
LEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
FLAVIO MEIRELLES MEDEIROS:
Procurador do Banco Central do Brasil.
A jurisprudência do STF que autoriza a execução provisória é defensiva.
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Busca reduzir o número de recursos perante aquela Corte. Diminuir o risco de
prescrição. Em última análise, diante da impossibilidade física de dar conta da
quantidade de processos, os direitos das partes são subtraídos. O início do
cumprimento da pena ao esgotarem os recursos perante a 2ª instância é uma das
maneiras de reduzir o numero de recursos. Outras vêm sendo criadas,
especialmente obstáculos artificiais diversos ao conhecimento de recursos,
ao habeas corpus e ao mandado de segurança. Problemas que deveriam ser
resolvidos ou com projetos de gestão, ou com alterações que competem ao Poder
Legislativo, quem sabe aumentando o número de Ministros, não com subtração de
direitos.
Dentre os argumentos que há em favor da execução provisória, três
merecem destaque. São eles: 1 – a 5presunção de inocência se esgota no 2º grau; 2 a constitucionalidade das prisões cautelares confirma que a presunção de inocência
é uma garantia relativa; 3 - o texto constitucional não assegura prisão só após o
trânsito em julgado.
Tem-se afirmado que não há exame de prova nos Tribunais Superiores (o
que é discutível) e, por consequência, a presunção de inocência se esgota no
julgamento do 2º grau. Logo, o artigo 5º, inciso LVII, da CF, do qual decorre o
princípio da presunção de inocência - “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”-, só se aplica no curso do
processo penal até o julgamento dos tribunais de 2ª instância. O argumento é
inteligente, criativo, mas incompleto, pois revela a apenas metade do contido no
artigo 5º, inciso LVII, da CF. Desta regra constitucional, além do princípio que
regulamenta a avaliação de provas, o “in dubio pro reo”, se origina outro que atua
sobre a interpretação de normas, o irmão mais discreto, menos conhecido, o
princípio do “favor rei”. Segundo o tratadista italiano Giovanni Leone, “é princípio
em virtude do qual todos os instrumentos processuais devem tender para a
declaração de certeza da não responsabilidade do acusado” (LEONE,
Giovanni. Tratado de derecho procesal penal. Buenos Aires, Jurídicas EuropaAmérica, 1963, v. I, p. 188). Diz respeito a uma posição de mérito em relação à
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notícia do crime. É que o sistema processual penal, a ordem processual, o processo
penal, todo ele, é uma ordem de garantia da liberdade, e, por lógica consequência, e
também, por derivação do comando constitucional (5º, inciso LVII, da CF),
havendo duas, três, ou mais interpretações possíveis, o juiz deve optar pela norma
que for mais favorável a acusado. Os Tribunais Superiores não precisam avaliar
provas, para absolver com base no artigo 5º, inciso LVII. Damos exemplo.
Levando em consideração o fato narrado no acórdão tido como verdadeiro e que
resultou na condenação, o STF, dando nova interpretação a esse fato a luz do
direito objetivo, e com fundamento no princípio do favor rei, pode considerá-lo ou
atípico, ou não antijurídico, ou não culpável, e absolver o acusado. Tudo só sem
mover uma folha sequer do processo. Só com a leitura do acórdão. Vale dizer, sem
qualquer exame de prova. A propósito, como é mesmo essa conversa de que a
presunção de inocência se esgota na 2ª instância porque não se aplica o princípio
inserto no artigo 5º, inciso LVII, da CF nas instâncias Superiores? E se as leis são
interpretadas favoravelmente ao acusado em todas instâncias, como sustentar que a
presunção de inocência não se aplica em todas instâncias? Pois bem, vamos em
frente.
Outro argumento utilizado para justificar a execução provisória é a
constitucionalidade das prisões cautelares (flagrante, temporária e preventiva), ou
seja, é o argumento alhos com bugalhos, pois mistura institutos, quando um não
tem nada a ver com o outro, embora possam ser semelhantes. A presunção de
inocência não desampara o preso cautelarmente, seja em flagrante, seja temporária,
seja preventivamente. Preso sob qualquer uma dessas cautelares, seu processo, e
especialmente a avaliação das provas, perseguirá integralmente informada pela
presunção da inocência, inclusive nas etapas de decisórias. Imagine-se um
processo, dois acusados, um preso preventivamente, outro respondendo solto. A
prisão preventiva se deu ou para garantia da ordem pública, ou por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, pouco importa qual
desses motivos. Ao avaliar a prova para fins de sentenciar, haverá alguma razão
para aplicar a regra da presunção de inocência somente em favor daquele que não
esteve preso preventivamente? Evidentemente, não. Ser culpado não é pressuposto
do decreto da preventiva. As prisões provisórias não excepcionam o artigo 5º,
inciso LVII, da CF. Referido dispositivo constitucional diz que “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
Ora, para impor prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva,
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qualquer uma delas, não é necessário considerar o indiciado/acusado culpado.
Para o flagrante é preciso que esteja em estado de flagrância delitual, o que não
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significa que seja culpado, pois que flagrância delitual não passa de uma fotografia
da tipicidade, apenas um dos elementos do delito. Para a prisão preventiva é
necessário prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria, o que,
técnica e logicamente representa uma longa distância até se considerar culpado o
autor. A temporária exige qualquer prova de autoria ou participação em
determinados delitos, ou seja, culpado, longe ainda, também. Execução de pena,
alhos. Prisão cautelar, bugalhos. Execução de pena pressupõe que aquele que a
cumpre seja culpado. Prisão cautelar, não. Prisão cautelar pode ser imposta a
inocente (evidente, sem que se saiba que se trata de inocente). O antigo paradoxo
doutrinário presunção de inocência/prisão cautelar é um falso paradoxo. Um
debate inútil porque lhe falta objeto. Se colocarmos a transitar em uma via, o
acusado, a segurança jurídica, a prisão cautelar e a presunção de inocência,
concluiremos que vão todas na mesma direção. Nenhum deles vem no contrafluxo.
O acusado preso preventivamente está sendo transportado pela preventiva, que é
empurrada pela segurança jurídica, e ao lado, é acompanhado pela presunção de
5
inocência. Por razões de estrita necessidade,
a segurança jurídica e a preventiva
limitam sua liberdade, sem jamais considerá-lo culpado. Nessa via, nesse
procedimento, sempre que se faz necessário avaliar provas, a presunção de
inocência, acompanhando de perto ao lado, intransigente, se apresenta e exerce sua
função. E assim vão. Os quatro. Todos no mesmo sentido. Até o final da via. Até o
final do processo.

Afirma-se que o texto constitucional não assegura que a prisão só pode ter
início após o trânsito em julgado. O artigo 283 do CPP o faz de maneira clara:
“Ninguém poderá ser preso senão (...) por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado (...).” É verdade que a CF não seja expressa para vedar a
prisão antes do trânsito em julgado. Veja-se: “Ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Todavia,
inequivocamente, é o seu significado. Há a proibição constitucional de que alguém
seja considerado culpado antes do trânsito em julgado da condenação. Somente o
culpado pode ser executado, pois que repugna à ordem jurídica a ideia de que o
inocente possa cumprir pena. A submissão daquele que não foi considerado
culpado por decisão transitada em julgado à execução provisória é a aplicação do
dispositivo constitucional lido pelo lado avesso: “Ninguém será considerado
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inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, e, nesse caso
sim, ficaria autorizada execução da pena sem condenação definitiva. O sistema
vigente poderia ser diferente, como o foi no passado, se não houvesse a garantia
constitucional, e o CPP autorizasse o início de cumprimento de pena diante do
esgotamento dos recursos em 2ª instância. Entretanto, não foi essa a opção
constitucional. Há cláusula constitucional, e reforçada por lei federal expressa.
Fraudar isso é se disfarçar de legislador. Pior, de constituinte. Muito pior, burlando
cláusula pétrea. Alguns dispositivos da Constituição Federal são cláusulas de pedra,
são duras, impermeáveis, consistentes, não se amoldam, inflexíveis, imutáveis,
inalteráveis, não podem ser abolidas. Pétreas, são chamadas. Só podem ser
interpretadas de maneira estrita. Não podem ser objeto de Proposta de Emenda
(PEC). Não podem ser violadas por iniciativa de qualquer um dos Poderes, pois
que objetivam dar estabilidade à nação. A proibição do reconhecimento de culpa
antes da prisão (estatuída no artigo 5º da CF entre os direitos e garantias
fundamentais) é uma cláusula pétrea, posto que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV,
vedou que seja objeto de deliberação a emenda tendente a abolir os direitos e
garantias individuais. Sendo cláusula pétrea não há como relativizar seu valor.
Introduzir segurança jurídica, para colocar aquele que não foi reconhecido culpado
a cumprir pena antes do trânsito em julgado, só se for a mão armada, já que
caracterizaria uma intervenção arbitrária.
Por derradeiro, ficam registradas duas curiosidades. Iniciada a execução
provisória da pena na segunda instância, e cumprida toda a pena antes que o
recurso da defesa seja julgado, qual o nome se dará à liberdade? Liberdade
“provisória”? Certo. Sabemos. Definitiva. Mas dúvida não há que o
inocente/culpado possui o direito a que seu recurso seja julgado, pois que não lhe
pode ser retirado o direito a uma justa indenização no caso de erro judiciário. E erro
grave, já que se trata de cumprimento de pena integral por inocente, algo bem
distinto de dar liberdade a quem estava preso preventivamente e foi absolvido. A
segunda curiosidade diz respeito a quando, no mesmo caso anterior, sendo da
acusação o recurso para aumentar a pena, qual o nome se dará a liberdade?
Liberdade provisória condicional? Passaremos, então, a ter duas figuras de
execução penal com nomes semelhantes, o livramento condicional, uma
interrupção da execução, e a liberdade condicional, que poderá se transformar
naquilo que poderá ser chamado de uma interrupção da liberdade, a qual se
verificará quando o acusado já estiver solto por ter cumprido toda a pena, e o
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recurso da acusação for provido, havendo novo saldo de pena a ser cumprido.
Melhor refletindo, o direito processual deverá criar um novo capítulo, e para tratar
especificamente da fase seguinte à execução, a qual ficará condicionada a
resultados recursais. E criando direito, vamos criando novos institutos. São os
riscos de legislar com a jurisdição.
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Diante de tantas idas e vindas em torno da execução provisória, a
impressão que dá é que todos esqueceram que existe a prisão preventiva, a qual
possui larga vantagem em relação à execução provisória, podendo ser aplicada
desde a fase do inquérito policial. Presentes seus requisitos (garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indícios suficiente de autoria), o indiciado/acusado pode responder todo o processo,
de seu início a seu final, preso, seja eventualmente culpado ou inocente.

5
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RESUMO: A discriminação é uma prática ainda presente na sociedade e no
mercado de trabalho. É sabido que certos setores da sociedade possuem maiores
dificuldades de inserção no meio ambiente laboral, necessitando de ações que
revertam a lógica da discriminação. Assim, legislação e jurisprudência andam lado
a lado buscando prevenir a discriminação odiosa e possibilitar uma discriminação
positiva, tratando desigualmente os desiguais. Esse breve texto objetiva trazer
alguns exemplos dessas práticas, fazendo uma reflexão acerca de sua necessidade.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Não-Discriminação. Ações afirmativas.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas

1. Introdução
Princípio, segundo Mauricio Godinho Delgado, “traduz, na
linguagem corrente, a ideia de 'começo, início', e, nesta linha, 'o primeiro momento
da existência de algo ou de uma ação ou processo”. (GODINHO, 2013)
Para Robert Alexy, princípios são “mandados de otimização”.
“Ecomo mandados de otimização os princípios são normas que ordenam que algo
seja realizado na maior medida possível, conforme as possibilidades jurídicas e
fáticas. Isto significa que podem ser satisfeitos em diferentes graus e que a medida
da sua satisfação depende não apenas das possibilidades fáticas mas também das
jurídicas, que estão determinadas não apenas por regras, mas também por
princípios opostos” (ALEXY, 1997)
2. Desenvolvimento
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O Princípio da IVedação à Discriminação é um tema que merece
ampla proteção e normatização nos plano interno e internacional. Com efeito, a

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Convenção 111 da OIT dispõe sobre discriminação em matéria de emprego e
ocupação, regulamentando e conceituando o que seria discriminação em seus arts
1º e 2º, “in verbis”:
Art. 1 — Para os fins da presente convenção o termo
“discriminação”
compreende:
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor,
sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de
oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou
profissão;
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por
efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou
tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser
especificada pelo Membro interessado depois de consultadas as
organizações representativas de empregadores e trabalhadores,
5
quando estas existam,
e outros organismos adequados.
2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em
qualificações exigidas para um determinado emprego não são
consideradas como discriminação.

A Constituição Federal de 1988, nesta linha, dispõe em seu Art.
5º, “caput” e inciso I que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
sendo que o Art. 7º, XXX proíbe qualquer discriminação no tocante a salários e
critérios de admissão, de exercício de funções, por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil.
Nesta linha, a CLT tem dispositivo expresso, que garante a
igualdade salarial para trabalho de igual valor.
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor,
prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento
empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo,
etnia, nacionalidade ou idade
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Não obstante as formas discriminatórias já citadas, é inegável que
o mencionado rol não é exaustivo, sendo vedada quaisquer outras formas de
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discriminação.
Com efeito, a Lei 9029, em seu artigo 4º, expressamente veda a
dispensa discriminatória, trazendo, inclusive, as sanções para tal odiosa prática, “in
verbis:
O rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação
pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o
período de afastamento, mediante pagamento das remunerações
devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais;
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros
legais.
A jurisprudência também firmou entendimento consolidado, que
veda a dispensa discriminatória, em caso de doença do trabalhador.
Súmula
443:
DISPENSA
DISCRIMINATÓRIA.
PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA
GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À
REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25,
26
e 27.09.2012
Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador
do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou
preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à
reintegração no emprego.
No entanto, embora tais manifestações sejam no sentido de uma
igualdade formal, é sabido que, para a garantia do acesso e igualdade de
oportunidade para grupos sociais vulneráveis, tais como negros e portadores de
necessidades especiais, é imprescindível garantir-lhes o acesso por meio de
políticas públicas e ações afirmativas.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, “ação afirmativa é
uma estratégia de política social ou institucional voltada para alcançar a igualdade
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de oportunidades entre as pessoas, distinguindo e beneficiando grupos afetados por
mecanismos discriminatórios com ações empreendidas em um tempo determinado,
com o objetivo de mudar positivamente a situação de desvantagem desses grupos”.
Percebe-se, portanto, que as ações afirmativas têm o escopo de
tratar desigualmente os desiguais, buscando efetivar uma igualdade material.
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Assim, neste diapasão, podemos citar, como exemplos, a Lei de
Cotas no Serviço Público (Lei 12990/2014) e a garantia de um percentual mínimo
para empregados reabilitados ou portadores de deficiência, conforme previsão do
Art. 93 da Lei 8213/91.
A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I - até 200 empregados …....2%;
II – de 201 a 500 …..................3%;
III – de 501 a5 1000.....................4%;
IV – de 1001 em diante..............5%.
3. Conclusão
A discriminação negativa é prática que, infelizmente, ainda
ocorre nas relações laborais no país. Embora tenhamos avançado, o Poder
Judiciário ainda recebe inúmeras ações, individuais ou coletivas, que a denunciam.
Enquanto não houver uma igualdade plena de oportunidades,
ações afirmativas são imprescindíveis para garantir e efetivar o acesso ao mercado
de trabalho de setores vulneráveis. Trata-se de uma discriminação positiva.
Embora ainda haja reação de certa parte da sociedade, as ações
afirmativas têm cumprido seu papel, possibilitando uma maior democratização no
trabalho e evitando a marginalização dos sobreditos setores vulneráveis, com vistas
a garantir a sua dignidade.
4. Referências Bibliográficas
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RESUMO: O ordenamento jurídico formalmente posto no Brasil convive com
diversas ordens informais de comunidades tradicionais. Algumas delas, ao que
parece, desafiam gravemente a ordem constitucional vigente ao legitimar práticas
como o infanticídio. No entanto, a resposta a ser dada, à luz da Constituição, não
pode ser a mesma dada a infanticídios praticados fora desses contextos. De todo
modo, alguma postura estatal a respeito de tais casos precisa ser adotada, não
podendo ser ignorados.
PALAVRAS-CHAVE: Infanticídios; indígenas; comunidades; tradicionais;
transconstitucionalismo; universalismo; relativismo; direitos; humanos
SUMÁRIO: 1.INTRODUÇÃO. 2.O INFANTICÍDIO E AS CONCEPÇÕES
UNIVERSALISTA E RELATIVISTA DOS DIREITOS HUMANOS.
3.POSTURA DO BRASIL. 4.O BRASIL NA ORDEM INTERNACIONAL E
POSSÍVEIS MEDIDAS JURÍDICAS. 5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.

Introdução

No cenário de inserção da pessoa humana como sujeito de Direito
Internacional e releitura do conceito de soberania, no qual a dignidade humana
ocupa lócus central nas ordens interna e externa, não são poucas as tensões entre
concepções de mundo diferentes no que tange à efetivação dos direitos protegidos
nacional e internacionalmente. Nesse contexto, os direitos humanos encontram
barreiras para alcançar a pretendida universalidade, tendo em vista que assumem
um caráter tendente ao secularismo e ao individualismo que não se coaduna com
muitas das culturas que pretendem abranger.[1]
Dessa forma, os choques entre culturas que não compartilham de valores
fundados nas mesmas premissas são inevitáveis. Em certas situações, se darão no
território de um único Estado, marcando conflitos entre as ordens jurídicas estatais
e locais extraestatais cujos pressupostos antropológico-culturais não se
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compatibilizam com o constitucionalismo[2] ou com o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, revitalizando a velha discussão sobre o caráter universal ou
relativo desses direitos.
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Nos países latino-americanos, parte dessa discussão será fomentada pela
coexistência de Estados constitucionais e as referidas ordens locais, remanescentes
dos povos pré-colombianos, que denominamos “índios”. No Brasil, segundo dados
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “[a]proximadamente 330.000
cidadãos brasileiros indígenas conformam os 206 povos originários, ancestrais do
território da União. (...) há os que mantêm uma cultura selvática autossuficiente,
(...), ao passo que outros, (...), estabeleceram intensas relações com o mundo nãoindígena.” [3]. Estas comunidades guardam concepções existenciais bastante
diversas das, em geral, sustentadas pelos povos ocidentais, e conservam, em suas
culturas, práticas de dificílima compatibilização com os valores da cosmovisão
dominante no Brasil e na maior parte da sociedade internacional. Dentre estas
práticas, encontramos o objeto de nosso estudo: os “infanticídios”[4] indígenas.
Tentaremos explicar a questão,
buscar uma solução, na situação
5
apresentada, que supere a infindável discussão entre relativismo e universalismo e
abordar as possibilidades de responsabilização internacional do Brasil caso venha a
adotar uma postura insatisfatória sobre o tema na perspectiva dos Direitos
Humanos.
2. O infanticídio e as concepções universalista e relativista dos direitos
humanos
O infanticídio é praticado por alguns dos povos indígenas que habitam o
Brasil, como os grupos Amundawa, Suruwahá, Kamayurá, Urueu-WauWau e
Yanomani. Os motivos são diversos, mas todos se ligam a tradições e costumes
antigos e, grosso modo, podem ser resumidos em: 1) incapacidade da mãe em
dedicar atenção e os cuidados necessários a mais de um filho; 2) o fato de o recémnascido não estar apto a sobreviver naquele ambiente físico e sociocultural onde
nasceu; 3) a preferência por um determinado sexo.[5] Em comum, entre estes
motivos, está o sacrifício individual com vistas à salvaguarda da coletividade, que,
de geração em geração, foi eternizado na religião e na cultura.
Segundo dados da FUNAI, “existem cerca de 55 grupos indígenas isolados
(sem nenhum contato com outros povos), onde se falam ao menos 180 diferentes
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línguas”[6], o que demonstra o abismo que separa estas comunidades da cultura
prevalecente no país. Não conseguiremos entender a profundidade do problema que
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tentamos resolver se não nos esforçarmos para, pelo menos a princípio, enxergar a
questão de uma perspectiva que neutralize minimamente nossa natural repulsa à
ideia de infanticídio.
Em pesquisa feita pela antropóloga Laura Segato, foram constatados os
seguintes dados: na tribo Suruwahá, entre 2003 e 2005, em um grupo de 143
índios, houve 16 nascimentos, 23 suicídios, dois infanticídios e uma morte por
doença. Ou seja, 7,6% das mortes ocorreram por infanticídio e 57,6% por suicídio.
Esses números apontam uma concepção de vida bastante particular por parte do
povo indígena.. Nessa comunidade, a vida só tem sentido se não for marcada por
sofrimento e intranquilidade, para o indivíduo e para a coletividade. Os Yanomami,
por sua vez, conservam a tradição de que a mãe tem direito absoluto sobre a vida
de seus recém-nascidos. Fica ao seu critério a atribuição ou não da condição
humana aos filhos. Portanto, na perspectiva indígena, não ocorre um verdadeiro
assassinato quando estes recém-nascidos são mortos.[7]
Assim, nos vemos diante do conflito entre construções culturais muito
diferentes. No âmbito do Direito, colidem os princípios de proteção à vida e
respeito à cultura indígena, a serem ponderados para guiar a atuação estatal.
Frente ao ordenamento jurídico brasileiro, é inconcebível que crianças
sejam mortas, sob qualquer circunstância, já que defendemos o direito à vida
(artigo 5º, caput, da Constituição Federal) e criminalizamos o homicídio (artigo
121 do Código Penal). Até mesmo o aborto ainda é vedado na maioria dos casos
(artigo 124 do Código Penal), o que denota, de nossa parte, um alto valor
axiológico dado ao direito à vida. No entanto, em nossa Constituição e em tratados
internacionais, nos comprometemos a respeitar a cultura indígena (artigo 231 da
Constituição Federal e, v.g.¸artigo 2º, b, da Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho).[8]
Nesse contexto, a posição a ser tomada em relação aos homicídios
praticados em comunidades indígenas certamente não pode ser a da pura
neutralidade, ignorando-se as violações de direitos individuais que ocorrem nas
tribos – mesmo porque nos comprometemos a respeitar os silvícolas como titulares
de direitos individuais iguais aos do restante da população, e dentre estes direitos
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está incluído o direito à vida das crianças –, mas, ao mesmo tempo, precisa-se levar
em conta a delicadeza da situação ante a qual nos encontramos.
A busca pela melhor resposta para a incompatibilidade das concepções de
vida, que leva a conflitos entre estes direitos individuais dos recém-nascidos e os
direitos dos povos indígenas, certamente passa pela discussão das concepções
universalista e relativista dos direitos humanos.
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A tese universalista guarda maior relação com a ideia original de direitos
humanos, de inspiração kantiana. Em sua gênese, se pretendem universais, como
disposto na Declaração de Viena de 1993:
“Todos os Direitos do homem são universais,
indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A
comunidade internacional tem de considerar globalmente os
Direitos do homem, de forma justa e equitativa e com igual
ênfase.”.
Em síntese, para os universalistas,
“o contexto cultural existe, e é
5
fundamental para a configuração da identidade individual, porém este contexto não
está acima da identidade primária de todos os homens, que comungam da mesma
natureza, que é a humana.”[9] Como nos lembra Jack Donnelly, o universalismo
cumpriu um importante papel histórico, porém é usado como legitimador de
políticas que escondem objetivos espúrios e contrários aos próprios direitos
humanos, o que exige uma reflexão sobre os limites da universalidade:
“In the 1980s, when vicious dictators regularly
appealed to culture to justify their depredations, a heavy,
perhaps even over-heavy, emphasis on universalism seemed
not merely appropriate but essential. Today, human rights
are backed by the world’s preponderant political, economic,
and cultural powers and have become ideologically
hegemonic in international society. Not only do few states
today directly challenge international human
rights, a surprisingly small number even seriously
contend that large portions of the Universal Declaration do
not apply to them. An account that gives somewhat greater
emphasis to the limits of universalism thus seems called for,
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especially now that American foreign policy regularly
appeals to ‘universal’ values in the pursuit of a global
ideological war that flouts international legal norms.”[10]
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Jürgen Habermas faz exposição semelhante:
“é possível criticar não apenas as leituras seletivas, as
interpretações tendenciosas ou as torpes aplicações dos
direitos humanos, mas também as suas desavergonhadas
instrumentalizações que visam mascarar como universais
interesses que são particulares, de forma que induzam à
falsa suposição de que o sentido dos direitos humanos
esgotasse em seu abuso.”[11]
Se os valores expressos nos direitos humanos surgem das concepções de
mundo, e essas variam de acordo com cada cultura, como se pretendem estabelecer
valores universais? A realidade dos fatos aponta para a constatação de que até
mesmo em relação a valores tidos como inquestionáveis, como a vida e a
integridade física, não existe consenso cultural quanto à sua proteção, como
estamos vendo no caso em tela.
A partir dessa constatação, surge o relativismo, preocupado com a
imposição de valores a culturas que não partilham dos mesmos princípios. No
entanto, esta tese também se permite perverter e termina servindo como escusa para
a opressão. Um caso paradigmático em que isso esteve por vias de acontecer
ocorreu no julgamento de líderes políticos congoleses acusados de usar crianças
como soldados.
No julgamento de Thomas Lubanga, responsabilizado por recrutar menores
de 15 anos para seus exércitos, alguns relativistas posicionaram-se ao lado da não
condenação de Lubanga perante o Tribunal Penal Internacional, valendo-se do
argumento de ser um costume local a participação de crianças em conflitos. No
entanto, ficou esclarecido que a situação de degradação e risco de vida a que eram
submetidas tais crianças servia exclusivamente a propósitos políticos de Lubanga e
outros violadores. Apesar disso, buscavam apoio do ideário do relativismo
cultural.[12]
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No entanto, o caso dos indígenas não se assemelha a hipóteses como a
retratada, tão debatidas no Direito Internacional. Aqui encontramos uma legítima
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situação de conflito cultural, em que nenhuma das partes envolvidas busca valer-se
da outra. O Estado brasileiro tem compromisso com a vida e a dignidade, e, por
isso, não pode estar inerte frente aos infanticídios. Do outro lado, os índios, de
modo despretensioso, exercem suas culturas. Nesse contexto, o pensamento
relativista será um instrumento importante, porém, não com o intuito de legitimar
os infanticídios. Servirá, sim, para entender por que eles ocorrem e para encontrar
soluções sustentáveis para a situação, respeitando os direitos indígenas e
protegendo as crianças.
Muitos autores vêm defendendo a superação do debate entre relativistas e
universalistas, assumindo posições que não tendem para nenhum dos lados desta
dicotomia. São, então, criadas diferentes abordagens para o tema.
Jack Donnelly, em ótima exposição dos fundamentos do relativismo e do
universalismo, critica as duas ideias e nos fala em “universalidade relativa” dos
direitos humanos[13]. Assevera que5 “[e]ven if we do not positively value diversity,
the autonomous choices of free people should never be lightly dismissed, especially
when they reflect well-established practices based on deeply held
beliefs.”[14]. Parece-nos ser exatamente o caso em análise.
Boaventura de Sousa Santos ressalta que os direitos humanos vêm sendo
utilizados com fins por ele vistos como “imperialistas”, porém aponta que podem
ter um caráter emancipador a ser aproveitado em culturas marcadas pela opressão.
Defende, ainda, a chamada “hermenêutica diatópica” para sustentar a interpretação
dos direitos humanos com base em um diálogo intercultural[15].
Marcelo
Neves,
na
construção
da
relevante
tese
do
“transconstitucionalismo”, passa pela concepção relativa dos direitos humanos
quando discute as relações de Estados constitucionais com outras ordens
normativas – situação que deve levar a aprendizados, mas sem que o Estado tenha
de abandonar os princípios que lhe norteiam[16]. Também aqui, parece ser disso
que precisamos para a presente análise.
3. Postura do Brasil
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Seguindo, também, uma linha intermediária no referido dissenso, entendemos
que, no caso dos infanticídios, precisamos acomodar o respeito aos direitos das
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comunidades indígenas com o reconhecimento de direitos individuais, que,
território brasileiro, não podem ser desrespeitados sem que haja uma resposta
Estado. Porém, não necessariamente esta atuação deve ocorrer por meio
criminalização dos infanticídios, como pretendia o PLC 1.057/2007, de autoria
deputado Henrique Afonso, rejeitado na Câmara dos Deputados.

no
do
da
do

Conforme exposto por Rita Segato, se a criminalização não é capaz de, por si
só, construir uma realidade melhor entre nós, será razoável achar que ela seria
capaz de, por meio de seu tão questionado caráter dissuasivo, impedir que práticas
culturais tão arraigadas aconteçam?[17] E quais serão as consequências práticas
desta criminalização? A invasão de aldeias indígenas pelas autoridades estatais para
entrar em conflito com tribos que tentam fazer o que para elas sempre foi certo?
Se podemos entender os motivos pelos quais a prática ocorre e as
consequências absolutamente nefastas que teria a intervenção estatal por meio do
uso da força policial em aldeias indígenas, podemos chegar a soluções menos
danosas aos direitos dos índios – mais proporcionais. Devemos ter em mente que se
trata de um caso localizado no limite entre o respeito à diferença cultural indígena e
a proteção dos direitos humanos.
Defendemos uma concepção universal dos direitos humanos, que são
titularizados por todas as pessoas. No entanto, a posição dos Estados deve ser
autocontida quando a defesa de direitos individuais implicar a intervenção em
ordens locais estabelecidas, sobretudo quando sua atuação não for chamada. Nestas
intervenções, devem ser analisadas as consequências práticas dos atos do Estado e
pensados os melhores modos de proteger direitos, minimizando os efeitos danosos,
como o desrespeito aos direitos à diferença, à liberdade de religião e à autonomia
cultural indígena. Quaisquer medidas devem observar o postulado da
proporcionalidade, aplicado não só na elaboração e interpretação do direito interno,
mas nos possíveis julgamentos internacionais que venham a ter por objeto a prática
de infanticídios por índios.
Nas aldeias, o significado do direito à vida toma contornos especiais, pois
finca suas raízes em terrenos absolutamente distintos, semeado por um caldo
cultural formado em milênios de vida na selva, onde a organização em comunidade
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e o seu bom funcionamento são a garantia de sobrevivência de todos. Talvez por
isso o indivíduo tenha, por tanto tempo, figurado em segundo plano nestas
comunidades.
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A mudança dessa realidade nos dias de hoje, especialmente nas tribos que já
estabeleceram contato com nossa sociedade, pode ser, e vem sendo, um argumento
a favor dos intercâmbios culturais, conforme sustentam Marcelo Neves,
Boaventura de Souza Santos e Natália Santos nos textos supracitados.
Hoje, os direitos humanos podem ser vistos pelos índios de uma perspectiva
multicultural. Assim, teriam grande potencial emancipatório para esses povos, que,
entendendo o atual processo de desaparecimento das culturas indígenas, com a
redução de seu contingente populacional, podem perceber a necessidade de
mudança do costume de matar crianças antes consideradas indesejadas. Por mais
utópica que pareça a ideia, ela já vem tendo êxito em algumas tribos, porém, não
pela ação estatal, mas mediante o trabalho de ONGs, como a Hakani, ATINI e
CIMI[18][19]. Estas instituições, além de promover intercâmbios culturais,
promovem o apoio às crianças sobreviventes
de tentativas de infanticídio e às mães
5
que se opõem a tal prática.
Não vemos, no entanto, o trabalho dessas ONGs como ideal, apesar de
importantíssimo atualmente. Há diversas críticas ao modo como religiões
influenciam a atuação das instituições. Por isso, torna-se importante a ação do
Estado, para que o trabalho passe a ser feito com o único objetivo de ajudar as
comunidades indígenas.
4. O Brasil na ordem internacional e possíveis medidas jurídicas
Como já observado, o Brasil é signatário de tratados aplicáveis ao caso ora
estudado.
Em inúmeros tratados, o país se compromete com a preservação da vida e
da dignidade humana. O mais importante deles, principalmente para fins de
responsabilização internacional, é o Pacto de San José da Costa Rica, que tutela a
vida em seu artigo 4º. No artigo 24 do mesmo tratado há o compromisso com a
igualdade. Entendemos que a igualdade tem como uma de suas vertentes o direito à
diferença, sintetizado por Boaventura de Sousa Santos na frase “as pessoas e os
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grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o
direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”[20].
Podemos mencionar também a Declaração Universal de Bioética e de Direitos
Humanos, de 2005, que declara como um de seus objetivos o de “fomentar um
diálogo multidisciplinar e pluralista sobre as questões de bioética entre todas as
partes interessadas e dentro da sociedade em seu conjunto” (art. 1º). Estabelece,
ainda, em seu artigo 12, a existência de direitos humanos inalienáveis e
fundamentais, como o direito à igualdade e à dignidade humana.
Por fim, a Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989,
talvez seja a que melhor se aplica à questão dos infanticídios e do respeito à cultura
indígena. Em diversas passagens de seu texto, traz garantias específicas a estes
povos, como o direito à autodeterminação, de manterem seus modos de vida e
manterem e fortalecerem suas identidades no âmbito dos Estados em que vivem.
Destaca-se o artigo 2º, que diz:
“1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de
desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma
ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua
integridade.
2. Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em
condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a
legislação nacional outorga aos demais membros da
população;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos
sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a
sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições,
e as suas instituições;
c) que ajudem os membros dos povos interessados a
eliminar as diferenças sócio - econômicas que possam existir
entre os membros indígenas e os demais membros da
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comunidade nacional, de maneira compatível com suas
aspirações e formas de vida”
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Levando-se em conta os tratados assinados pelo Brasil, em especial o Pacto de
San José da Costa Rica, e tudo o que já foi exposto, entendemos ser possível que a
questão dos infanticídios indígenas seja denunciada à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos em duas hipóteses polarizadas: 1) Em havendo a sinalização da
criminalização desta conduta na atual conjuntura; 2) Inércia do Brasil em relação a
esta prática, fechando os olhos para as mortes que ocorrem sistematicamente
(posição atual do país).
Não faltam instituições para viabilizar, na prática, a elaboração de petição para
a CIDH – muitas já militam na causa, e algumas delas serão mencionadas no
próximo ponto –, que, a nosso ver, deve realizar visitas às tribos indígenas e
elaborar estudo específico para compreender a situação. Em qualquer das duas
hipóteses, poderá expedir medidas cautelares e requerer medidas provisórias à
Corte Interamericana para a proteção de direitos humanos. Não resolvida a questão,
após processos de discricionariedade,
5 pode ser enviado o caso para julgamento pela
Corte.
Na ordem interna, acreditamos na possibilidade de proposição de Mandado de
Injunção Coletivo e de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal para determinar que alguma medida seja tomada no que tange à
minimização das perdas humanas nas comunidades indígenas. A nosso ver, é
patente a inconstitucionalidade da omissão do Estado brasileiro pelos motivos já
expostos no que se refere à proteção do direito à vida.
Na mesma linha, a prevalência das ordens jurídicas informais dos povos
indígenas em seus territórios, que legitimam o desrespeito ao que entendemos ser o
direito à vida, sem qualquer reação estatal brasileira, parece revelar um estado de
coisas inconstitucional. Tal qual ocorrido quando do reconhecimento pelo STF da
inconstitucionalidade da situação fática dos presídios brasileiros, é viável a
propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para tutelar
tal caso.[21]
5. Conclusão
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Rita Segato, na audiência pública em que pugnou pela não criminalização dos
infanticídios indígenas, reconheceu que tinha diante de si “a tarefa ingrata de
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argumentar contra essa lei, mas fazer uma aposta na transformação do costume”.
Este é o posicionamento que buscamos adotar. Entendemos que a valorização da
vida, ainda que em sua concepção ocidental, não é inconciliável com o respeito aos
povos indígenas. Apostamos nas mudanças que podem vir a ocorrer por vias
pacíficas, sem a necessidade de se dizimar culturas e até mesmo populações.
Como já exposto, tratamos de um caso localizado no limite entre a tutela da
vida e o respeito à organização social indígena e aos seus costumes. O infanticídio
não é aceitável. Nas palavras de Jack Donnelly, “[w]hen rights-abusive practices
raise issues of great moral significance, tradition and culture are slight
defense.”. No entanto, a medida a se adotar deve ser suficientemente cuidadosa e
passar pelo crivo da proporcionalidade para que não desconsidere a proteção que
nos comprometemos a dar aos povos indígenas.
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Direito Penal. No referido ramo do direito, entende-se por infanticídio a conduta
típica do artigo 123 do Código Penal Brasileiro, que restringe à mãe a qualidade de
autora deste crime e exige que esta esteja sob a influência de estado puerperal.
Aqui, remetemo-nos apenas ao sentido etimológico da palavra.
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AS CARACTERÍSTICAS DO SEQUESTRO PREVISTO NO CPP E NO
DECRETO-LEI Nº 3.240/41, DIFERENÇAS ENTRE ESSAS CAUTELARES
PATRIMONIAIS E COEXISTÊNCIA DOS INSTITUTOS EM FACE DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ
DAYANA DE MOURA BORGES: Universidade
Federal do Ceará. Pós-graduanda em Direito
AdministrativoAnalista do Ministério Público
Federal.
RESUMO: O sequestro é medida assecuratória de natureza patrimonial que visa a
garantir o ressarcimento do prejuízo causado pelo delito e, por conseguinte, a
efetividade do processo penal. O presente artigo analisa as diferenças existentes
entre o sequestro previsto no Decreto-lei nº 3.689/1941 (CPP) e o descrito no
Decreto-lei nº 3.240/41 e aborda o entendimento jurisprudencial sobre a não
revogação do segundo pelo primeiro, por força do princípio da especialidade.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Do sequestro previsto no capítulo VI do Código de
Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941); 3. Do sequestro previsto no Decreto-lei
nº 3.240/41; 4. Das diferenças entre o sequestro previsto no CPP e o previsto no
Decreto-lei nº 3.240/41 e da coexistência dos institutos à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça; 5. Conclusão; 6. Referências.
Palavras-chaves: Direito Processual Penal; medida assecuratória; sequestro;
ressarcimento; Fazenda Pública; especialidade.

1. INTRODUÇÃO
As medidas assecuratórias no processo penal buscam garantir o
ressarcimento pecuniário da vítima em face do delito ocorrido e impedem o
locupletamento ilícito do criminoso. Segundo Nestor Távora e Rosmar Antonni,
“tais medidas têm caráter de instrumentalidade e se destinam a evitar o prejuízo
que adviria da demora na conclusão da ação penal”.
As medidas assecuratórias encontram-se previstas no Capítulo VI
do CPP e dividem-se em sequestro, hipoteca legal e arresto. Há, ainda, previsões
específicas no Decreto-lei nº 3.240/41, na Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais) e
na Lei nº 11.343/2006 (lei de drogas). Este artigo, entretanto, limitar-se-á a fazer
um cotejo entre o sequestro previsto no CPP e o tipificado no Decreto-lei nº
3.240/41.
Hodiernamente, observa-se o crescimento da criminalidade
relacionada à corrupção e à movimentação irregular de recursos (crimes
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licitatórios, lavagem de capitais, peculato, etc.), bem como com o aprimoramento e
a sofisticação do modus operandi empregado pelos agentes criminosos. Nesse
contexto, as medidas assecuratórias ganham papel de destaque no cenário jurídico
nacional, uma vez que, em delitos dessa natureza, revelar-se-ia inócua apenas a
imposição de pena privativa de liberdade, sem a recuperação dos bens obtidos de
modo ilegal e a obtenção do ressarcimento ao erário. Nesse sentido, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer asseveram que com as medidas assecuratórias “pretendese também a afirmação da efetividade do processo penal, fora do âmbito da
imposição da pena privativa da liberdade e/ou de medidas cautelares de natureza
pessoal”.
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Especificamente quanto à cautelar patrimonial objeto do presente
artigo, o sequestro descrito no Decreto-lei nº 3.240/41 possui contornos próprios e
aplica-se aos delitos dos quais resulta prejuízo para a Fazenda Pública. Após a
edição desse diploma normativo, foi publicado o Decreto-lei 3.689/1941 (CPP),
que também prevê, entre seus arts. 125 e 133, a figura do sequestro.
Serão analisadas, a seguir, as características principais das
referidas modalidades de sequestro, suas diferenças, a discussão sobre a revogação
do sequestro previsto no Decreto-lei nº 3.240/41 pelo CPP, que lhe é posterior, e o
posicionamento jurisprudencial sobre a matéria.
2. DO SEQUESTRO PREVISTO
NO CAPÍTULO VI DO CÓDIGO DE
5
PROCESSO PENAL (DECRETO-LEI Nº 3.689/1941)
O art. 125 do CPP assevera que caberá o sequestro dos bens
imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já
tenham sido transferidos a terceiro. O art. 126, por sua vez, é claro ao determinar
que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da
proveniência ilícita dos bens. A medida também se aplica aos bens móveis, desde
que igualmente presentes indícios de sua proveniência clandestina, na forma do art.
132 do CPP.
Magalhães Noronha define o sequestro do art. 125 do CPP como
a “retenção judicial de bem móvel ou imóvel havido com os proventos da infração,
com o fim de assegurar as obrigações civis advindas deste”.
Acerca dos objetivos perseguidos com a decretação da referida
medida cautelar patrimonial, leciona Renato Brasileiro que:
“Cuida-se de medida assecuratória da competência do
juízo penal, que visa assegurar a indisponibilidade dos bens
imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito
extraído da infração penal, permitindo, assim, a
operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença
condenatória transitada em julgado: reparação do dano
causado pelo delito e perda do produto do crime ou de
qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
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agente com a prática do fato criminoso (CP, art. 91, I e 11,
"b").”
Como se viu, o art. 126 do CPP estabelece que é requisito
indispensável à decretação dessa medida cautelar a existência de
“indícios veementes da proveniência ilícita”. Por indícios veementes, deve-se
compreender aqueles que estão acima dos meros indícios e de elementos
circunstancias e abaixo da convicção exauriente. Nesse particular, Fernando Capez
leciona que “podemos entender como tal a probabilidade séria de que o bem tenha
proveniência ilícita”, ao passo em que, para Mirabete, indícios veementes são “os
que levam grave suspeita, os que eloquentemente apontam um fato, gerando uma
suposição vizinha da certeza, embora não plena da ilicitude”.
O sequestro em questão possui a característica de referibilidade, é
dizer, somente pode recair sobre os bens obtidos pela prática do crime objeto do
inquérito ou da ação penal em que decretada a medida. Assim, ainda que o
investigado ou réu possua em seu patrimônio outros bens amealhados ilicitamente,
oriundos de delitos diversos, não relacionados ao objeto da investigação ou da ação
penal, sobre esses bens não poderá incidir o sequestro previsto nos arts. 125 a 132
do CPP. Nesse sentido, confiram-se as lições de Gustavo Badaró:
“Sendo o sequestro, como toda medida cautelar, um
instrumento destinado a assegurar a utilidade e a eficácia de
uma provável sentença penal condenatória, somente poderá
incidir sobre bens que tenham relação com o próprio crime
objeto da investigação ou da ação penal. Caso contrário,
não haverá referibibilidade, o que é uma nota característica
das medidas cautelares. Não se pode sequestrar bens que,
ainda que integrem o patrimônio ilícito do acusado, tenham
sido obtidos pela prática de um crime diverso daquele que é
objeto do inquérito policial ou da ação penal em que se
requereu a medida cautelar.”
Observa-se, pois, que é característica marcante do sequestro
previsto no CPP que a medida recaia sobre bens imóveis ou móveis adquiridos pelo
investigado ou acusado com os proventos da infração.
3. DO SEQUESTRO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 3.240/41
O Decreto-lei nº 3.240/41, a seu turno, sujeita a sequestro os bens
de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública.
Esse sequestro, portanto, possui âmbito de incidência mais
restrito do que a cautelar patrimonial prevista nos arts. 125 a 132 do CPP, a qual é
aplicável em caso de delitos que causem ou não prejuízo ao erário.
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O Decreto-lei nº 3.240/41 é usualmente utilizado em
investigações relacionadas ao combate à corrupção, no enfrentamento de delitos
licitatórios (arts. 89 a 98 da Lei nº 8.666/93), de organização criminosa (art. 2º da
Lei nº 12.850/2013), peculato, corrupção ativa e passiva (arts. 312, 333 e 317 do
Código Penal), de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e crimes contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Em razão da importância para a compreensão da
extensão da medida, deve-se conferir os principais dispositivos do Decreto-lei nº
3.240/41:
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“Art. 1º Ficam sujeitos a sequestro os bens de
pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para
a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II,
Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde
que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.
Art. 2º O sequestro é decretado pela autoridade
judiciária, sem audiência da parte, a requerimento do
ministério público fundado em representação da autoridade
incumbida do processo administrativo ou do inquérito
policial.
§ 1º A ação penal terá início dentro de noventa dias
contados da5decretação do sequestro.
§ 2º O sequestro só pode ser embargado por terceiros.
Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário
que haja indícios veementes da responsabilidade, os
quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou
por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação
dos bens que devam ser objeto da medida.
Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens
do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros
desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com
culpa grave.
Os bens doados após a pratica do crime serão sempre
compreendidos no sequestro.”
O Decreto-lei nº 3.240/41 confere um tratamento específico e
mais rígido aos acusados de delitos contra a Fazenda, com o objetivo de tutelar de
forma mais efetiva o patrimônio público e, por conseguinte, o interesse de toda a
coletividade atingida por delitos perpetrados contra o erário.
Com efeito, para a decretação da medida cautelar de sequestro
com base no Decreto-lei nº 3.240/41, basta que haja indícios veementes da
responsabilidade do investigado pelo cometimento de delitos contra a Fazenda
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Pública, não havendo qualquer exigência legal acerca da proveniência ilícita dos
bens constritos.
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4. DAS DIFERENÇAS ENTRE O SEQUESTRO PREVISTO NO CPP E
O PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941 E DA COEXISTÊNCIA
DOS INSTITUTOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O sequestro determinado com base no Decreto-lei nº 3.240/41
possui um regime próprio para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou
denunciadas pelo cometimento de delitos que implicaram prejuízo à Fazenda
Pública, sistemática essa que não se confunde com a prevista para o sequestro nos
arts. 125 a 133 do CPP.
De fato, o art. 126 do CPP determina que “para a decretação do
sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos
bens”. Dessa forma, os bens sequestrados com esteio no CPP devem ter origem
ilícita, de sorte que esse sequestro se limita aos bens adquiridos após o
cometimento do delito.
De outro lado, o art. 4º do Decreto-lei nº 3.240/41 estabelece que
“o sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens
em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com
culpa grave”. Destarte, para a aplicação do Decreto-lei nº 3.2401/41, mostra-se
necessária, apenas, a existência de indícios da prática de crimes contra a Fazenda
Pública, com a ocorrência de dano patrimonial, não havendo que se perquirir acerca
da origem lícita ou ilícita dos bens constritos. Sobre o regime mais severo previsto
no Decreto-lei nº 3.240/41, Pacceli e Fischer observam que:
“Há uma velha legislação nacional (...) dirigida para a
proteção dos direitos da Fazenda Pública, contra a
dissipação de patrimônio de autores de infrações penais
praticados contra ela, de cujo resultado tenha implicado
locupletamento sem causa (ilícito) ao seu autor. Para o
sequestro em tais situações, exigem-se apenas os indícios
de da prática de crimes contra a Fazenda, permitindo-se a
apreensão (por sequestro) de tantos bens quantos sejam
suficientes para reparar o dano. Não se exige que a coisa
tenha sido adquirida com proventos do crime, como ocorre
no CPP.”
Além disso, a medida cautelar do Decreto-lei nº 3.240/41 pode
ser determinada em face de bens adquiridos antes ou depois da prática criminosa,
uma vez que o mencionado art. 4º é explícito ao afirmar que “o sequestro pode
recair sobre todos os bens do indiciado”.
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O Decreto-lei nº 3.240/41, como se vê, constitui poderosa e
fundamental ferramenta para o combate à corrupção e à tutela do interesse público,
dado que permite a constrição mais abrangente do patrimônio do investigado ou do
acusado, constituído antes ou depois do delito e oriundo tanto de condutas
perpetradas à margem da legalidade como até mesmo de comportamento lícito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Na linha do tempo, tem-se que o Decreto-lei nº 3.240/1941 foi
publicado em 8/5/1941. O CPP, a seu turno, data de 3/10/1941 e entrou em vigor
no dia 1/1/1942. Assim, com base no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB), que determina que lei posterior revoga a
anteriorquando com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior, levantaram-se vozes na doutrina no sentido de que o
sequestro previsto no CPP, por ser posterior, havia revogado tacitamente a cautelar
elencada no Decreto-lei nº 3.240/1941.
De fato, para Marcellus Polastri, “a atual disciplina das medidas
cautelares reais no Processo Penal, elencadas atecnicamente no amplo termo
‘medidas assecuratórias’, veio substituir o Dec-lei 3.240/1941”. Já Rogério Tucci,
citado por Polastri, é incisivo ao afirmar que “dúvida não pode restar, portanto,
acerca de que as referidas medidas cautelares constritivas patrimoniais passaram a
reger-se pelo Código de Processo Penal de 1941, a partir de 1942, não mais
incidindo sobre elas as normas do Dec-lei 3.240/41.”
5

Ocorre que esse posicionamento não encontra guarida na
jurisprudência do STJ. De acordo com reiterados precedentes da Corte Superior,
o Decreto-lei nº 3.240/41 não foi revogado pelo CPP, tendo feição própria o
sequestro de bens de pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta
prejuízo para a Fazenda Pública, cuja repressão mereceu tratamento mais rigoroso
por parte do legislador.
Nessa toada, entende a Corte Cidadã que o sequestro previsto no
CPP é lei nova que estabeleceu disposições gerais a par das já existentes no
diploma anterior e, por força do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da
LINDB), não teve o condão de revogar as disposições especiais previstas no
Decreto-lei nº 3.240/41.
Sobre a diferença entre as medidas cautelares de sequestro
elencadas no CPP e no Decreto-lei nº 3.240/41, bem como sobre a coexistência
entre os dois regimes, verifiquem-se os seguintes precedentes oriundos da Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SEQUESTRO CAUTELAR
PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO.
OFENDIDO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 4º DO
DECRETO-LEI 3.240/41. IMÓVEL. BEM QUE JÁ
PERTENCEU AO ACUSADO. TRANSMISSÃO A
TERCEIROS. EXAME DA BOA-FÉ OU DA
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INEXISTÊNCIA
DE
CULPA
GRAVE.
SOBRESTAMENTO. 1. O propósito recursal é determinar
se é possível o levantamento do sequestro antes do
julgamento definitivo da ação penal na qual determinada a
medida assecuratória incidente sobre o bem alegadamente
pertencente à agravada. 2. A medida assecuratória
de sequestro prevista no CPP está destinada a assegurar
a satisfação do efeito da condenação consistente no
perdimento dos produtos e proveitos do crime, previsto
no art. 91, II, "b", do CP, podendo ser decretada desde
que presentes indícios veementes da proveniência ilícita
dos bens, ainda que transferidos a terceiros. 3.
Diferentemente do sequestro definido no CPP, a medida
de sequestro do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41 também
cumpre a função da hipoteca legal e do arresto previstos
no CPP, qual seja, a de garantir a reparação do dano
causado à Fazenda Pública, vítima do crime, podendo
incidir até sobre os bens de origem lícita do acusado. 4.
Em regra, o terceiro pode opor-se ao sequestro alegando
que o bem nunca pertenceu ao acusado e que não pode
configurar proveito de crime, o que se enquadra na hipótese
do art. 129 do CPP e permite o levantamento imediato da
medida
assecuratória
incidente
sobre
o
bem
equivocadamente conscrito, com o julgamento de
procedência dos embargos de terceiro a qualquer tempo. 5.
Na hipótese de o terceiro alegar que, apesar de o bem ter
pertencido ao suspeito ou acusado e poder configurar
proveito de crime, foi adquirido a título oneroso e de boafé, ou, quando se tratar do sequestro do art. 4º do DecretoLei 3.240/41, que o bem não foi adquirido do suspeito ou
acusado dolosamente ou com culpa grave, os embargos
somente poderão ter seu mérito apreciado após o trânsito
em julgado da ação penal principal. 6. Agravo regimental
provido.”
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. DECRETO
LEI Nº 3.240/41.LEGALIDADE DA MEDIDA
CONSTRITIVA. 1. A apelação devolve à instância
recursal originária o conhecimento de toda a matéria
impugnada, embora não tenha sido objeto de julgamento,
não ficando o magistrado adstrito aos fundamentos
deduzidos no recurso. 2. Não ofende a regra tantum
devolutum quantum appellatum, o acórdão que, adotando
fundamento diverso do deduzido pelo juiz de primeiro
grau, mantém a eficácia da constrição judicial que recaiu
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sobre bens dos recorrentes com base nas disposições do
Decreto-Lei nº 3.240/41, ao invés do contido no art. 126
do Código de Processo Penal. 3. O Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que o sequestro
de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por
crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública,
previsto no Decreto Lei nº 3.240/41, tem sistemática
própria e não foi revogado pelo Código de Processo
Penal em seus arts. 125 a 133, continuando, portanto,
em pleno vigor, em face do princípio da especialidade.
4. O art. 3º do Decreto Lei nº 3.240/41 estabelece para a
decretação do sequestro ou arresto de bens imóveis e
móveis a observância de dois requisitos: a existência de
indícios veementes da responsabilidade penal e a
indicação dos bens que devam ser objeto da constrição.
6. Com efeito, o sequestro ou arresto de bens previsto
na legislação especial pode alcançar, em tese, qualquer
bem do indiciado ou acusado por crime que implique
prejuízo à Fazenda Pública, diferentemente das
idênticas providências cautelares previstas no Código
de Processo Penal, que atingem somente os bens
resultantes do crime ou adquiridos com o proveito da
prática delituosa.
7. Tem-se, portanto, um tratamento
5
mais rigoroso para o autor de crime que importa dano
à Fazenda Pública, sendo irrelevante, na hipótese, o
exame em torno da licitude da origem dos bens
passíveis de constrição. 8. No que diz respeito à suposta
violação do art. 133 do Código de Processo Penal,
observa-se que tal questão não foi objeto de análise pelo
Tribunal a quo, não estando, assim, prequestionada
(Súmula nº 282/STF). Ainda que assim não fosse, os bens
móveis, fungíveis e passíveis de deterioração, podem ser
vendidos antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, ex vi do art. 137, § 1º, do CPP, a fim de
assegurar futura aplicação da lei penal. 9. Recuso especial
conhecido e, nessa extensão, negado-lhe provimento.”
“PROCESSO
PENAL
–
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL – SEQÜESTRO – DEC. LEI 3.240/41 –
INQUÉRITO INSTAURADO EM RAZÃO DE
SUSPEITA DE CRIME PRATICADO CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO – MEDIDA ASSECURATÓRIA
DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
Pedido de reconsideração conhecido como agravo
regimental. 2. Mostra-se prescindível para a decretação
do seqüestro regulado pelo Dec. Lei 3.240/41, o exame
em torno da licitude da origem dos bens passíveis de
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constrição, sendo necessário apenas que haja indícios
veementes de que os bens pertençam a pessoa acusada
da prática de crime que tenha causado prejuízo à
Administração Pública.
Precedentes. 3.
Agravo
regimental não provido.”
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA CONEXO A CRIMES FEDERAIS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA
122/STJ. CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS.
DECRETO-LEI Nº 3.240/41. LEGALIDADE DA
MEDIDA CONSTRITIVA. AGRAVO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do enunciado 122
da Súmula desta Corte, "compete à justiça federal o
processo e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplicando a regra
do art. 78, II, a, do código de processo penal". 2. Este
Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada
por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda
Pública, previsto no Decreto Lei nº 3.240/41, tem
sistemática própria e não foi revogado pelo Código de
Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOAS
INDICIADAS POR CRIMES DE QUE RESULTA
PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA.
CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NO DECRETOLEI N.º 3.240/41. MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE
RECAI
SOBRE
TODOS
OS
BENS
DOS
ACUSADOS.POSSIBILIDADE,
NO
CASO
CONCRETO. NECESSIDADE DE DETERMINAR OS
BENS SOBRE OS QUAIS RECAEM O SEQUESTRO,
LIMITANDO-O
AO
PREJUÍZO
A
SER
EVENTUALMENTE RESSARCIDO AO ERÁRIO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.ºS 282 E 356 DA SUPREMA CORTE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, DESPROVIDO. 1. A teor do art. 4.º do
Decreto-Lei n.º 3.240/41, o sequestro, para a constrição
de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por
crimes dos quais resulte prejuízo para a Fazenda
Pública, pode recair sobre todo o patrimônio dos
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Acusados e compreender os bens em poder de
terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com
dolo ou culpa grave. 2. No caso, a medida acautelatória
está devidamente fundamentada, tendo em vista que as
instâncias ordinárias consideraram os veementes indícios,
nos autos de inquérito, da prática dos crimes de formação
de quadrilha, desvio de dinheiro público, dispensa
indevida de licitação e lavagem de dinheiro, além do
periculum in mora, consubstanciado nos fortes vestígios
de proposital confusão patrimonial entre os patrimônios
dos Acusados com os de seus familiares, a ensejar sérios
riscos de inviabilizar o ressarcimento, ainda que parcial,
dos volumosos recursos desviados dos cofres públicos. 3.
A quaestio juris, arguida no presente recurso, refere-se à
necessidade de o Magistrado especificar os bens sobre os
quais recaem o sequestro, tendo em vista que a finalidade
da norma é o ressarcimento do prejuízo sofrido pela
Fazenda Pública, sendo, portanto, esse quantum o
limitador da medida constritiva. Constata-se que a matéria,
no entanto, não foi apreciada, sob essa perspectiva, pelo
Tribunal
a
quo,
carecendo
do
indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial. A
propósito, o5 que se considera, para efeitos de satisfação
desse requisito, é o debate e a decisão efetiva da Corte de
origem acerca da matéria federal suscitada. Incidência das
Súmulas n.ºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.”
Assim, não socorrem àqueles que tiveram seus bens
indisponibilizados com esteio no Decreto-lei nº 3.240/41 alegações de que estes
foram adquiridos anteriormente à prática dos crimes investigados e com recursos
de origem lícita. No entendimento do STJ, o referido decreto-lei confere especial
proteção à Fazenda Pública e continua em pleno vigor, convivendo pacificamente,
em nosso ordenamento jurídico, com o sequestro previsto de forma geral no CPP.
5. CONCLUSÃO
Embora se destinem ao ressarcimento do prejuízo causado pelo
delito e, por conseguinte, à efetividade da tutela processual penal, os sequestros
trazidos pelo CPP e pelo Decreto-lei nº 3.240/41 possuem singularidades que os
diferenciam.
A cautelar patrimonial prevista no CPP exige existência de
indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. De outra banda, o sequestro
previsto no Decreto-lei nº 3.240/41 recai sobre todo o patrimônio do investigado,
incluindo bens adquiridos antes ou depois da infração penal investigada, com
recursos de origem lícita ou ilícita.
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O STJ entende que, apesar de ser cronologicamente posterior, o
sequestro previsto no CPP não revogou o Decreto-lei nº 3.240/41, que constitui um
regime próprio e especial, destinado ao combate à prática de crimes que resultam
prejuízo à Fazenda.
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RESUMO: O presente artigo busca fazer uma análise das principais características
do princípio constitucional da legalidade e de seus desdobramentos no âmbito de
atuação da Administração Pública. Fazendo uso da doutrina especializada e da
legislação correlata, buscou-se apresentar o papel do princípio da legalidade no
atual estágio do pensamento jurídico. É certo que o conceito de legalidade sofreu
mutações com o passar do tempo e não representa mais apenas uma legalidade
estrita. O Estado Democrático de Direito demandou uma releitura desse princípio,
o que trouxe diversas implicações para a Administração Pública.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 3.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 4. EVOLUÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 6. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
Os princípios ocupam uma posição de alta relevância em nosso
ordenamento jurídico. São considerados pela doutrina pós-positivista,
especialmente de Robert Alexy e Ronald Dworkin, uma espécie do gênero
normas jurídicas, ao lado das regras, e, portanto, possuem força normativa
(CARVALHO FILHO, 2014, p.19). Além disso, eles são dotados de diversas
funções no ordenamento jurídico: fundamentadora, interpretativa, supletiva,
integrativa, diretiva e limitativa (BONAVIDES, 2013, p. 293).
Todos esses entendimentos doutrinários fundamentam a visão de que os
princípios são normas-chaves de todo o sistema jurídico, conforme o
ensinamento de Paulo Bonavides:
A proclamação da normatividade dos princípios em
novas formulações conceituais e os arestos das Cortes
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Supremas
no
constitucionalismo
contemporâneo
corroboram essa tendência irresistível que conduz à
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valoração e eficácia dos princípios como normas-chaves de
todo o sistema jurídico; normas das quais se retirou o
conteúdo inócuo de programaticidade, mediante o qual se
costumava neutralizar a eficácia das Constituições em seus
valores reverenciais, em seus objetivos básicos, em seus
princípios cardeais. (BONAVIDES., 2013, p. 296).
Nesse contexto, as constituições modernas, especialmente a Constituição
Federal de 1988, consagram diversos princípios em seus textos, que são
fundamentais para a aplicação do direito e possuem normatividade como normas
jurídicas.
Um dos princípios mais importantes para o devido funcionamento da
sociedade é o da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição
Federal. Essa norma limita o poder de atuação estatal, bem como protege a
liberdade individual que corresponde ao princípio da autonomia da vontade.
Além dessa legalidade genérica,5 é de suma importância a legalidade que rege a
atuação da Administração Pública, prevista de forma específica no art.
37, caput, da Constituição Federal.
Segundo Hely Lopes Meirelles, são doze os princípios básicos da
Administração Pública de observância permanente e obrigatória: legalidade,
moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e
supremacia do interesse público (MEIRELLES, 2013, p. 89). Os cinco primeiros
estão previstos expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo a
legalidade o objeto do presente estudo.
2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O princípio da legalidade está previsto de forma genérica no art. 5º,
inciso II, da Constituição Federal, que preceitua que “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Para Marcelo
Novelino, trata-se de uma garantia individual, que tem o propósito de proteger
direitos fundamentais e valores diversos, especialmente a liberdade, a
propriedade e a segurança jurídica (NOVELINO, 2017, p. 398). Essa proteção
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ocorre através da limitação do poder estatal, que deve ser exercido conforme os
preceitos constitucionais e com fundamento legal.
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Um dos precedentes históricos mais importantes do princípio em análise
foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esse
documento, de inspiração jusnaturalista e liberal, consagrou diversos princípios
relacionados à liberdade do indivíduo em relação ao Estado. Comentando essa
Declaração, discorre Dirley da Cunha Júnior:
Os Homens são livres, na medida em que a liberdade
consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo.
Assim, o exercício dos direitos de cada homem não tem por
limites senão aqueles que asseguram aos outros membros
da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites
apenas podem ser determinados pela lei (art. 4º). A vida em
sociedade exige sacrifícios que justificam a limitação do
exercício dos direitos fundamentais. Nesse sentido,
observe-se que a Declaração, ao reconhecer que o exercício
concomitante dos direitos fundamentais por todos e cada
um dos homens exige uma coordenação ou disciplina que
impeça as colisões, conferiu à lei, e somente a ela, o papel
de coordenação, regulação e limitação desses direitos.
(CUNHA Jr., 2013, p. 577).
Dessa forma, o princípio da legalidade surgiu como uma expressão do
pensamento liberal, que buscava proteger o indivíduo em face das ingerências
estatais muito comuns no período absolutista.
Segundo Marcelo Novelino, a “lei” a que se refere o art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal não é apenas a lei em sentido estrito, mas deve alcançar
também as demais formas de atos normativos primários:
Para sua plena realização, o princípio exige a
elaboração de lei em sentido estrito, veículo supremo da
vontade do Estado, elaborada pelo Parlamento. Todavia,
quando a Constituição preceitua que 'ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei' (CF, art. 5º, II), esta deve ser interpretada em
sentido amplo. Por isso, observadas as limitações materiais
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e formais, a imposição de deveres pode ser veiculada por
todos os atos normativos primários compreendidos no
artigo 59 da Constituição: emendas constitucionais, leis
complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas
provisórias,
decretos
legislativos
e
resoluções.
(NOVELINO, 2017, p. 398).
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Dessa forma, a legalidade é uma forma especial de proteção dos direitos
individuais e sociais e de limitação do poder de atuação estatal. Especialmente
em países democráticos, é necessário que as obrigações derivem de atos editados
pelos representantes legítimos da população no Poder Legislativo, nos termos do
art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal.
No texto constitucional de 1988, além da forma genérica de legalidade
prevista no art. 5º, inciso II, também há previsões específicas desse princípio em
relação à Administração Pública (art. 37, caput), e em relação ao exercício do
poder de tributar (art. 150, I).
Por fim, vale ressaltar que o princípio da legalidade não se confunde com
5 acordo com Marcelo Novelino, a legalidade
o princípio da reserva legal. De
consiste na submissão às leis em sentido amplo, abrangendo todas as espécies
normativas elaboradas de acordo com a Constituição; por sua vez, a reserva
legal é aplicável sobre matérias específicas, que devem ser veiculadas
exclusivamente por leis em sentido estrito (NOVELINO, 2017, p. 398).

3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
O princípio da legalidade está previsto, no art. 37, caput, da Constituição
Federal, como um dos princípios que regem a atividade administrativa, ao lado da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Essa previsão é um
desdobramento específico do princípio previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição
Federal, voltado especialmente para conformar a atuação dos administradores
públicos ao direito.
Apesar de, como visto, o princípio da legalidade em sentido genérico ter
origens antigas, especialmente na Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, a legalidade como princípio vetor da atuação administrativa é mais
recente em nosso ordenamento. Com efeito, Hely Lopes Meirelles afirma que esse
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princípio passou a ser imposição legal apenas com a Lei 4.727/65, que rege a ação
popular e considera nulo o ato lesivo ao patrimônio público que possua ilegalidade
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de objeto (MEIRELLES, 2013, p. 91). Já no âmbito constitucional, a legalidade
administrativa ganhou previsão expressa apenas com a Constituição Federal de
1988.
No entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, há uma bipolaridade
no Direito Administrativo, representada, de um lado, pela liberdade do indivíduo e,
por outro, pela autoridade da Administração, da qual decorrem dois princípios
fundamentais: a legalidade e a supremacia do interesse público sobre o particular
(DI PIETRO, 2013, p. 64). Dessa forma, a legalidade é essencial não só para
limitar a atuação estatal de forma genérica, mas também para limitar, de forma
específica, a atuação da Administração Pública, que executa as leis de forma mais
direta em relação aos indivíduos.
Sobre o conceito de legalidade administrativa, leciona Hely Lopes
Meirelles:
A legalidade, como princípio de administração (CF,
art. 37, caput), significa que o administrador público está,
em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.(MEIRELLES, 2013, p. 90, grifo do
autor).
Ademais, conforme o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, é de
suma importância o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos
direitos dos indivíduos, de modo que o princípio significa que a garantia desses
direitos depende de sua existência, concluindo o autor que: “havendo dissonância
entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude”
(CARVALHO FILHO, 2014, p. 20).
É notável, portanto, a relevância do princípio da legalidade administrativa,
que subordina a atividade administrativa, a qual muitas vezes envolve a restrição de
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direitos, à fundamentação legal. Sem fundamento legal, o administrador público
não pode agir.
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Nesse contexto, cumpre ressaltar que a liberdade de atuação dos indivíduos
difere da liberdade de atuação do administrador público. Enquanto o indivíduo
pode fazer tudo que não lhe seja vedado por lei (princípio da autonomia da
vontade), o administrador público pode fazer somente aquilo que seja permitido por
lei. Nesse sentido, afirma Hely Lopes Meirelles: “Na Administração Pública não há
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza” (MEIRELLES, 2013, p. 91).
Com o propósito de proteger os indivíduos e assegurar o respeito à
legalidade, o ordenamento jurídico prevê diversos instrumentos processuais, como
o habeas corpus (art. 5º, , da CF), o mandado de segurança (art. 5º, , da CF, a ação
popular (Lei 4.717/65) e a ação civil pública (Lei 7.347/85).
4 EVOLUÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA
5

O entendimento inicial em relação ao princípio da legalidade
administrativa, em razão da inspiração liberal que motivou a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, era de que a Administração poderia fazer tudo o
que não fosse proibido por lei. O princípio gerava, assim, uma vinculação negativa,
semelhante ao princípio privado da autonomia da vontade. Esse posicionamento foi
adotado com a Constituição de 1891, que instaurou um Estado Liberal de Direito
no Brasil (DI PIETRO, 2013, p. 29).
Esse posicionamento também vinculava a atuação administrativa apenas às
normas jurídicas expressas no ordenamento, sem considerar outros princípios e
postulados normativos. Bastava que a atuação estivesse de acordo com a lei para
que fosse válida. Isso decorria do fato de que o Estado Liberal representou uma
ruptura com o Estado Absolutista, notadamente permeado por abusos de
autoridade. Portanto, a preocupação maior era garantir liberdade do indivíduo em
face do Estado.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, foi a Constituição de 1934 que
consagrou a vinculação positiva do princípio da legalidade:
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A partir da Constituição de 1934 pôde-se falar em
Estado Social de Direito, um Estado prestador de serviços,
que foi ampliando a sua atuação para abranger as áreas
econômica e social, com o consequente fortalecimento do
Poder Executivo. O princípio da legalidade ampliou-se para
abranger os atos normativos baixados pelo Poder
Executivo, com força de lei, e estendeu-se a todo o âmbito
da atuação administrativa. O princípio da legalidade passou
a significar que a Administração só pode fazer o que a lei
permite (princípio da vinculação positiva). (DI PIETRO,
2013, p. 29).
Nesse sentido, o Estado Social de Direito implicou uma releitura da
legalidade administrativa. Não bastava que a atividade respeitasse a lei em sentido
estrito; tornou-se necessário observar outras espécies de atos normativos. Além
disso, houve um distanciamento entre a legalidade administrativa e o princípio da
autonomia da vontade. Dessa forma, a legalidade deixou de significar apenas uma
necessidade de não violação da lei e passou a representar também a necessidade de
a atuação estar prevista em lei para ser legítima.
Em um terceiro estágio, inaugurado no Brasil pela Constituição de 1988, o
princípio da legalidade passou por uma nova ampliação de significado com a
adoção de um Estado Democrático de Direito. Com efeito, “duas ideias são
inerentes a esse tipo de Estado: uma concepção mais ampla do princípio da
legalidade e a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da
Administração Pública” (DI PIETRO, 2013, p. 29).
Nessa nova concepção, o princípio da legalidade passou a ser visto como
sinônimo de juridicidade. Exige-se, portanto, uma submissão não só à lei, mas a
toodo o Direito (DI PIETRO, 2013, p. 30). A atuação administrativa deve observar
todos os princípios e regras do ordenamento jurídico, ainda que não estejam
expressos em leis, bem como buscar resguardar o interesse público.
No mesmo sentido afirma Hely Lopes Meirelles:
Além de atender à legalidade, o ato do administrador
público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade
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administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação.
Administração legítima só é aquela que se reveste de
legalidade e probidade administrativas, no sentido de que
tanto atende às exigências da lei como se conforma com os
preceitos da instituição pública.
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Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não
é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A
administração, por isso, deve ser orientada pelos princípios
do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o honesto
e o conveniente aos interesses sociais.(MEIRELLES, 2013,
p. 91).
Seguindo essa mesma ideia do novo estágio do princípio da legalidade em
relação à atuação da Administração Pública, a Lei 8.429/92 tipifica como atos de
improbidade administrativa, em seu art. 11, aqueles que violam os princípios da
Administração Pública, com previsão expressa do princípio da legalidade.
5
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O princípio da legalidade deve pautar toda a atuação dos administradores
públicos e existe como forma de proteger os indivíduos e os seus interesses contra
atos sem fundamento legal. É a legalidade que limita o poder estatal e garante ao
cidadão o exercício de todos os seus direitos fundamentais.
Sem o princípio em análise, os indivíduos ficariam sujeitos a abusos de
poder e arbitrariedades por parte dos agentes públicos. Dessa forma, o princípio
também tem a função de permitir o controle da atividade da Administração Pública
pelos demais Poderes da República.
Inicialmente, a legalidade correspondia a uma vinculação negativa,
permitindo que o administrador praticasse qualquer ato que não violasse as leis,
como ocorre na esfera privada. Posteriormente, o conceito de legalidade foi
ampliado para gerar uma vinculação positiva, e passou a significar que o
administrador não pode atuar sem permissão legal, uma vez que as leis
correspondem ao exercício indireto do poder pelo povo. Por fim, no entendimento
atual, a legalidade passou a ser sinônimo de juridicidade e foi ainda mais ampliada.
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Atualmente, não basta que a Administração Pública atue de acordo com a
lei e apenas quando ela permitir. Conforme demonstrado, o conceito de “lei” no
âmbito do princípio da legalidade não abrange apenas a lei em sentido estrito, mas
também os demais atos normativos primários. Além disso, é necessário levar em
consideração a teoria pós-positivista da força normativa dos princípios, de modo
que o princípio da legalidade implica também a observância dos demais princípios
do ordenamento jurídico, que também são normas jurídicas. Logo, a atividade
administrativa deve observar todo o sistema jurídico pátrio de regras e princípios
para que seja legítima.
A busca do bem comum deve sempre pautar a atividade administrativa, que
envolve tanto recursos públicos quanto as liberdades públicas. A legalidade é um
dos princípios essenciais para que esse objetivo seja alcançado. Sem o respeito à
legalidade em sentido amplo, a atuação administrativa jamais será legítima.
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RESUMO: O presente artigo tem como propósito principal a elucidação de dois
relevantes fenômenos do Direito Civil, quais sejam: a sucessão do cônjuge e a do
companheiro. Analisando com afinco as conceituações e particularidades desses
institutos, serão reconhecidas contraposições e semelhanças, objetivando delinear
um esquema comparativo entre ambos. Ao final, será destacado o recente
entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral.
Companheiro.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da sucessão do cônjuge. 3. Da sucessão do
5 os institutos. 5. Da inconstitucionalidade da
companheiro. 4. Comparativo entre
distinção dos regimes sucessórios dos cônjuges e companheiros. 6. Conclusão.

1. Introdução
O Código Civil de 2002 apresenta o Direito das Sucessões em seu
último livro, estruturação que se encontra em sintonia com o aspecto cronológico
das relações humanas, uma vez que trata da parte do Direito Civil referente às
sucessões decorrentes da morte. Segundo os ensinamentos de José de Oliveira
Ascensão, o Direito das Sucessões possui a finalidade institucional de assegurar a
continuidade da pessoa humana.
A sucessão mortis causa, portanto, encontra seu fundamento na
primordialidade em dar a continuidade possível ao descontínuo causado pela
morte[i]. Os atos praticados pelo de cujus quando vivo repercutem, após sua morte,
não apenas sob um viés jurídico, mas também em função da relevância social que
este teve enquanto ente ativo de uma comunidade dinâmica e interativa. O
reconhecimento da sucessão, por conseguinte, além de representar corolário da
garantia do direito à propriedade, conforme exposto na CF/88 em seu art. 5º, caput,
127
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

XXII e XXIII, é fundamental para a certeza no tempo quanto ao adimplemento de
obrigações.
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Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka por sua vez, aduz que o
fundamento do Direito das Sucessões reside na necessidade de alinhamento entre o
Direito de Família e o direito de propriedade, in verbis:
o fundamento da transmissão causa mortis estaria não
apenas na continuidade patrimonial, ou seja, na manutenção
pura e simples dos bens da família como forma de
acumulação de capital que estimularia a poupança, o
trabalho e a economia, mais ainda e principalmente no
‘fator de proteção, coesão e de perpetuidade da família’[ii].
Traçados
os
pertinentes
respaldos
teóricos
acerca
da
imprescindibilidade de regulação das sucessões mortis causa, tem-se que duas são
suas modalidades essenciais, nos termos do art. 1.786 do CC/02: a sucessão
legítima, a qual, diante de ausência de testamento, decorre da própria lei, que
define a ordem de vocação hereditária, presumindo a vontade do falecido; e a
sucessão testamentária, que, como o nome já adianta, tem origem em ato de última
vontade do autor da herança, em exercício de sua autonomia privada antes do
falecimento.
A regra, então, é que primeiro se proceda à busca de algum mecanismo
sucessório válido e eficaz do autor da herança e, inexistindo tal disposição, seja
levada em conta a ordem de sucessão legítima em lei estabelecida.
Entre as inúmeras peculiaridades dessa seara do Direito Civil, dois
aspectos ganham maior projeção, mormente por conta das inovações trazidas pelo
legislador com o Novo Código Civil, de 2002, a saber, a sucessão do cônjuge e a
sucessão do companheiro.
2. Da sucessão do cônjuge
Historicamente, registra-se que desde a última fase do Direito Romano,
com a codificação justinianéia, já se reconhecia à mulher o direito de sucessão do
marido. No Direito Brasileiro, aponta-se a longa trajetória percorrida na sucessão
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cônjuge até chegar-se aos dias atuais, marcados pelas inovações trazidas pelo
Código Civil de 2002.
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Anteriormente à vigência do Código Civil de 1916, a sucessão do
cônjuge era marcada por profunda injustiça, visto que se situavam em quarto lugar
na ordem de vocação hereditária, depois, portanto, dos colaterais, que eram
chamados a suceder até o décimo grau. Tal conjuntura só veio a ser modificada
com o advento da Lei nº 1.039/1907 (“Lei Feliciano Pena”), que foi responsável
por colocar o cônjuge em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária.
O Código Civil de 1916 manteve a ordem preestabelecida,
condicionando, portanto, a sucessão do cônjuge à ausência de descendentes e
ascendentes e à manutenção da sociedade conjugal, ou seja, não podia estar o casal
legalmente separado. Em tal ordem legal, o cônjuge não se figurava entre os
herdeiros necessários e, portanto, o de cujus podia, através de testamento, dispor de
todos os seus bens, negando ao cônjuge supérstite participação em sua herança.
Contudo, tal sistema foi sendo modificado aos poucos. Inicialmente,
com a Lei nº 833/1949, que permitiu o reconhecimento de filhos havidos fora do
casamento, foi possível que o cônjuge casado sob o regime de separação de bens
5
concorresse com os filhos reconhecidos,
recebendo metade dos bens deixados
pelo de cujus.
Com o advento da Lei nº 4.121/62 (“Estatuto da Mulher Casada”),
estabeleceu-se a sucessão usufrutuária do cônjuge supérstite, em quota variável a
depender da existência de descendentes ou ascendentes do falecido, salvo se casado
sob o regime de comunhão de bens. Muito é discutida a natureza do usufruto
vidual; normalmente esse é considerado como um legado “ex lege”, porém muitos
autores o identificam como uma herança necessária, já que não pode ser afastado
por testamento e recai sobre fração abstrata do patrimônio. Contudo,
diferentemente da herança, que é perpétua, a sucessão em usufruto é temporária e
condicional, pois só permanece enquanto viúvo for o cônjuge supérstite.
Registra-se que importante é análise do sistema anterior ao Código
Civil de 2002, tendo em vista que este ainda se aplica a todas as sucessões abertas
até 10 de janeiro de 2003; ou seja, desde que o óbito haja ocorrido na vigência da
lei revogada, é esta que se aplica, independentemente do inventário e da partilha
realizar-se após aquela data.

Diversas foram as inovações trazidas pelo novel Código Civil,
mormente no que diz respeito à sucessão do cônjuge. Neste sentido, registra-se que
o legislador de 2002 consagrou a qualidade de herdeiro necessário do cônjuge,
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assim como melhorou a sua posição da ordem de vocação hereditária, permitindolhe concorrer com os descendentes e ascendentes. Vejamos, portanto, a redação do
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art. 1.829 do CC/02:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime
da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.[iii]
Da análise do mencionado artigo, infere-se que o cônjuge supérstite, a
depender do regime de bens, pode ser excluído da herança quando concorre com os
descendentes do de cujus, justificando-se a primeira e terceira hipóteses (regime de
comunhão universal e parcial quando o falecido não houver deixado bens
particulares) no direito à meação e a segunda hipótese (regime de separação
obrigatória) na decorrência lógica da exigência legal de separação dos bens quando
da constituição da sociedade conjugal. Logo, quando configurada a situação do
inciso I do art. 1.829, o cônjuge herda se casado com o falecido no regime de
separação convencional, no regime de comunhão parcial quando tiver o de
cujus bens particulares e no regime de separação final nos aquestos.
No que se refere à possibilidade do cônjuge herdar os bens do falecido
quando casado no regime de separação final nos aquestos, Caio Mario da Silva
Pereira expõe pertinente crítica, consubstanciada na hipótese do cônjuge
sobrevivente ser meeiro e herdeiro dos mesmos bens quando não houver entre esses
os indicados no três incisos do art. 1.674, CC/02[iv].
Cumpre ressaltar que o art. 1.830, CC/02 expressa uma condição à
sucessão do cônjuge, qual seja, a inexistência de separação judicial ou de fato há
mais de dois anos quando do óbito. Ressalva-se, contudo, a herança do cônjuge
supérstite, se a separação de fato não decorrer de sua culpa.
Assim com previsto no Código Civil de 1916, a partir das alterações
implementadas pela Lei nº 4.121/62 (“Estatuto da Mulher Casada”), a novel
legislação traz, em seu art. 1.831, o direito real de habitação sobre o imóvel
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residencial familiar, desde que este seja o único daquela natureza a inventariar.
Diferentemente da legislação anterior, atualmente tal direito independe do regime
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de bens do casal e perdura a despeito da cessação do estado de viuvez.
A partilha da herança entre o cônjuge e descendentes dá-se na forma
dos artigos 1.832 a 1.835 do CC/02. Via de regra, cabe ao cônjuge quinhão igual ao
dos descendentes que sucederem por cabeça, ou seja, a legítima é dividida
igualmente entre o cônjuge e os filhos do de cujus. Concorrendo o cônjuge com
descendentes de graus distintos, a herança será dividida em tantos quinhões quantos
sejam as cabeças (no caso de herdeiros por direito próprio – cônjuge e filhos) ou
estirpes (no caso de herdeiros por representação – netos/filhos do filho pré-morto
do de cujus). Por fim, caso o cônjuge concorra com descendentes de graus mais
remotos, sucedendo todos eles por direito próprio – como no caso de haver apenas
netos –, a herança será dividida por cabeça, em quinhões idênticos.
Neste diapasão, registra-se uma exceção à regra da partilha por cabeça,
consubstanciada na reserva da quota mínima da quarta parte da herança para o
cônjuge quando este for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Tal
benefício não se aplicaria, portanto, quando o cônjuge concorresse apenas com
5 Em razão da lacuna normativa, grande é a
descendentes exclusivos do falecido.
celeuma em torno da sucessão na hipótese de haver tanto descendentes comuns
como exclusivos do falecido. Diversas são as soluções apresentadas, porém aquela
que se mostra mais adequada, por respeitar tanto o princípio constitucional da
igualdade jurídica de todos os filhos, quanto a legislação infraconstitucional, é a
apresentada por Flávio Augusto Monteiro de Barros, in verbis:
O problema deve ser solucionado pelas regras de
proporção matemática. A propósito, apresentamos a
seguinte fórmula:

a) divide-se a herança pela soma dos herdeiros, isto é,
elo total de filhos e o cônjuge;
b) subtrai-se da herança a parte dos filhos incomuns;
c) apura-se ¼ sobre a herança, sem a parte dos filhos
incomuns, encontrando-se, desse modo, o quinhão do
cônjuge;
d) subtrai-se da herança a parte do cônjuge, dividindo
o resultado pelo número de filhos.[v]
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O inciso II do art. 1.829, CC/02 refere-se à partilha da herança entre o
cônjuge e os ascendentes do de cujus, hipótese esta configurada quando da
ausência de descendentes. É importante frisar que, diferentemente do que ocorre na
concorrência do cônjuge com os descendentes do falecido, aqui, o regime de bens
do casal é irrelevante. A partilha neste caso é regulada pelos artigos 1.836 e 1.837
do CC/02. Prevê o art. 1.836 que na classe dos ascendentes, o grau mais próximo
exclui o mais remoto, sem distinção de linhas, assim como em havendo igualdade
em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade,
cabendo a outra metade aos da linha materna. De acordo com o art. 1.837,
concorrendo o cônjuge com os ascendentes de primeiro grau (pais), à cada um
caberá um terço da herança; em havendo apenas um ascendente, independente do
grau, ou havendo mais de um, de grau superior ao primeiro, ao cônjuge caberá
metade da herança, repartindo-se a outra metade por linhas entre os ascendentes.
3. Da sucessão do companheiro
Em análise histórica, compreende-se que o direito de herança
não era atribuído aos companheiros antes da regulamentação legal da união
estável. No Código Civil de 1916, a ordem de vocação hereditária fazia
menção apenas ao cônjuge sobrevivente, mas que só era chamado a suceder
depois haver dos descendentes e dos ascendentes. Na ausência de cônjuge,
sucediam os colaterais, restando o companheiro supérstite, portanto,
excluído de qualquer referenciação.
Com a Súmula 380 do STF, foi consolidado o entendimento
jurisprudencial que atribuía aos até então ditos concubinos somente o
direito de partilha dos bens adquiridos com esforço comum, em sociedade
de fato norteada pelo Direito das Obrigações. O direito de herança não era
garantido ao companheiro, que recebia apenas a participação patrimonial de
acordo com sua efetiva contribuição. Para que lhes fosse atribuída a
herança, era necessário haver disposição testamentária, vedada a outorga
por homem casado à sua companheira, nos termos dos arts. 1.117 e 1.719,
III do Código Civil de 1916.
O advento da Constituição de 88 conferiu destaque à figura da união
estável, aspecto de grande avanço em favor dos direitos do companheiro, com
aproximação aos direitos do cônjuge no plano sucessório. Assim, de acordo com o
art. 2º da Lei nº 8.971/94, o companheiro participa da sucessão do falecido em
condições similares às do cônjuge, havendo a sucessão usufrutuária, em quota
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variável a depender da existência de descendentes ou ascendentes do falecido e
sucessão da totalidade da herança na ausência daqueles. O art. 7°, parágrafo único
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da Lei n° 9.278/96, por sua vez, regulamentou o direito real de habitação do
companheiro sobrevivente e assegurou que “dissolvida a união estável por morte de
um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver
ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à
residência da família”.
Quando da edição do Código Civil de 2002, a matéria foi regulada,
entretanto, de modo distinto. Para melhor compreender o funcionamento atual da
sucessão do companheiro, passemos à leitura do art. 1.790 do Código Civil:
Art. 1.790. A companheira ou o companheiro
participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos
onerosamente na vigência da união estável, nas condições
seguintes:
I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma
quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II – se5 concorrer com descendentes só do autor da
herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um
daqueles;
III – se concorrer com outros parentes sucessíveis terá
direito a um terço da herança;
IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à
totalidade da herança.[vi]
O dispositivo foi introduzido nas disposições gerais do livro
concernente ao Direito das Sucessões, o que já demonstra, logo de início, a
anormalidade empregada na elaboração do comando normativo, que deveria
pertencer ao capítulo relativo à ordem de vocação hereditária.
Ainda, o caput do comando propaga que somente existirão direitos
concernentes aos bens adquiridos onerosamente durante a união. Assim sendo, são
objetos da sucessão os bens contraídos pelo trabalho de um ou de ambos durante a
vigência da união estável, excluindo-se bens recebidos a título gratuito, por doação
ou sucessão. Os demais bens adquiridos pelo falecido antes de constituída a união
estável, ou durante ela, a título gratuito, não serão objeto de sucessão pelo
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companheiro. Isso representa um retrocesso se comparado à Lei nº 8.971/94, posto
que essa norma finda por frustrar a finalidade de apoio ao companheiro

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

sobrevivente.
Grande celeuma doutrinária formou-se em torno da questão dos bens
adquiridos pelo companheiro a título gratuito, como a doação, por exemplo. Se o de
cujus apenas possui bens recebidos a esse título, não deixando descendentes,
ascendentes ou colaterais, discute-se se tais bens devem ser destinados ao
companheiro, em interpretação mais abrangente do dispositivo, ou ao Estado. A
doutrina majoritária filia-se ao posicionamento de destino ao companheiro, pela
nitidez do art. 1.844 do CC, o qual atesta que os bens somente serão destinados ao
Estado se o falecido não deixar cônjuge, companheiro ou outro herdeiro[vii].
A redação dos dois primeiros incisos é turva, posto que o primeiro
menciona os filhos, enquanto o segundo faz referência aos descendentes. A respeito
do assunto, o Enunciado 266 CJF/STJ a III Jornada de Direito Civil estipulou que
“aplica-se o inc. I do art. 1.790 também na hipótese de concorrência do
companheiro sobrevivente com outros descendentes comuns, e não apenas na
concorrência com filhos comuns".
Contudo, o dispositivo normativo não prevê uma situação comum nos
dias de hoje: a sucessão híbrida[viii], isso é, hipótese em que o companheiro
concorre, simultaneamente, com descendentes comuns e exclusivos do de cujus.
Três são as vertentes que disciplinam a problemática: a primeira corrente
recomenda a aplicação do inciso I do art. 1.1790, tratando todos os descendentes
como se fossem comuns, entendimento que prevalece na doutrina brasileira.
Ademais, estipula o inciso III que, se o companheiro concorrer com
outros parentes sucessíveis, isto é, ascendentes e colaterais até quarto grau, terá
direito a um terço da herança. Há muito, em sede jurisprudencial, diversos julgados
reconhecem a inconstitucionalidade de tal previsão legal, por prejudicar o
companheiro em função de parentes longínquos, com os quais diversas vezes não
há relação afetiva firmada.
O inciso IV, por sua vez, consagra que, não havendo parentes
sucessíveis, o companheiro terá direito à totalidade da herança. O comando,
entretanto, deve ser lido conjuntamente com o caput do artigo, ou seja, restam
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excluídos os bens adquiridos antes da união estável e aqueles contraídos a título
gratuito.
4. Comparativo entre os institutos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A inclusão do cônjuge como herdeiro necessário é uma das grandes
inovações do CC 2002. No regime anterior ao novo Código Civil, o companheiro,
assim como o cônjuge, não era considerado herdeiro necessário, segundo
entendimento consolidado do STJ, sendo lícito, portanto, ao testador, excluí-lo de
sua herança mediante disposição de última vontade, senão vejamos:
CIVIL. TESTAMENTO. Se não houver herdeiros
necessários (ascendentes ou descendentes), o companheiro
pode, em testamento, dispor livremente de seus bens; a
companheira só tem o direito de reclamar a meação, não o
direito que resultaria da condição de herdeira.[ix]
Diferentemente do cônjuge, que foi expressamente incluso no rol de
herdeiros necessários do art. 1.845,
5 o Código Civil de 2002 deixa uma lacuna
legislativa no que se refere à situação do companheiro, que, não foi mencionado do
artigo supramencionado e nem no art. 1.850, que dispõe a respeito da possibilidade
de exclusão dos colaterais da herança através de testamento.
Ademais, o companheiro encontra-se em posição inferior até mesmo
em relação aos colaterais de 4º grau do de cujus, posto que somente recebe a
herança integralmente se eles não existirem. Não parece plausível que, numa
sociedade que não mais estimula a composição familiar estendida, seja concedida
maior proteção a parentes que podem sequer ter conhecido o falecido ou com ele
mantido relação afetiva em detrimento do companheiro, que com ele dividiu a
integralidade de sua vida.
Não bastasse a gritante diferença existente no art. 1.790 quanto à ordem
de vocação hereditária do companheiro, quando comparado ao cônjuge, registra-se
outra discrepância no tratamento da sucessão de tais entidades familiares, qual seja,
aquela relacionada ao conteúdo da herança. Diferentemente do cônjuge, que tem
direitos sucessórios a todos os bens do patrimônio do de cujus (salvo às exceções
acima citadas relacionadas ao regime de bens), o companheiro apenas participa da
sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a união. Ou
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seja, o companheiro não terá direito à sucessão dos bens adquiridos pelo falecido
antes de constituída a união estável ou aqueles adquiridos a título gratuito.
No que se refere ao direito real de habitação, tem-se que o art. 1.831 do
CC/02 apenas faz referência ao cônjuge, deixando margem para dúvidas acerca da
aplicação de tal instituto em relação ao companheiro. Registra-se, nesse sentido,
que a Lei nº 9.278/1996 regulamentava o direito de habitação do companheiro,
afirmando que “dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o
sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova
união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família”
(art. 7º, parágrafo único). Logo, a doutrina majoritária passou a considerar a
aplicabilidade do parágrafo único do art. 7º da Lei 9.278/1996.
Diversas outras diferenças no tratamento da sucessão do cônjuge e do
companheiro podem ser observadas quando analisadas as regras de partilha da
herança. Anota-se que o cônjuge, esteja concorrendo com descendentes comuns ou
com descendentes exclusivos do de cujus, tem direito igual quinhão ao dos que
sucederem por cabeça, de acordo com o art. 1.832 do CC/02. Já em relação ao
companheiro, notamos que caso concorra com descendentes apenas do autor da
herança, tocar-lhe-á apenas metade do que couber a cada um daqueles (art. 1.790,
II). Nesse sentido, registra-se, ainda, que, diferentemente do cônjuge, ao
companheiro não é garantido, o benefício da quota mínima de um quarto da
herança se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.
Por fim, de acordo com o art. 1.790, III, o companheiro tem direito à
um terço da herança caso concorra com outros parentes sucessíveis (ascendentes e
colaterais). Tal regra também difere do tratamento conferido ao cônjuge, não só
pelo fato deste preferir aos parentes colaterais, pois, quando concorre com os
ascendentes, pode ter direito à metade da herança, caso haja um único ascendente
ou caso sejam de maior grau que o primeiro.
5. Da inconstitucionalidade da distinção dos regimes sucessórios dos
cônjuges e companheiros.
Diante de tal contexto, grande era a celeuma doutrinária acerca da
definição do regime sucessório dos companheiros. Discussões eram travadas acerca
da inclusão do companheiro enquanto herdeiro necessário, havendo autores que o
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consideravam herdeiro facultativo – podendo ser preterido por força de testamento
– e outros que comungavam de opinião contrária, sob o argumento de que:
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A união estável, no direito brasileiro, constitui
modalidade de família (Constituição Federal, art. 226, § 3º),
à qual se estende, pois, aquela “especial proteção do
Estado”, prometida no texto constitucional (art. 226, caput).
Se, na hipótese de ora se cogita, for permitido a um dos
companheiros dispor da totalidade de seu patrimônio, o
exercício dessa irrestrita liberdade de testar poderá
comprometer, em muitos caso, a sobrevivência do mais
próximo de seus familiares – o resultado, manifestadamente
indesejável, parece condenar qualquer interpretação em
sentido contrário.[x]
Ademais, diversos eram os autores que sustentavam a
inconstitucionalidade do art. 1.790 por completo, por este trazer menos direitos
sucessórios ao companheiro, se contraposto com os direitos sucessórios do cônjuge.
5

Zeno Veloso é um dos inúmeros juristas a criticar a redação da norma, defendendo
que:
as famílias são iguais, dotadas da mesma dignidade e
respeito. Não há, em nosso país, família de primeira classe,
de segunda ou terceira. Qualquer discriminação, neste
campo, é nitidamente inconstitucional. O art. 1.790 do
Código Civil desiguala as famílias. É dispositivo
passadista, retrógrado, perverso. Deve ser eliminado, o
quanto antes. O Código ficaria melhor – e muito melhor –
sem essa excrescência[xi].
Visando por um fim a tal discussão, o Supremo Tribunal Federal
concluiu, em sede de repercussão geral, que o art. 1.790 do Código Civil é
inconstitucional. Nesse sentido, vejamos a ementa do referido julgado:
Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo
1.790 do Código Civil à sucessão em união estável
homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime
sucessório
entre
cônjuges
e
companheiros.
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1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de
família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse
rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável,
hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a
“inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade
jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e
autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união
estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e
mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI
4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2.
Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os
cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo
casamento e a formada por união estável. Tal
hierarquização entre entidades familiares é incompatível
com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do
Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº
9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o
companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem
inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em
contraste com os princípios da igualdade, da dignidade
humana, da proporcionalidade como vedação à proteção
deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a finalidade
de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora
firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que
não tenha havido trânsito em julgado da sentença de
partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja
escritura pública. 4. Provimento do recurso extraordinário.
Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No
sistema constitucional vigente, é inconstitucional a
distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e
companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o
regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002.[xii]
Portanto, atualmente, a união estável deve receber o mesmo
tratamento conferido ao casamento, por meio da aplicação
ao companheiro das regras da sucessão causa mortis do
cônjuge, previstas no art. 1.829 do Código Civil.
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6. Conclusão
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De um modo geral, a tendência atual presente no Direito de Família é a
da flexibilização da estrutura familiar. Desse modo, o casamento não é mais
entendido como a entidade familiar por excelência, conjuntura em que ganhou
destaque e legitimidade a união estável, principalmente após o advento da
Constituição de 1988, a qual, em seu art. 226, § 3º, dispõe que “para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”[xiii].
O tratamento legal conferido ao companheiro da união estável por
ocasião da abertura de sucessão, contudo, destoa diametralmente dessa proposta
mais ampla das estruturas familiares, uma vez que, conforme analisado no presente
artigo, as regras sucessórias previstas no Código Civil do cônjuge e do
companheiro encontram diferenças abissais.
Não obstante tal constatação, o Supremo Tribunal Federal, a partir dos
valores afirmados pela Constituição Federal de 1988, em especial o princípio da
5

igualdade e da dignidade da pessoa humana, conclui pela inconstitucionalidade das
diferenças existentes na tutela sucessória do cônjuge e do companheiro, corrigindose as diversas distorções existentes no sistema de sucessão do casamento e da união
estável no âmbito do direito legislado.
Assim, diante da constatação da inconstitucionalidade do direito
codificado, imperioso faz-se que o legislador proceda à reforma do Código Civil a
fim de adequá-lo à nova realidade e ao entendimento consagrado pela Corte
Suprema.
Referências
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Sucessões. 5ª Ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 2000.
BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Manual de Direito Civil. Volume 4.
São Paulo: Método, 2004.

139
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código
Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 11 jan.
2002. Disponível em .

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

______ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 05 out.1988.
Disponível em .
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 2ª
Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume VI.
Direito das Sucessões. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.
STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp nº 191.393/SP. Relator: Ministro
Waldemar Zveiter. Terceira Turma. DJ: 29/10/2001, p. 201. Jurisprudência do
STJ, 2001. Disponivel em:
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 646721, Relator: Ministro Marco
Aurélio. Relator p/ Acórdão: Ministro Roberto Barroso. Tribunal Pleno. DJ:
08/09/2017. Buscador
Dizer
o
Direito,
2018.
Disponível
em:
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/34186e9eb70e
30487210b962e867b742>.
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. 1ª Ed. São
Paulo: Método, 2011.
VELOSO, Zeno. Código Civil Comentado. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
NOTAS:
[i] ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Sucessões. 5ª Ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 2000, p. 13.
[ii] HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 2ª
Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 5.
[iii] BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código
Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 11 jan.
2002. Disponível em . Acesso em: 10 jan.2018.
140
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

[iv] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume
VI. Direito das Sucessões. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 133.
[v] BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Manual de Direito Civil.
Volume 4. São Paulo: Método, 2004, p. 208 e 209.
[vi] BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código
Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 11 jan.
2002. Disponível em . Acesso em: 10 jan.2018.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[vii] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. 1ª Ed. São
Paulo: Método, 2011.
[viii] Expressão criada por Giselda Maria Fernandes Hironaka.
[ix] STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp nº 191.393/SP. Relator: Ministro
Waldemar Zveiter. Terceira Turma. DJ: 29/10/2001, p. 201. Jurisprudência do
STJ, 2001. Disponivel em: . Acesso em: 10 jan. 2018.
[x] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume
VI. Direito das Sucessões. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, pág. 150.
[xi] VELOSO, Zeno. Código5 Civil Comentado. Coord. Ricardo Fiúza e
Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Saraiva, 6ª Edição, 2008, p. 1955.
[xii] STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 646721, Relator: Ministro
Marco Aurélio. Relator p/ Acórdão: Ministro Roberto Barroso. Tribunal Pleno. DJ:
08/09/2017. Buscador
Dizer
o
Direito,
2018.
Disponível
em:
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/34186e9eb70e
30487210b962e867b742>. Acesso em: 20 jan.2018.
[xiii] BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 05
out.1988. Disponível em . Acesso em: 10 jan.2018.

141
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

PATOLOGIA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL
FLAVIO MEIRELLES MEDEIROS:
Procurador do Banco Central do Brasil.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Há quem considere os embargos em embargos sejam uma patologia
protelatória que deveria ser eliminada do mundo jurídico.
Às vezes, são protelatórios. Outras, não. Normalmente prestam um favor
à Justiça, pois que buscam aperfeiçoar a decisão, corrigindo suas falhas, na medida
em que objetivam o esclarecimento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão. É recurso que está a dispor de ambas as partes e, por consequência, é um
excelente meio para aprimorar a realização da Justiça. Embargos em embargos são
indispensáveis quando a decisão deste último persiste com defeito.
A patologia não está, em verdade, na repetição dos embargos, mas na
solução que vem sendo dada pela jurisdição criminal quando eles são protelatórios.
O entendimento jurisprudencial é o de que os pressupostos dos embargos
declaratórios se encontram no artigo 619 do Código de Processo Penal e devem ser
observados. Ausentes os requisitos legais e evidenciado o caráter protelatório dos
embargos, o recurso não deve ser recebido, é certificado o trânsito em julgado do
acórdão embargado e determinada a baixa dos autos para execução. Considera-se
que os embargos, por serem incabíveis, não produzem o efeito de interromper o
prazo para outros recursos.
A solução é inadequada. Gera incerteza e insegurança jurídica. O que é
protelatório para o tribunal, pode não ser para o defensor da parte, que transporta
crenças, humanas convicções. Falíveis, algumas vezes, mas que de qualquer
maneira possui o dever de dar o melhor de si no exercício defesa, ou não cumprirá
com sua obrigação constitucional.
Melhor que sejam adotados critérios objetivos, como o fez, a propósito, o
CPC de 2015. Razões pelas quais entendemos aplicável para regular a questão, por
analogia, o parágrafo 4º, do artigo 1.026, do novo CPC, segundo o qual “não serão
admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido
considerados protelatórios”. Dessa maneira, se a parte interpuser dois embargos
tidos expressamente como protelatórios, e vier a colocar um terceiro, estará
perdendo o prazo para eventual recurso. Os dois primeiros embargos, mesmo sendo
considerados protelatórios, possuem o efeito de interromper o prazo para outros
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recursos. É recomendável que o juiz criminal, ao reconhecer protelatórios os
primeiros embargos, esclareça expressamente que está aplicando o artigo 1.026 do
CPC, de forma a que a parte tenha conhecimento com que normativo e efeitos está
lidando.
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As decisões que vêm sendo adotadas na jurisdição criminal são mais do
que simplesmente autoritárias, são arbitrárias e ilegais. São duas convicções em
jogo. Aquele que manda tem a pretensão de excluir do jogo processual o que
contraria suas convicções. Sem qualquer embasamento legal, já que não há previsão
expressa para a certificação do trânsito em julgado. Melhor dizendo, contrariando a
lei, pois quem possui direito de inadmitir os recursos especial e extraordinário - que
por vias transversas está sendo impedido - em um primeiro momento, não é o
Tribunal, mas sim, são o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal e, em um
segundo momento, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
Não pode, portanto, o Tribunal, concluindo que são protelatórios os
embargos, retirar o direito, repentinamente, como que aplicando uma sanção, da
5
parte de recorrer às instâncias superiores.
Se assim fosse, a utilização dos embargos
se transformaria em uma espécie de jogo de azar. A parte ficaria em dúvida quanto a
os utilizar ou não. Haveria ocasiões em que eles seriam indispensáveis, mas a parte
ficaria com receio de exercer seu direito, inclusive com fins de prequestionamento
necessário, pois exercendo poderia perder o direito ao recurso seguinte,vale dizer,
fazer uma má aposta: 36... Banca! A situação é paradoxal. O senhor da decisão
recorrível decide irrecorrivelmente que sua decisão não é recorrível. Ou na versão
infante zangado: “A bola é minha. Terminou o jogo”. Não tem como adequar essa
insensatez patológica à ordem jurídica sem, atropelando a ampla defesa, afrontar o
princípio recursal. E o curioso é que essa estranha jurisprudência, pacífica na
jurisdição criminal, vem sendo tolerada pela doutrina resignadamente. Uma
prerrogativa que pertence, dependendo do tipo de recurso, exclusivamente aos
ministros do STF e do STJ - a de dar a última decisão quanto ao cabimento do
recurso - passa a ser exercida, pelos magistrados de 2º grau. Mas não só por eles,
dado que pelo atual sistema o juiz de 1ª instância também pode fazer uso da mesma
“faculdade”.

Nessas decisões costuma-se afirmar que não sendo o caso de embargos
declaratórios por ausência de seus “requisitos legais” - obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão -, não é conhecido o recurso e, por consequência, não se
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verificou a interrupção do prazo para os demais recursos. Trata-se de raciocínio
embaralhado. Há troca de cartas. Para dizer se há ou não obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão, é necessário o exame do mérito dos embargos
declaratórios. Ora, como dizer se há omissão, sem antes conhecer do recurso? Se há
ou não omissão, é mérito, não requisito de admissibilidade de recurso. Além do
mais, o artigo 1.026 do CPC estabelece que os embargos de declaração interrompem
o prazo para a interposição de recurso, sem prever qualquer condição relativa a seu
recebimento ou não.
Contra decisões dessa espécie, não obstante declararem a perda do prazo
para outro recurso e decretarem o trânsito em julgado, cabe recurso especial
alegando, além de outras eventuais violações específicas do caso concreto,
contrariedade ao artigo 619 do CPP (por negar o direito aos embargos
declaratórios), e por violação do artigo 1.026 do CPC (por negar a interrupção do
prazo processual). Cabível, também, recurso extraordinário com fundamento em
negativa de prestação jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV da CF).
Conforme expomos, melhor que se adote para o processo criminal os
critérios objetivos do CPC de 2015 para lidar com o problema dos embargos
declaratórios protelatórios: “não serão admitidos novos embargos de declaração se
os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios” (artigo 1.026,
parágrafo 4º. do CPC). Há ocasiões, no entanto, que o processo penal, exige mais
celeridade em relação ao processo civil. Como se está empregando analogia, não há
o que impeça que a analogia (semelhança) seja empregada “semelhantemente”, e
não, “identicamente”. Em outras palavras, nada obsta ao magistrado que diante dos
primeiros embargos declaratórios manifestamente protelatórios, lance decisão em
que torne claro, expresso, transparente e imperativo, que não receberá novos
embargos declaratórios, e que a eventual apresentação desses importará na perda de
prazo para os demais recursos e no trânsito em julgado do processo. É isso. O
processo precisa funcionar de maneira clara. As partes não podem ser
surpreendidas. De qualquer maneira é preciso deixar claro, essa opção só seria
cabível no caso de: (1) embargos manifestamente protelatórios; (2) especial e
justificável necessidade de celeridade do processo.
Com a solução que apresentamos, resolve-se assim, cremos, dois
problemas: (1) evita-se que a parte seja surpreendida com a perda de prazo para
recorrer quando da repetição de embargos; (2) a repetição de embargos deixa de
representar um elemento a prejudicar a celeridade do processo.
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RESUMO: Hoje, no Brasil, o ordenamento jurídico alcançou a igualdade de
direitos entre os homens em relação ao direito do trabalho, positivando direitos e
deveres que devem ser exigidos pela sociedade. Em que pese este avanço,
contamos ainda com leis e dispositivos que não observados pelo legislador ou
julgador, trazem prerrogativas a classes sociais que ainda lutam por igualdade e
amparo legal, pois a própria sociedade carrega consigo resquícios do retrocesso. No
entanto a reforma trabalhista cria uma nova categoria que não era prevista nas leis
de trabalho: o trabalho intermitente. Antes não era regulamentado pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Neste sentido este artigo trata-se do
contrato de trabalho intermitente, analisando o tema à luz do Estado Democrático
de Direito e do princípio da proibição do retrocesso social, evidenciando a
importância do assento constitucional em relação ao princípio do retrocesso social
frente ao trabalho intermitente. No intuito de alcançar os objetivos traçados foi
utilizada a pesquisa bibliográfica, com embasamento em obras e materiais já
publicados sobre o assunto em livros, revistas, internet e legislações pertinentes.
Palavras-chave: Trabalho intermitente; proibição do retrocesso social; Estado
democrático de Direito.
ABSTRACT: Today, in Brazil, the legal system achieved equal rights for men in
relation to labour law, positivando rights and duties that must be required by the
society. In spite of this progress, we also have laws and devices not observed by the
legislator or judge, bring the prerogatives that social classes still are fighting for
equality and legal support, because the company itself carries vestiges of
retrogression. However the labour reform creates a new category that was not
provided for in the laws of work: intermittent work. Before it was not regulated by
the consolidation of labor laws – CLT. In this sense this article it is intermittent
work contract, analyzing the topic in the light of the democratic State of law and
the principle of prohibition of the social backlash, demonstrating the importance of
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constitutional seat in relation to the principle of social front setback to work
intermittent. In order to achieve the goals outlined bibliographical research was
used, with basement under construction and materials already published about it in
books, magazines, internet and relevant legislation.
Key words: intermittent Work; prohibition of the social backlash; Democratic
State of law.
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SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Evolução histórica do Direito do Trabalho. 3.
Criação, conceituação e peculiaridades do Trabalho Intermitente: 3.1 Conceituação
e peculiaridade do Trabalho Intermitente. 4. Princípio da proibição do retrocesso
social: 4.1 Não-eventualidade, característica do vínculo empregatício. 5. Efeitos do
Trabalho Intermitente. 6. Conclusão. 7. Referências.

1 INTRODUÇÃO
A história do Brasil foi marcada
por diversas lutas e revoluções. Durante
5
vários séculos existiu um modelo de sociedade onde as pessoas eram limitadas a
exigir seus direitos e participar das políticas sociais. Predominava o modelo onde o
trabalho servia para escravizar os mais fracos e os frutos advindos da força braçal
resultava apenas na subsistência daqueles que necessitavam de proteção e sustento
de suas famílias.
Nesse período, muitos direitos eram restringidos a coletividade. As pessoas
não podiam participar das políticas e o acesso à vida digna era precário, resultando
numa sociedade injusta e limitada a tantos direitos inerentes ao homem ora
suprimidos pelo trabalho escravo e desigualdades entre classes desfavorecidas e o
autoritarismo dos que detinham poder e capital.
As mudanças que ocorreram nesta seara e os direitos conquistados
gradativamente se devem as diversas lutas e reivindicações ao longo da história em
períodos e momentos diferentes. O constitucionalismo é considerado o marco
inicial e essencial das conquistas dos direitos sociais, incluindo os direitos
trabalhistas. Portanto constituir os direitos e normatiza-los sempre foi uma luta
consensual da coletividade e a história deixa claro as inúmeras lutas em busca da
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organização da justiça do trabalho e o poder de exigir os direitos da população em
geral.
No direito do trabalho percebemos que a cada revolução o trabalho era
valorizado e o acesso à vida digna era concretizado através de normas e direitos
positivados ao trabalhador. A Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) surgiu
com a finalidade de regular as relações de trabalho, sendo um marco importante na
história brasileira. A constituição de 1988 trouxe como efetividade a dignidade
humana, garantindo a todos o trabalho livre e condições de vida que outrora era
limitado por classes, bem como elencou direitos que são fundamentais para a
sociedade e que não podem ser alterados sem a observação de benefícios para a
coletividade.
Diante de todos os avanços no ordenamento jurídico brasileiro, a Reforma
Trabalhista, sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de julho de 2017,
insere no texto legal da CLT, uma nova modalidade de contrato de trabalho: o
trabalho intermitente. Por sua vez, essa nova categoria de contrato autoriza
empresas a contratar um funcionário para realizar serviços eventualmente e pagá-lo
apenas pelo período de serviços que foram prestados. Esse fato evidencia a
desvalorização das inúmeras lutas que a sociedade enfrentou, pois, essa modalidade
de contrato de trabalho não assegura os direitos trabalhistas que foram
conquistados historicamente.
Antes da Reforma a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) não
regulamentava o regime intermitente. O que era positivado como menor número de
horas, estava caracterizado como contrato de trabalho parcial, sendo limitado no
máximo a 25 (vinte e cinco) horas semanais. No entanto, ao tratar do trabalho
intermitente, a Reforma não especifica uma carga horária mínima de horas
trabalhadas. Contudo, esta nova modalidade de contrato de trabalho, vem trazendo
diversas discussões e repercussões em relação aos direitos dos trabalhadores.
Com os objetivos de apresentar a evolução do direito do trabalho; a criação
do trabalho intermitente; traçar o assento constitucional em relação ao princípio da
proibição do retrocesso social frente ao trabalho intermitente, bem como, analisar
as garantias dos trabalhadores junto a justiça do trabalho, o estudo em questão
justifica-se pela necessidade de se promover uma melhor compreensão acerca do
tema em comento, visto que o trabalho intermitente desvaloriza o que preconiza a
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao violar a vedação do
princípio da proibição ao retrocesso social.
Neste artigo o enfoque está em responder a seguinte indagação: o trabalho
intermitente traz à luz o retrocesso social?
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No tocante aos procedimentos metodológicos, este artigo possui
embasamento em um estudo indutivo através da pesquisa bibliográfica, com o
intuito de chegar à uma conclusão.
Segundo CERVO (2007) a pesquisa bibliográfica, vista como meio, busca
explicar um problema a partir de referências teóricas já publicadas em artigos,
livros, dissertações e teses. Podendo ser independente ou parte da pesquisa
descritiva.
Para uma clara compreensão do tema, serão abordados a evolução histórica
do direito do trabalho, conceituando e evidenciado as peculiaridades do trabalho
intermitente trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017, a importância da
5
observação ao que prevê a Constituição
Federal de 1998, em relação ao princípio
da proibição do retrocesso social, os efeitos do trabalho intermitente a sociedade
em geral, observando a dignidade da pessoa humana.

Tratando-se das considerações finais, haja vista que estará distante do fim
das discussões acerca do tema, faz-se uma condensação a luz do Estado
democrático de Direito e do princípio constitucional da proibição do retrocesso
social, discorrendo sobre a necessidade de uma melhor observação à lei
13.467/2017, em relação a aplicação da nova modalidade de contrato de trabalho: o
trabalho intermitente.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO
Com o intuito de que haja uma benéfica compreensão sobre a atual situação
do trabalhador assalariado, é necessário relembrarmos da história, analisando desde
as formas rudimentares de produção até a atualidade. Assim procedendo ao
entendimento de como o Direito do Trabalho surgiu e observando as mudanças que
ocorreram desde a antiguidade até os dias atuais.
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Falar em trabalho é afirmar que sempre existiu antes mesmo da noção de
direito. O trabalho está ligado ao homem, pois é através dele que suprem as
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necessidades básicas. Mesmo na antiguidade, quando prevalecia a caça e a coleta, o
homem estava exercendo trabalho, embora autônomo e cuja finalidade fosse sua
própria subsistência, sendo uma luta apenas por sobrevivência.
A história das relações trabalhistas é ampla e se deu a partir do momento em
que as pessoas sentiram a necessidade de realizar atividades, muitas vezes para
sobreviver, desenvolvendo ferramentas e utilizando a força em seu favor. Nos
tempos remotos existia a ideia de que o trabalho deveria ser realizado apenas por
escravos ou pobres, prevalecendo à escravidão como uma das primeiras formas de
trabalho. Essa forma de trabalho se estendeu no Brasil até ser abolida pela Lei
Áurea, em 1888. Passaram-se os tempos e o homem foi diversificando suas
maneiras de trabalho.
A Constituição do Trabalho não pode ser tratada
simplesmente como o estudo das normas constitucionais de
um setor do ordenamento, senão como elemento nuclear
caracterizador do projeto constitucional do Estado Social.
Do texto constitucional extrai-se que o constituinte erigiu o
trabalho (a valorização social do trabalho), o emprego, os
direitos dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores
na gestão da empresa, etc, como elementos constitutivos da
própria ordem constitucional global e em instrumentos
privilegiados de realização do princípio da democracia
econômica e social. (CANOTILHO, 2008, p. 344-345)
Após várias revoluções a ideia de que somente os escravos ou pobres
deveriam se submeter ao trabalho foi atenuada ao conceito da dignidade da pessoa
humana, uma vez que todos devem ter condições de vida e acesso ao trabalho
digno, refletindo segundo Karl Marx, na “atividade sobre a qual o ser humano
emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento”.
O direito do trabalho consolidou-se como uma
necessidade dos ordenamentos jurídicos em função das suas
finalidades sociais, que o caracterizam como
regulamentação jurídica das relações de trabalho que se
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desenvolvem nos meios econômicos de produção de bens e
prestação de serviços. (NASCIMENTO, 2007, p. 46)
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Diversas foram às mudanças que ocorreram no quadro trabalhista,
desenvolvendo novas formas e organizações de trabalho. Em 1919 para amparar as
mudanças e conquistas no direito trabalhista, surge a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), tomando como base o tratado de Versailles, em Genebra. A
principal finalidade dessa organização era a responsabilização para editar normas,
convenções e recomendações sobre o direito trabalhista. Esses dispositivos também
foram inseridos na Declaração de Direitos Humanos de 1948.
Dentre as influências advindas de outros países e
que exercem, de certo modo, alguma pressão no sentido de
levar o Brasil a elaborar leis trabalhistas, sublinhem-se as
transformações que ocorriam a Europa e a crescente
elaboração legislativa de proteção ao trabalhador em muitos
países. Também pesou o compromisso internacional
assumido pelo nosso país ao ingressar na Organização
5

Internacional do Trabalho, criada pelo tratado de Versailles
(1919), propondo-se a observar normas trabalhistas.
(NASCIMENTO, 2007, p. 49)
Podemos classificar a história do direito trabalhista em três momentos
importantes: primeiro relacionado à independência até a abolição da escravatura;
segundo vai da abolição até 1930 e terceiro que marca dos anos 30 até a atualidade.
Neste terceiro momento destaca-se com importância, além da concretização da
Justiça do Trabalho, a criação da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) que
compilou e normatizou leis, as quais outrora se encontravam esparsas e
direcionadas a trabalhadores específicos.
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (1943)
é a sistematização das leis esparsas existentes na época,
acrescidas de novos institutos criados pelos juristas que a
elaboraram. Não é a primeira lei geral, uma vez que foi
precedida por outra lei (Lei n. 62, de 1935), aplicável a
industriários e comerciários, e inúmeros decretos sobre
direitos específicos de cada profissão. Porém, é a primeira
lei geral, desde que se aplica a todos os empregados, sem
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distinção entre natureza do trabalho técnico, manual ou
intelectual. A Comissão que elaborou a CLT foi presidida
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pelo Min. Alexandre Marcondes Filho. A Consolidação não
é um código, porque, não obstante a sua aplicável dimensão
criativa, sua principal função foi a reunião das leis
existentes e não a criação, como num código, de leis novas.
(NASCIMENTO, 2007, p. 51)
Contudo, após inúmeras lutas e revoluções finalmente o homem atinge seu
objetivo de normatizar direitos que o asseguram a vida e ao trabalho digno. Durante
todos os momentos carregados de conquistas e direitos adquiridos no âmbito do
trabalho, é incontestável que houve momentos injustos, porém uma das formas de
se considerar o direito é a partir do exame de seu valor ideal. A justiça deve
alcançar esses direitos conquistados pela coletividade e efetivá-los no intuito de
proibir o retrocesso social dos diretos que foram adquiridos através de muitas lutas
e reivindicações.
O direito protetor, fim para qual nasceu o direito do
trabalho, expressa-se na permanência necessária das suas
bases fundantes que encontram suporte na proteção do mais
fraco para compensar a sua posição debitória, na
prevalência da norma favorável como regra de hierarquia
entre as normas que integram o ordenamento jurídico, na
preservação da condição mais benéfica conquistada pelo
trabalhador, que é a defesa jurídica da manutenção das suas
conquistas para que não sejam reduzidas, no in dubio pro
operário na interpretação dos casos concretos, na
irrenunciabilidade dos direitos pelo seu portador, no
combate à discriminação, ao trabalho escravo, à exploração
do trabalho infantil, a defesa dos direitos da personalidade e
a extensão dos deveres do empregador para o atendimento
aos imperativos da família – ex: licença da gestante, da mão
adotiva, estabilidade da gestante, intervalos especiais para a
mãe em fase de amamentação, licença – paternidade,
proteção ao idoso, planos de saúde para os dependentes do
trabalhador, escola para os filhos de rurais.
(NASCIMENTO, 2007, p. 56)
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Na caminhada pela real cidadania com pilares na vida digna, deve-se lutar
pela proteção social como obrigação do Estado e direito do cidadão, por isso é
importante que haja garantia e assistência jurídica para a coletividade que embora
possuidora de direitos, ainda são desprovidos de recursos. Normatizar essas
conquistas é assegurar a população condições mínimas de defender seus direitos
que se não observados pelo legislador ou julgador, podem retroceder e acarretar
novos conflitos sociais.
E

PECULIARIDADES

DO
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3. CRIAÇÃO, CONCEITUAÇÃO
TRABALHO INTERMITENTE

Anteriormente à Reforma Trabalhista nº 13.467/2017, sancionada pelo
presidente da República Michel temer, em 13 de julho de 2017, vigorada em 11 de
novembro de 2017, modificando a Lei nº 5.452/43 (CLT), não havia
regulamentação do trabalho intermitente, que, por sua vez, foi inserido na
legislação brasileira, regido pelos artigos 443 e 452-A, assegurando empresas à
livre contratação do trabalhador intermitente. Existia apenas a caracterização do
contrato de trabalho parcial, ao qual5 o menor número de horas trabalhadas eram de
25 horas semanais, que também sofreu modificações com a Reforma, aumentandose as horas semanais para 30 horas.
A finalidade do legislador ao inserir essa modalidade de contrato de
trabalho na legislação vigente, seria de adequar as garantias trabalhistas aos
trabalhadores que atuam em regime intermitente, assegurando a regularização das
suas atividades, porém, aparentemente não foram observadas as inúmeras
revoluções que a sociedade promoveu para que chegássemos ao trabalho
assalariado e todas as garantias advindas do contrato de trabalho previsto na
Constituição Federal de 1988.
É de suma importância a conceituação do tema em discussão, para que os
demais procedimentos sejam desenvolvidos. Sendo assim, conceituaremos o
instituto do trabalho intermitente, abordando suas peculiaridades.
3.1 Conceituação e Peculiaridades do Trabalho Intermitente
O trabalho intermitente é uma nova modalidade de contratação do
trabalhador, regulamentado pela Reforma Trabalhista de 2017. Para fins de
conceituação, o artigo nº 443 da CLT, foi modificado e neste, acrescido a
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modalidade do novo contrato de trabalho, definido no parágrafo 3º, a seguinte
redação:
“Art. 443, § 3º - Considera-se como intermitente o
contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de
períodos de prestação de serviços e de inatividade,
determinados em horas, dias ou meses, independentemente
do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto
para os aeronautas regidos por legislação própria”.
Esta definição assegura o empregador, bem como o empregado a
contratação e realização de serviços de forma não contínua e com subordinação.
Importante ressaltar que o trabalhador poderá prestar serviços de qualquer natureza
a outros tomadores de serviços, independente de exercerem ou não a mesma
atividade lucrativa, podendo ser utilizado o contrato de trabalho intermitente, como
também outra modalidade de contrato de trabalho. LIMA (2017, p. 63) aduz a
definição que “intermitente é o trabalho prestado sem dia e horários fixos”.
Analisando esta perspectiva há violação do direito fundamental, na medida
em que a jornada de trabalho é um direito fundamental dos trabalhadores arrolado
no inciso XIII do artigo 7º da Constituição de 1988, hora não trazidos pela
Reforma. Como o tempo de inatividade à disposição do empregador integra a
jornada de trabalho, não pode uma lei infraconstitucional excluir referido período
em detrimento do mencionado direito fundamental.
E, mais que isso, o contrato intermitente também acaba por violar o direito
fundamental à “proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa” (Constituição de 1988, artigo 7º, X). Os austeros reformistas trabalhistas
acabaram por institucionalizar uma espécie de retenção dolosa do salário, na
medida em que não haverá contraprestação da efetiva jornada de trabalho quando o
trabalhador estiver em inatividade à disposição do tomador dos serviços. Trata-se
de uma frontal desproteção do salário na forma da Lei 13.467/17, denominada
como Reforma Trabalhista.
Dentre várias peculiaridades do contrato de trabalho intermitente, este será
formal, celebrado por escrito e deverá ser registrado na CTPS, impondo que ainda
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existindo acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, será composto de
identificação; assinaturas e domicílio das partes; valor da hora ou dia de trabalho,
não podendo ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, assegurada a
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; local e o prazo para o
pagamento da remuneração. Requisitos estes que devem estar presentes para
configuração da formalidade da nova modalidade de contrato de trabalho, trazido
pela CLT.
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Diante de todos esses requisitos, o empregador deverá avisar o empregado
sobre a prestação de serviço, com antecedência de 03 (três) dias. Recebida a
convocação, o empregado terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
responder ao chamado, que, por sua vez será presumida a recusa, em caso de
silêncio ou inércia. Ressaltando que o empregado só terá sua remuneração quando
realizar efetivamente suas atividades contratuais, e o tempo de inatividade não
configura obrigação ao empregador em remunerar o empregado. O parágrafo 6º do
artigo 452-A, aduz:
“Art. 452-A § 6º – Ao final de cada período de
5

prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento
imediato das seguintes parcelas: I – remuneração; II – férias
proporcionais com acréscimo de um terço; III – décimo
terceiro salário proporcional; IV – repouso semanal
remunerado e; V – adicionais legais”.
Não há que se falar em melhorias neste ponto, apesar de antes da
regularização os trabalhadores não receberem estes acréscimos, eles detinham as
garantias da segurança jurídica quanto aos seus direitos enquanto trabalhadores.
Hoje, para obterem o acesso à todos estes benefícios, receberão apenas os valores
proporcionais ao tempo de serviços prestados, fugindo do que a Constituição e a
CLT garantem, como: 30 (trinta) dias de férias a cada 12 meses trabalhados.
DELGADO (2014, p. 1019) afirma que as férias “fazem parte de uma estratégia
concertada de enfrentamento dos problemas relativos à saúde e a segurança no
trabalho, à medida que favorecem a ampla recuperação das energias físicas e
mentais do empregado”.
Diante das diversas mudanças advindas da Reforma, o descumprimento dos
preceitos trabalhistas e da dignidade da pessoa humana, tem sido alvo de retrocesso
dentro da sociedade hora suprimida pelas mudanças trazidas pela nova modalidade
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de contrato de trabalho. Pois a submissão do trabalhador ao regime intermitente o
limita apenas aquilo que está estabelecido no contrato firmado, configurando a
desvalorização de todo o processo normativo, hoje positivado no ordenamento
jurídico brasileiro.
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Contudo, para melhor explanar sobre a indagação principal deste artigo,
iremos analisar a importância da observação do princípio da proibição do
retrocesso social, junto a nova modalidade de contrato de trabalho.
4. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL
Evidenciar a importância da proteção dos direitos trabalhistas fundamentais
no Brasil, deve ser analisado com base sistemática do direito do trabalho pátrio.
Significa afirmar que a proteção dos direitos trabalhistas deve dar-se também
conforme os direitos adquiridos, e contra medidas restritivas dos direitos
fundamentais. Contudo, é importante salientar que a preservação do núcleo
essencial dos direitos trabalhistas deve certamente preservar as conquistas
existentes, tanto pela concretização normativa como pelos novos posicionamentos
jurisprudenciais.
[...] Os direitos sociais e econômicos (ex: direitos
dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação),
uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir,
simultaneamente uma garantia institucional e um direito
subjetivo. Desta forma, e independentemente do problema
fático da irreversibilidade das conquistas sociais (existem
crises,
situações
econômicas
difíceis,
recessões
econômicas), o princípio em análise justifica, pelo menos, a
subtração à livre e oportunista disposição do legislador, da
diminuição de direitos adquiridos [...]. O reconhecimento
desta proteção de direitos prestacionais de propriedade,
subjetivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do
legislador, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução
de uma política congruente. Esta proibição justificará a
sanção de inconstitucionalidade relativamente a normas
manifestamente aniquiladoras da chamada justiça social.
(CANOTILHO, 1995, p. 468-469)
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Para a evolução do Estado social e democrático de Direito, a Carta Magna
de 1988, traz consigo o objetivo de concretizar as normas constitucionais, no
intuito de dar seguridade e acesso ao trabalho digno e devidamente estabelecido na
legislação pertinente. A saber, o conceito que mais se encaixa ao princípio da
proibição do retrocesso social, segundo SARLET (2004, p. 405) “é o princípio
garantidor do progresso adquirido pela sociedade durante períodos de mudanças e
transformações”.
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A ideia do princípio da proibição do retrocesso social está de forma clara,
ligada diretamente ao pensamento do constitucionalismo dirigente, que estabelece
as tarefas de ações futuras ao Estado e à sociedade com a finalidade de dar maior
alcance aos direitos conquistados no âmbito trabalhista e diminuir
significativamente as desigualdades. Por isso há de se falar que a Reforma e as
decisões judiciais não podem abandonar os avanços que se deram ao longo desses
anos. Ao inserir o trabalho intermitente regulamentado na CLT, configura o
retrocesso das garantias que foram adquiridas historicamente.
Neste sentido se fala também de cláusulas de
5

proibição de evolução reacionária ou de retrocesso social
(ex. Consagradas legalmente as prestações de assistência
social, o legislador não pode eliminá-las posteriormente
sem alternativas ou compensações – retornando sobre seus
passos; reconhecido, através de lei, o subsídio de
desemprego como dimensão do direito ao trabalho, não
pode o legislador extinguir este direito, violando o núcleo
essencial do direito social constitucionalmente protegido.
(CANOTILHO, 2006, p. 177)
A percepção acerca da Reforma Trabalhista neste sentido não é de
reconstrução, mas, desconstrução das bases estruturais do direito do trabalho no
Brasil, acentuadas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
devendo ser estancada pela verdade presente na Carta Magna. Nota-se que ao usar
o termo “Reforma Trabalhista”, faz-se necessário o uso das aspas, uma vez que não
houve uma reforma, e, sim, uma desconstrução e desvalorização dos direitos
trabalhistas que são garantidos constitucionalmente.
A evolução reacionária vincula-se aos princípios da
democracia econômica e social; da proteção dos direitos
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adquiridos; da proteção da confiança e da segurança do
cidadão no âmbito econômico, social e cultural; da
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dignidade da pessoa humana, em favor da continuação de
serviços públicos como a saúde, a educação e contra
medidas legislativas que possam implicar na violação
essencial dos direitos sociais. (CANOTILHO, 1998, p. 339)
É notório a perversidade das previsões consagradas na Medida Provisória
808/2017. O cidadão deve ter segurança quanto aos seus direitos e, o trabalho
intermitente reflete em uma total insegurança jurídica quando inserido na CLT. É
como se os direitos adquiridos fossem reacionários, levando a sociedade ao
retrocesso social, onde nessa modalidade de contrato de trabalho o cidadão ganha
menos que um salário mínimo, e, ainda tem de arcar com as “contribuições
previdenciárias sobre a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário
mínimo mensal” (art. 911-A, § 1º).
Fica claro que houve a inobservância ao princípio da proibição do
retrocesso social frente ao regime intermitente, regido pela CLT. Pois fere as
garantias do trabalhador, quando ainda afirma a Reforma que não havendo o
recolhimento complementar sobre a diferença entre a remuneração e o valor do
salário mínimo, o mês específico “não será considerado para fins de aquisição e
manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social nem
para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios
previdenciários” (art. 911-A, § 2º). Resta claro que não pode se falar em contrato
de emprego quando o regime for o intermitente, uma vez que para a configuração
de vínculo empregatício, a CLT aduz necessário a habitualidade, requisito este não
existente no contrato de trabalho intermitente.
Passemos a análise do requisito essencial da não-eventualidade para
configuração da relação de emprego, proposto pela CLT.
4.1 Não Eventualidade: Característica do Vínculo Empregatício
A reforma não trouxe novos aspectos e características para configuração do
vínculo empregatício, em relação ao trabalho intermitente. Portanto, a CLT afirma
que para haver a configuração da relação de emprego, é necessário que exista
habitualidade, uma vez que a eventualidade não caracteriza vínculo empregatício
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(art. 3º, caput). Um trabalho que é realizado eventualmente não é emprego. Dessa
forma o regime intermitente, mesmo que inserido na CLT, viola o princípio da
habitualidade no direito do trabalho. Ainda neste sentido, MARTINS (2015, p.
107) complementa afirmando que “aquele que presta serviço eventualmente não é
empregado”, devendo o trabalho ser desenvolvido de forma habitual e permanente.
Deste modo faz-se necessário observar a emenda da decisão:
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VINCULO
EMPREGATÍCIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento do vínculo de
emprego resulta da conjugação essencial e simultânea de
vários elementos fáticos. Com efeito, o art. 2º da CLT
define o empregador como aquele que contrata, assalaria e
dirige a prestação pessoal dos serviços, enquanto o art. 3º
da CLT indica que o empregado é pessoa física, que
disponibiliza a sua força de trabalho em favor de outrem,
com pessoalidade subordinação, não-eventualidade e
onerosidade. Assim, não verificada a existência desses
5

elementos, não há como reconhecer o vínculo empregatício
pretendido. Recurso do reclamante conhecido e desprovido.
Nota-se que de fato a não-eventualidade deve ser observada como requisito
essencial para configuração da relação de emprego. Neste sentido, resta afirmar que
o trabalho intermitente, por sua vez, não possui habitualidade, haja vista que o fato
de ser regido intermitentemente, não configura emprego. Diante disto, analisaremos
os efeitos do contrato de trabalho a sociedade em geral.
5. EFEITOS DO TRABALHO INTERMITENTE
A lei 13.467, de 13 de julho de 2017 ao entrar em vigor, promoveu a
alteração da CLT, trazendo a modalidade do trabalho intermitente no âmbito das
relações de trabalho. A proposta da Reforma, ao inserir esta modalidade de contrato
de trabalho, seria de propiciar o aumento de oportunidades de emprego para a
sociedade, vítima do desemprego e das crises existenciais.
A aprovação do trabalho intermitente se deu sob o argumento de combater o
crescente desemprego, porém, ao analisar este instituto não há que se falar em uma
política adequada para combater esse mal, uma vez que a regulamentação do
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trabalho intermitente não possui condições para dar fim à este problema que não é
recente. SECCHI (2016, p. 01) enfatiza que “uma boa decisão pública é aquela
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embasada em informações e análises confiáveis pautada em princípios e valores
socialmente aceitos e que traz os efeitos desejados para a melhoria do bem-estar
coletivo”.
O trabalho intermitente, regulamentado atualmente não implica chances de
melhorias para o bem-estar coletivo, mas sim, evidencia o subdesemprego, pois ao
invés de garantir os direitos dos trabalhadores, esta modalidade de contrato de
trabalho apenas o limita ao estabelecido no contrato. Ao possuir como principais
características os períodos de atividade e os de inatividade, rompem os paradigmas
fixados na legislação trabalhista.
[...] Essa é a política pública que está sendo levada a
efeito comas disposições relativas ao trabalho intermitente,
e com a específica disposição contida no art. 911-A da
CLT. Uma política pública que fomenta a possibilidade de
o trabalhador perceber menos do que o salário mínimo
mensal não pode ser tolerada. Deve, ao revés ser rechaçada,
na medida em que fere o texto constitucional, e não resolve
o problema do desemprego, configurando uma verdadeira
política pública sem sentido, pois não há a intenção de
implantar meios efetivos de combate a esse problema.
(SECCHI, 2016, p. 30)
Partindo deste pressuposto, tal política além de não conseguir atingir a
finalidade que o legislador pretendia obter, não irá resolver, tão pouco reduzir a
atipicidade do desemprego. Não sendo o contrato de trabalho intermitente um
progresso social, mas, sim, um verdadeiro retrocesso. Devendo esta modalidade ser
eliminada e não regulamentada pela legislação trabalhista.
Tão importante quanto todos os direitos e princípios que foram adquiridos
ao longo da história é a necessidade de preservação do núcleo essencial dos direitos
trabalhistas, portanto, uma vez positivado os direitos conquistados, não há que se
falar em alterações ou eliminações destes, senão para melhorias sociais. Para tanto
mais uma vez é necessário a aplicação da observação do princípio da proibição do
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retrocesso social, para que esta atual mudança não implique em mais prejuízos à
coletividade.
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Concretamente, o princípio da proibição do
retrocesso social determina, de um lado, que, uma vez
consagrados legitimamente as prestações sociais, o
legislador não poderá depois eliminá-los sem alternativas
ou sem compensações. Uma vez eliminada pelo Estado a
legislação concretizadora do direito fundamental social, que
se apresenta em face desse direito como “uma lei de
proteção”, a ação do Estado que se consubstanciava num
dever de legislador, transforma-se em um dever mais
abrangente: o de não eliminar ou de revogar essa lei.
(QUEIROS, 2006, p. 327)
É imperioso que em relação a formulação de uma lei, deve-se observar os
efeitos que a aplicação desta implicará à sociedade. Sendo assim, uma vez
estabelecida lei que assegura os direitos dos trabalhadores, esta, não pode ser
5

alterada senão para melhorias ao bem-estar social. Esta análise é obtida através do
princípio da norma mais favorável.
[...] informa esse princípio que, no processo de
aplicação e interpretação do Direito, o operador jurídico,
situado perante um quadro de conflito de regras ou de
interpretações consistentes a seu respeito, deverá escolher
aquela mais favorável ao trabalhador, a que melhor realize
o sentido teleológico essencial do Direito do Trabalho.
(DELGADO, 2017, p. 215)
Quando o princípio da norma mais benéfica faculta ao intérprete a
aplicação da norma trabalhista a classe trabalhadora, é impossível a opção do
modelo trazido pela Reforma Trabalhista para contratação pelo regime
intermitente. Fazendo com que o trabalhador contemple verbas inferiores ao
mínimo existencial para sua subsistência.
Diante da atual regulamentação do contrato de trabalho intermitente, os
efeitos positivos se dão somente para as empresas, pois elas estão abraçadas pela
segurança jurídica e deveres quanto aos seus empregados, no entanto, a classe
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trabalhadora fica sujeita a se submeter as regras impostas pela Reforma,
resultando em prejuízos previdenciários e pessoais a dignidade da pessoa
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humana.
O objetivo da previdência social é proteger os
segurados e seus dependentes contra as mazelas sociais, que
porventura limitem a capacidade de prover seu próprio
sustento e de sua família. Seu único requisito é a
contribuição. Para os trabalhadores, o art. 195, I “a” da
Constituição Federal prevê a contribuição sobre o total da
sua remuneração, sem exigência de base mínima de cálculo
vinculada ao salário mínimo, não sendo válido extrair do
texto constitucional que haja correlação entre a prestação
mínima ofertada e a contribuição mínima. (SACCHI, 2016,
p. 01)
Assim sendo, as políticas públicas previdenciárias precisam dar efetividade
e concretude à dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais
da Constituição Federal de 1988 (art. 1º, inciso III), e serve como parâmetro para a
aplicação e interpretação de todo o sistema de normas, atuando como uma proteção
mínima. Nessa linha, a dignidade da pessoa humana se correlaciona diretamente ao
conceito do mínimo existencial, significando que certos bens, oportunidades ou
direitos devem ser minimamente garantidos e assegurados, uma vez que sua
privação é inadmissível.
Desta feita, a disposição contida no art. 911-A da CLT, inserido pela MP nº
808, de 2017, no sentido de que se o trabalhador intermitente caso não alcançar a
remuneração mensal equivalente ao salário mínimo, ele precisará complementar
esse valor para a incidência da contribuição previdenciária, sob pena de não ser
protegido pelo regime. Fica evidentemente claro a violação aos valores
constitucionais da justiça social e da dignidade da pessoa humana, chocando-se
com todo o sistema de proteção social então vigente.
Estabelece um vínculo de trabalho que permite à
empresa pagar somente as horas de efetivo serviço,
deixando o trabalhador sempre à disposição, “resolvendo”
um problema de fluxo de trabalho dos empregadores e
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impondo aos trabalhadores condições precarizadas de
trabalho e vida (DIEESE, nº 178, 2015)
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Com base neste apontamento, podemos destacar outro efeito significante
para a classe trabalhadora, pois fica nítida a desvalorização do trabalho e as
empresas submetem os funcionários à condições de trabalhos precários,
acarretando no retrocesso e submetendo o trabalhador a procurar outros meios para
sua subsistência. DELAGADO (2014, p. 732) desta que o “salário é o conjunto de
parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do
contrato de trabalho”. Assim entendido, nota-se que o empregado regido pela
modalidade intermitente, será remunerado apenas quando efetivamente desenvolver
atividades e o tempo de inatividade não gera nenhum ônus ou obrigação ao
empregador para com o empregado.
Tratando-se da aposentadoria quanto à esta modalidade de contrato de
trabalho, assim como as outras, também sofrerá dificuldades quanto esta garantia.
Haja vista que nesta categoria de contrato de trabalho, a Reforma Trabalhista não
trouxe critérios de quantas horas o5 empregado deverá cumprir semanalmente, tão
pouco especificou quantas horas ao mês, ou até mesmo ao ano, gerando ainda mais
morosidade para conseguir comprovar o tempo de contribuição necessária para o
acesso ao direito a aposentadoria.
Isto posto, os efeitos do trabalho intermitente levarão a sociedade ao
retrocesso social. Resta evidente que não houve observação ao princípio da
proibição do retrocesso social, e, a solução plausível para evitar este ônus social,
seria alterar a forma como hoje está regulamentado o trabalho intermitente.
6. CONCLUSÃO
O trabalho intermitente, embora criado e inserido na legislação vigente, tem
sido destaque nas diversas discussões trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017. A
finalidade da legislação é assegurar os direitos dos trabalhadores, acompanhando as
evoluções nas relações de emprego. No entanto, ainda que este novo contrato
promova a flexibilização do trabalho, há abrangência apenas para a classe
empregadora, desvalorizando os empregados, haja vista que esta flexibilização
deve atingir ambas as classes, visto que o contrato de trabalho possui teor e efeitos
bilaterais.
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Diante do que foi apresentado neste artigo, podemos afirmar que o contrato
de trabalho intermitente fere os requisitos elencados na CLT, quando preconiza-os
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como elementos indispensáveis para configuração de vínculo empregatício, uma
vez que o trabalho intermitente não é habitual. Assim sendo, não há que se falar em
emprego quando o contrato é regulado pelo regime intermitente.
No tocante ao princípio da proibição do retrocesso social, presente na Carta
Magna de 1988, à luz do regime intermitente, conclui-se que este instituto viola os
direitos da classe trabalhadora, bem como é de fato, um movimento reacionário de
estado de exceção, que traz à luz o retrocesso social.
Dessa forma, como estamos diante de um Estado democrático de direito, as
garantias e a segurança jurídica em relação aos direitos dos trabalhadores refletem
no ordenamento jurídico os fatos sociais já vivenciados, por isto, positivar o
trabalho intermitente é decretar um verdadeiro estado de exceção no âmbito
trabalhista, irradiando a problemas diversos, como a violência urbana. A
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em sua classificação, é
vista como humanista e solidária, e o legislador não atribuiu uma verdadeira
observação quanto aos efeitos que o trabalho intermitente iria causar a comunidade
trabalhadora, quando regulamentou este instituto.
Concluímos que a forma como o trabalho intermitente está regulamentada
hoje, leva a sociedade a limitação e privação de direitos que foram garantidos
através de inúmeras lutas e revoluções ao longo da história do Brasil, violando
gritantemente o princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, há a
necessidade de fortalecer a barreira de contenção que a Constituição Federal de
1988 chancela, quando movimentos reacionários, como o trabalho intermitente,
trazerem à luz o retrocesso social.
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RESUMO: O presente artigo busca fazer uma análise da nova hipótese de dispensa
de licitação inserida na Lei 8.666/1993 pela Lei 13.500/2017. Fazendo uso da
doutrina especializada, da jurisprudência e da legislação correlata, apresenou-se um
panorama atual sobre a interferência judicial na realização de políticas públicas e
sobre os requisitos para a utilização da nova espécie de dispensa de licitação.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Licitação; Dispensa; Presídios.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DA REALIZAÇÃO
DE OBRAS EM PRESÍDIOS. 3. NOVA HIPÓTESE DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

5

A função de administrar os recursos públicos e assegurar os direitos e a
realização das políticas públicas previstas na Constituição Federal cabe,
precipuamente, ao Poder Executivo (CARVALHO FILHO, 2014, p. 3). A
alocação desses recursos é considerada uma atividade discricionária, que deve
ser realizada de acordo com a conveniência e a oportunidade dos representantes
eleitos pela sociedade.
Como é cediço, os recursos públicos são limitados. Por esse motivo, o
administrador público tem a tarefa de realizar as chamadas “escolhas trágicas”
na alocação desses recursos, de modo que o atendimento de uma necessidade
muitas vezes implicará no não atendimento de outra (NOVELINO, 2017, p.
479). Com isso, invariavelmente alguns indivíduos são prejudicados por essas
escolhas, nem sempre corretas, o que leva à judicialização dessas políticas
públicas, com fundamento na inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso
XXXV, da CF).
O princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição
Federal, foi usado por muito tempo como argumento para impedir a
interferência do Poder Judiciário nessa atividade de alocação de recursos. No
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entanto, esse princípio vem passando por uma releitura e ganhando novo
significado, conforme leciona Marcelo Novelino:
A doutrina liberal do início do século XIX preconizava
uma rigorosa separação de funções a serem atribuídas com
exclusividade a cada órgão da soberania. No entanto, esta
rígida separação, diversamente da fórmula elaborada por
Montesquieu, mostrou-se inadequada, sendo que
atualmente a ideia de limitação da soberania por meio da
repartição das competências distribuídas por diversos
órgãos perdeu grande parte de seu valor. Hoje, o princípio
não apresenta a mesma rigidez, e a ampliação das
atividades estatais impôs novas formas de inter-relação
entre os Poderes, de modo a estabelecer uma colaboração
recíproca. Atualmente há uma tendência de considerar que
a teoria da separação dos poderes engendrou um mito,
consistente na atribuição a Montesquieu de um modelo
teórico reconduzível à teoria dos três poderes rigorosamente
separados, no qual cada poder recobriria uma função
própria sem qualquer interferência dos outros.
(NOVELINO., 2017, p. 259).
Nesse contexto, o Poder Judiciário vem assumindo um papel de
protagonista na realização dos direitos fundamentais dos indivíduos sem que
haja violação do princípio da separação dos poderes, por meio do chamado
ativismo judicial, relacionado à teoria do não interpretativismo (NOVELO,
2017, p. 153). Isso vem sendo aceito pela jurisprudência e pela doutrina sob o
argumento de que certos direitos constitucionalmente assegurados não podem
estar sujeitos à atividade discricionário do administrador público na alocação de
recursos.
São cada vez mais comuns as decisões judiciais que impõem ao Poder
Executivo obrigações relacionadas à satisfação de direitos previstos na
Constituição. Uma das situações que tem recebido destaque é a imposição da
realização de obras para melhoria das condições de estabelecimentos prisionais,
que notadamente encontram-se em situações precárias. Conforme será
demonstrado, a jurisprudência vem aceitando a legitimadade dessa interferência
judicial, o que influenciou o Poder Legislativo na edição da Lei 13.500/2017,
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objeto do presente estudo, que incluiu nova uma hipótese de dispensa de
licitação na Lei 8.666/93 relativa a obras em presídios.
2 IMPOSIÇÃO JUDICIAL DA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PRESÍDIOS
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Conforme exposto, há uma tendência atual de permitir-se uma maior
interferência do Poder Judiciário no âmbito do Poder Executivo,
especificamente no exercício da função administrativa. Diversas decisões
judiciais vêm impondo obrigações de fazer à Administração Pública como
propósito de efetivar direitos fundamentais, o que já levou os Tribunais
Superiores a firmarem entendimentos sobre o tema.
Um dos problemas mais sensíveis é aquele relacionado às situações
precárias dos estabelecimentos prisionais, seja em razão de más escolhas
políticas na alocação dos recursos ou da própria ausência desses recursos.
O precedente mais relevante sobre o tema para o presente estudo é a
decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 592.581,
que teve a seguinte ementa:
5

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE
CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE
SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE
OBRAS
NA
CASA
DO
ALBERGADO
DE
URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
E
DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO
POSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
QUE
CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE
PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS.
INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM
EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA
NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O
VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A
SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao
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Judiciário impor à Administração Pública obrigação de
fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução
de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a
intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma
correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e
moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da
Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à
sentença de primeiro grau o argumento da reserva do
possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso
conhecido e provido. (STF - RE: 592581 RS, Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 13/08/2015, PLENÁRIO, Data de Publicação:
DJe 01/02/2016)
Nesse julgamento, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal passou a permitir que o Judiciário imponha ao Poder
Executivo a realização emergencial de obras em estabelecimentos prisionais em
situação de precariedade. Para a Corte Suprema, essa decisão não viola o
princípio da separação dos poderes, uma vez que o direito à integridade física e
moral do preso, prevista expressamente no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição
Federal, é indisponível e não pode estar sujeito às decisões dos administradores
públicos na alocação de recursos. Dessa maneira, é possível afirmar que a
discricionariedade na alocação de recursos públicos encontra limite nos direitos
fundamentais básicos dos indivíduos, especialmente os derivados diretamente da
dignidade da pessoa humana.
A reserva do possível é um contra-argumento utilizado pelo Poder
Público para impedir a interferência judicial na realização de políticas públicas.
Segundo essa teoria, as decisões judiciais que imponham obrigações à
Administração pública devem levar em consideração as limitações fáticas e
jurídicas existentes em relação aos recursos públicos.
Sobre a origem dessa teoria e sua relação com os direitos fundamentais
de cunho prestacional, leciona Marcelo Novelino:
A reserva do possível pode ser compreendida como
uma limitação fática e jurídica oponível, ainda que de forma
relativa, à realização dos direitos fundamentais, sobretudo
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Constitucional Federal da Alemanha em 1972, quando se
discutiu o direito de acesso gratuito ao ensino superior, cujo
número de vagas era menor que o de candidatos
(Caso numerus clausus). Apesar do direito fundamental à
educação não estar consagrado expressamente na
Constituição Alemã, o Tribunal entendeu que a liberdade de
escolha profissional exigia, em certa medida, o acesso ao
ensino universitário. Não obstante, na decisão ficou
estabelecido que a prestação reclamada deveria
corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir
da sociedade, cabendo ao legislador, em primeiro plano,
avaliar quais interesses da coletividade devem ser
prioritariamente atendidos pelo orçamento, em razão da
reserva do possível. (NOVELINO, 2017, p. 481).
É perceptível, dessa forma, a estreita ligação entre o argumento da
5

reserva do possível e os direitos fundamentais prestacionais, como a educação.
Foi por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal afastou esse argumento ao
decidir o RE nº 592.581. O que está em jogo na precária situação dos presídios
não é um direito a uma prestação estatal, mas sim um direito fundamental do
indivíduo de manter sua integridade física e moral durante a prisão. Esse direito
está previsto expressamente no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal e
compõe o que a doutrina chama de “mínimo existencial”, o qual, conforme
afirma Marcelo Novelino, limita a possibilidade invocação do argumento da
reserva do possível (NOVELINO, 2017, p. 483).
O Supremo Tribunal Federal firmou, inclusive, o entendimento de que é
possível condenar o Poder Público a indenizar os danos morais sofridos por
presos em situações degradantes, em razão da custódia estatal:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil
do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais
causadora de danos pessoais a detentos em
estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O
dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente
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causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação
dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º,
da Constituição, disposição normativa autoaplicável.
Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a
atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a
responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva
do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela
guarda e segurança das pessoas submetidas a
encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu
dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos
padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se
for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A
violação a direitos fundamentais causadora de danos
pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não
pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a
indenização não tem alcance para eliminar o grave
problema prisional globalmente considerado, que depende
da definição e da implantação de políticas públicas
específicas, providências de atribuição legislativa e
administrativa, não de provimentos judiciais. Esse
argumento, se admitido, acabaria por justificar a
perpetuação da desumana situação que se constata em
presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A
garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos
detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não
apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art.
5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts.
10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura;
Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura), como, também, em fontes normativas
internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts.
2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos,
de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a
Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas –
Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela
172
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção
da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras
Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no
1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao
Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6.
Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções
Penais.
Remição
da
pena
como
indenização.
Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em
pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese:
“Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema
normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos
de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua
responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da
Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive
morais, comprovadamente causados aos detentos em
decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de
5
encarceramento”.
8. Recurso extraordinário provido para
restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos
extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no
julgamento da apelação. (STF - RE: 580252 MS, Relator:
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento: 16/02/2017, PLENÁRIO, Data de Publicação:
DJe 11/09/2017) (grifamos)

Percebe-se, portanto, que é plenamente possível a condenação da
Administração Pública a realizar obras em presídios, assim como é possível a
condenação ao pagamento de danos morais aos presos em situações degradantes.
Por conseguinte, são necessários mecanismos para facilitar o cumprimento
dessas decisões, tendo em vista as regras e os princípios a que está sujeita a
atuação da Administração Pública, considerando-se, especialmente, a obrigação
de realizar licitações para firmar contratos administrativos. Um desses
mecanismos é a hipótese de dispensa de licitação criada pela Lei 13.500/2017.
3 NOVA HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
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da licitação que o interesse público pode ser alcançado nas contratações
administrativas, tanto em relação aos particulares quanto em relação ao Poder
Público.
Com efeito, o art. 3º da Lei 8.666/93 indica expressamente as finalidades
das licitações públicas, que abrangem a observância do princípio da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa do ponto de vista da Administração e a
promoção do desenvolvimento sustentável. Além disso, o dispositivo mencionado
relaciona diversos princípios básicos que devem ser observados.
Nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, apenas nos
casos expressamente previstos na legislação será possível realizar contratações
administrativas sem a necessidade de licitação pública. Existem três casos, de
acordo com a doutrina, em que a contratação direta é possível: I- Licitação
dispensada, nos casos do art. 17 da Lei 8.666/93; II- Licitação dispensável, nos
casos do art. 24 da Lei 8.666/93; e III- Licitação inexigível, nos casos do art. 25 da
Lei 8.666/93 (CARVALHO, 2017, p. 497).
Nos casos de licitação dispensada, o adminsitrador público não poderá optar
por realizar a licitação, sendo obrigado a realizar a contratação direta, por
determinação legal (CARVALHO, 2017, p. 498). Por sua vez, nos casos de
licitação dispensável, caberá ao administrador, em juízo de discricionariedade,
decidir se realizará a licitação ou a contratação direta (CARVALHO, 2017, p. 498).
Os casos que permitem a dispensa de licitação são aqueles previstos no art. 24 da
Lei 8.666/93, cujo rol é taxativo (DI PIETRO, 2013, p. 394). Por fim, licitação será
inexigível quando não for possível a realização da competição entre interessados
(CARVALHO, 2017, p. 497).
Por meio da Lei 13.500/2017, que resultou da conversão da Medida
Provisória nº 781/2017, foi incluído o inciso XXXV no art. 24 da Lei 8.666/93,
criando nova hipótese de dispensa de licitação. Além disso, a Lei 13.500/2017
alterou a redação do inciso I do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93, que
trata de um dos elementos que devem instruir o processo de dispensa.
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XXXV- para a construção, a ampliação, a reforma e o
aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que
configurada situação de grave e iminente risco à segurança
pública.
Essas modificações representam, claramente, uma reação legislativa
provocada pelo entendimento jurisprudencial firmado pelo STF no RE nº 592.581.
Tendo em vista que a Administração Pública está sujeita à observância obrigatória
da licitação para realizar contratações, ressalvados os casos previstos na legislação,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a alteração legislativa
em análise afigura-se como um instrumento para permitir a celeridade na
observância das decisões judiciais que imponham a realização de obras em
estabelecimentos prisionais. Dessa5 forma, a Lei 13.500/2017 busca atender aos
anseios da sociedade.
Cumpre asseverar que o Regime Diferenciado de Contratações também
pode ser utilizado para realizar contratações de obras e serviços de engenharia no
âmbito dos estabelecimentos penais, conforme prevê expressamente o art. 1º, inciso
VI, da Lei 12.462/2011. Esse regime constitui uma nova modalidade de licitação
(DI PIETRO, 2013, p. 417), que tem o propósito de ser mais célere do que os
procedimentos previstos na Lei 8.666/93 (CARVALHO, 2017, p. 581). No entanto,
a dispensa de licitação com certeza constitui um procedimento mais simplificado e
que pode atender de forma mais eficiente a necessidade decorrente de uma situação
de iminente segurança pública. Dessa forma, parece pertinente a criação da nova
hipótese de dispensa em exame, que será utilizada a critério da Administração
Pública, tendo em vista que a dispensa de licitação nos casos do art. 24 da Lei
8.666/93 é discricionária (CARVALHO, 2017, p. 499).
Para a realização da contratação direta com base no art. 24, inciso XXXV,
da Lei 8.666/93, é necessário que a situação possa ser enquadrada na previsão
desse dispositivo. Por conseguinte, a contratação direta somente pode ter por objeto
construção, ampliação, reforma ou aprimoramento do estabelecimento prisional,
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não cabendo ampliação desse rol pela via interpretativa, uma vez que o art. 24 da
Lei 8.666/93, como visto, é taxativo .
Ademais, deve haver situação de grave e iminente risco à segurança
pública. Nesse ponto, a lei fez uso de conceitos jurídicos indeterminados, uma vez
que não é possível definir de forma apriorística todas as situações que sejam graves
e que possam gerar risco à segurança pública. De acordo com Matheus Carvalho, a
utilização pelo legislador desses conceitos vagos ou indeterminados permite a
utilização do poder discricionário da Administração Pública (CARVALHO, 2017,
p. 123). Cabe, portanto, ao administrador público, com uma certa margem de
discricionariedade, identificar a gravidade da situação e enquadrá-la no dispositivo
legal.
É importante ressaltar que a hipótese de dispensa de licitação em análise
difere daquela prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[…]
IV- nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.
No caso do dispositivo transcrito, a dispensa de licitação ocorre em uma
situação de emergência ou calamidade pública, de forma semelhante ao que ocorre
na dispensa para obras em estabelecimentos prisionais. Entretanto, no caso do
inciso IV, os contratos possuem uma limitação de duração de até 180 (cento e
oitenta) dias. Essa limitação não existe no caso do inciso XXXV, de modo que a

176
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

contratação direta para obras em presídios deve obedecer aos limites de duração
previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Sendo possível enquadrar a situação que demande obras em
estabelecimento prisional na hipótese do art. 24, inciso XXXV, da Lei 8.666/93,
será necessário observar o art. 26 do mesmo diploma normativo. Apesar de a
licitação poder ser dipensada, não é possível dispensar o procedimento licitatório
(CARVALHO, 2017, p. 507). A licitação consiste apenas na competição entre as
propostas dos concorrentes habilitados. Por outro lado, o procedimento licitatório é
sempre essencial, como decorrência do devido processo legal (art. 5º, IIII, da CF) e
dos princípios que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF).
É esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
ANULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA 5473/STF. 1. A impetrante foi contratada em
20.08.07, por inexigibilidade de licitação, para
fornecimento de livros didáticos ao Estado do Maranhão.
Todavia, identificando vícios no procedimento de
contratação, o ente estatal editou a Portaria nº 840, de
14.09.07, anulando o certame. A recorrente afirma que a
administração pública cometeu ilegalidade, pois o
desfazimento do vínculo, após a assinatura do contrato,
apenas pode ser realizada em duas situações: interesse
público ou ocorrência de fato superveniente devidamente
comprovado. 2. A contratação direta por inexigibilidade
de licitação exige uma série de providências formais, de
modo a justificar a regularidade da qualificação
jurídica do contratante, a necessidade do bem ou serviço
pretendido, a inviabilidade de competição e a
razoabilidade dos preços. 3. Na hipótese dos autos, foram
detectados vícios procedimentais que impossibilitaram a
continuidade do vínculo contratual. A dúvida existente
sobre a autenticidade dos documentos que justificaram a
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contratação direta (como por exemplo, pareceres da
assessoria jurídica sem a assinatura do advogado
parecerista, bem como, sem assinatura do Chefe da
Assessoria Jurídica à época, o certificado de exclusividade
com selo indicando data posterior à ratificação do
instrumento)é situação apta a ensejar a nulidade do
contrato. Aplicação da Súmula 473/STF. 4. A anulação do
certame público autoriza o interessado a buscar eventuais
perdas e danos, pelos meios cabíveis em direito. 5. Recurso
ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ RMS: 28552 MA 2008/0286292-5, Relator: Ministro
CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2011)
(grifamos)
Nesse sentido, caberá ao administrador público instruir o procedimento de
dispensa com a devida caracterização da situação de grave e iminente risco à
segurança pública, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93, com a
redação dada pela Lei 13.500/2017, realizando o enquadramento na previsão do art.
24, inciso XXXV, da Lei 8.666/93. Caso a realização das obras tenha sido imposta
por decisão judicial que afirme haver necessidade emergencial, conforme permite o
STF (RE nº 592.581), será necessário instruir o procedimento também com essa
decisão, para que seja devidamente demonstrada a motivação da contratação.
Além da devida caracterização da situação grave, deverá o administrador
instruir o procedimento com os demais elementos previstos no art. 26, parágrafo
único, da Lei 8.666/93: razão da escolha do fornecedor ou licitante, justificativa do
preço e documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados. Em seguida, será necessário dar publicidade ao procedimento, como
condição de eficácia, de acordo com o caput do art. 26 da Lei 8.666/93
(CARVALHO, 2017, p. 507).
Observadas essas imposições legais, será possível a contratação direta de
empresas para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de
estabelecimentos prisionais, com o propósito de solucionar situações graves e que
gerem iminente risco à segurança pública.
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Considerando-se o estágio atual do entendimento jurisprudencial e
doutrinário, é plenamente possível ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a
realizar obras ou tomar medidas em estabelecimentos prisionais com o propósito de
assegurar a integridade dos presos. Há, dessa maneira, uma grande judicialização
das políticas públicas. Vale ressaltar que esse tipo de decisão, conforme definido
pelo Supremo Tribunal Federal, não fere o princípio da separação dos poderes, bem
como não cabe ao Poder Público utilizar o argumento da reserva do possível, em
razão da necessidade de observância do direito fundamental dos presos à
integridade física (art. 5º, XLIX, da CF).
O ativismo judicial vem criando uma nova dinâmica de interação entre os
três Poderes da República, mediante uma releitura do princípio da separação dos
poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal, e tendo como pano de fundo
os direitos fundamentais previstos no texto da Constituição. O Poder Judiciário
vem assumindo um papel cada vez mais importante no cumprimento dos
mandamentos constitucionais, podendo
impor obrigações ao Poder Público. Dessa
5
forma, é necessário que o Estado procure novas formas de atender de forma
eficiente às decisões judiciais e aos anseios da sociedade.
Parece ter sido esse o propósito da edição da Lei 13.500/2017, que passou a
permitir a contratação direta para a realização de obras em estabelecimentos
prisionais em situações graves e de risco. Com essa nova ferramenta, o
administrador público, desde que observe todas as imposições legais, poderá
realizar de forma mais célere as contratações e solucionar mais rapidamente os
problemas.
Essa inovação legislativa foi uma resposta necessária aos novos
entendimentos jurisprudenciais e doutrinários e será de grande valia para o Poder
Executivo, desde que, frise-se, seja utilizada da forma correta e de acordo com as
leis e os princípios que regem a atividade da Administração Pública.
REFERÊNCIAS
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise do panorama
sociopolítico contemporâneo à luz das postulações de Hanna Arendt, Giorgio
Agamben e Michel Foucault. A ideia é analisar eventos emblemáticos da
contemporaneidade, como a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora
no Rio de Janeiro e a realização de eventos esportivos de grande porte, como a
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, em cotejo com os
ensinamentos dos referidos autores.
PALAVRAS-CHAVE: Hanna Arendt. Giorgio Agamben. Michel Foucault.
Panorama sociopolítico contemporâneo. Unidades de Polícia Pacificadora. Copa do
Mundo de 2014. Jogos Olímpicos de
5 2016.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A aproximação entre o totalitarismo e os regimes
contemporâneos. 3. As transformações do agente político. 4. Conclusão.
5. Referências Bibliográficas.

1 INTRODUÇÃO
Para o sucesso da promoção de uma análise do panorama sociopolítico
contemporâneo, é pertinente abordar de forma introdutória um aspecto clássico do
tradicional pensamento político e filosófico ocidental: a relação, ou equivalência,
entre o poder e a violência.
Usualmente, as relações de poder entre os homens são traduzidas através da
linguagem da dominação, do mando e da obediência. Essa dinâmica funda-se no
dissuasivo emprego das práticas de coerção e da violência, instrumentos
garantidores do universo do comando. Desse modo, a grande questão que circunda
o universo da teoria política seria acerca de “quem domina quem?”.
A respeito de tal reducionismo, são objeto de destaque as vigorosas críticas
realizadas pela filósofa judia Hanna Arendt. Esta faz uma ponderação no sentido
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que quanto mais poderoso um determinado regime venha a ser, menor será o
emprego da violência por este, e, em contrapartida, quanto maior for este, maior
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também será sua impotência. Em outras palavras, quanto menor for sua capacidade
de se legitimar, de se manter e multiplicar por meio da obediência consentida,
menor será o seu real fator de poder.
A intimidade entre o poder e a violência constitui uma tradição do
pensamento político ocidental, e em sua consequência deriva-se o ofuscamento da
ideia de um regime originado da não violência, por meio da ação coletiva e
concertada.
A obra de Hanna Arendt ilumina as principais crises políticas que
permearam o globo ao longo do que chamam de modernidade tardia. Foram
eventos em que experimentamos a política sob a perspectiva das diferentes
modalidades da violência, seja ela a violência extraordinária, característica do
totalitarismo, ou a violência ordinária engendrada por meios burocrático-policiais,
comum às democracias contemporâneas.
A exemplo da mesma, este artigo objetiva confeccionar um panorama das
relações sociopolíticas atuais, permeando episódios contemporâneos com os
conceitos e postulações doutrinárias de Arendt, Agamben e Foucault.
2 A APROXIMAÇÃO ENTRE O TOTALITARISMO E OS REGIMES
CONTEMPORÂNEOS
Um traço bem característico da política moderna desde o século XIX é a
crescente desvalorização da vida humana, acompanhada do paradoxo biopolítico da
transformação da “vida nua” em bem supremo. O que por mais de mais de dois
séculos tem se verificado é a galopante redução dos cidadãos ao estatuto da “vida
nua”, conforme entendeu Agamben[1]. É vivificada a politização da vida,
consistente na dicotomia formada pela “vida protegida” e a “vida excluída”,
abandonada e entregue à morte. Através da redução do ser humano à categoria da
“vida nua”, este passa a ser descartável pelos atos administrativos sem que se
cometa qualquer crime.
A desvalorização do ser humano é só o princípio da perigosa consonância
verificada entre os inúmeros elementos políticos que se condensaram nas principais
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formas de dominação totalitária (o nazismo e stalinismo) e práticas amplamente
ativas e vigentes no âmbito político contemporâneo. Pode ser mencionado como
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exemplo o “racismo, a xenofobia, a apatia política, o imperialismo econômico, o
emprego da mentira e da violência como meios de ‘resolução’ conflitos, a
multiplicação dos apátridas e refugiados, a crescente superfluidade de massas
humanas desprovidas de cidadania e de ocupação social digna etc.”[2] Então,
como se pode verificar, é frequente a presença ativa de elementos totalitários nos
democráticos regimes modernos. Tal evento foi previamente enunciado por Hanna
Arendt[3] em sua obra:
“As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes
totalitários sob a forma de forte tentação que surgirá sempre que pareça
impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo digno do
homem.”
A respeito da presença de elementos totalitários nos ambientes
democráticos da contemporaneidade, é possível estabelecer um diálogo entre este
fenômeno e as políticas de segurança
5 pública implementadas nos últimos anos no
estado do Rio de Janeiro. De forma quase que profética, Hanna Arendt faz menção
ao renascimento das práticas totalitárias como tentativa de solucionar a miséria
política, social ou econômica. E é exatamente isto que é vivificado no Rio de
Janeiro. O caos social, protagonizado pela extrema pobreza e a consequente
criminalidade, alcançou um nível tão elevado que concebeu a aplicação de um
plano governamental que muito se identifica com os encabeçados por Stalin e
Hitler. O medo e o pânico subjetivado pela população são tão extremos, que se
pode dizer que há certa legitimação de tais práticas. Aplaudimos de pé seres
humanos serem assassinados a sangue frio com a ilusão de que com isso estamos
mais seguros. Imaginamos nos situar na posição da “vida protegida”, delegando
aos marginalizados a condição de “vida nua”, abandonada, reservada ao
assassinato. Afinal, quem não se lembra do êxtase popular com o televisionado
horripilante espetáculo de bandidos fugindo da favela sitiada enquanto eram
alvejados pela polícia? É frequente o que Beccaria há muito dissera[4]:
“O assassinato que nos é apresentado como um crime
horrível, vemo-lo
remorsos.”

sendo

cometido

friamente,

sem
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A brutalidade empregada pelas Unidades de Polícia Pacificadora não só não
nos choca, como motiva. Legitimamos a atuação das mãos que renegam o direito a
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liberdade de ser humanos, que podem ser as mesmas que posteriormente nos
incumbe o status de “vida nua”. São mãos que não encontram limites nem mesmo
na lei, e muitas vezes possuem nesta o pretexto de sua atuação. Cabe aqui
pertinente citação de Foucault[5]:
“Toda a campanha sobre a segurança pública deve
estar apoiada – para ter credibilidade e ser rentável
politicamente – por medidas espetaculares que provem que
o governo pode agir, rapidamente e firmemente, acima da
legalidade. Agora, a segurança está acima da lei.”
3 AS TRANSFORMAÇÕES DO AGENTE POLÍTICO
Um dos principais pontos das reflexões arendtianas condensam-se na ideia
de que, a partir do século XIX, a política é envolvida pelo processo de um
“crescimento não natural do natural”. Hanna Arendt disserta a respeito da crescente
naturalização do homem e das relações políticas, potencializadas com o advento da
Revolução Industrial. O trabalho industrial como forma de produção da riqueza
promoveu a conversão, e por que não redução, do homem no animal laborans, o
ser vivo cujas atividades fundamentam-se no trabalho e o consumo. A ascensão
desse modelo de homem fez com que o estatuto de valor e ideal político
inquestionável fosse a promoção da vida e da felicidade do animal laborans. Nas
palavras de Arendt[6]:
“A Revolução industrial se fez possível pela
exploração e proletarização, isto é, pelo desarraigamento e
pelo fato de que muitos homens se tornaram supérfluos. No
lugar da propriedade, que assinalava ao homem seu lugar
no mundo, se introduziu o posto de trabalho e o puro
funcionar no processo de trabalho.”
Hanna Arendt postula que o advento da Revolução Industrial, ao promover
o império da produção e do consumo, engendrou a transformação do homo faber, o
tipo do homem moderno concebido como fabricante artesanal de obras duráveis,
no animal laborans, trabalhador constantemente empenhado na manutenção do
ciclo vital da espécie e da própria sociedade em que vive.
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Desse processo, temos como resultado a perda do espaço da liberdade para
o domínio da necessidade, a perda do comportamento livre e espontâneo, para o
repetitivo e previsível, o pensamento único em detrimento da pluralidade, a
submissão da capacidade de consentir e dissentir pela força da obrigação. Enfim,
há o ofuscamento da novidade e da criatividade pelo igual sentimento de que não
há vida além do trabalho e do consumo. Cria-se um universo em que estar privado
do direito ao trabalho, é estar privado do direito à própria existência.
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A redução do ser humano em um animal que trabalha ensejou a conversão
política da gestão administrativa no sentido de proteger os dois grandes interesses
privados, produzir e consumir, o que acabou trazendo a violência para o meio
sociopolítico de muitas maneiras. É justamente a fartura, a opulência, e o
consumismo que irão justificar inúmeras práticas políticas violentas, tornando-as
permitidas e até mesmo necessárias. Cabe aqui uma esclarecedora passagem da
obra de Agamben[7]:
“Até a pura e simples disposição de todas as tarefas
históricas (reduzidas a simples funções de polícia interior
5

ou internacional) em nome do triunfo da economia assume
hoje, frequentemente, uma ênfase em que a própria vida
natural e seu bem-estar parecem apresentar-se como a
última tarefa histórica da humanidade, se se admitir que
faz sentido falar aqui de uma tarefa.”
Pode-se problematizar essa ideia com a questão das remoções de
incontáveis domicílios de famílias carentes objetivando fins econômicos. As
desapropriações de miseráveis para a efetivação das obras relativas à Copa do
Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016 ilustram bem o que é aqui debatido.
O que significa a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil? Sem dúvidas, para os
padrões atuais, se trata de um sinônimo de desenvolvimento, de crescimento, de
fartura e riqueza. Então, em privilégio daquilo que é sinônimo de abundância,
viram-se as costas para direitos fundamentais de seres humanos necessitados. As
desapropriações nada mais são do que uma violência ordinária burocrática
realizada em prol dos interesses do animal laborans, a produção e o consumo.
Ainda a respeito do maior evento esportivo do mundo, podemos identificar
na lei reguladora da competição, a Lei Geral da Copa, dispositivos que enunciam
de forma clara a proteção das grandezas do homem resumido ao trabalho, em
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detrimento do suporte necessário aos indefesos do meio social. Podem-se citar
como exemplo as cláusulas que vedam a atuação de comerciantes ambulantes nas
imediações dos estádios que sediarão as partidas. Qual a grande teleologia que
podemos inferir em função de tal norma? Tem-se aqui a evidente proteção dos
interesses, da fortuna, da abundância, da produção das grandes empresas, em
prejuízo da salvaguarda daqueles que tem, naquela oportunidade, o principal meio
de seu sustento. Negando o direito ao trabalho a tais indivíduos, nega-se consigo o
próprio direito a vida, combinação que constitui um dos princípios do animal
laborans.
A lógica econômico-vitalista, ilustrada pelos casos concretos acima, enseja
paradoxos como o crescimento econômico aliado ao desemprego galopante, a
existência de poucos com tanto, e muitos com pouco. É exatamente a perpetuidade
de tais incongruências que conduz os seres humanos à miséria e a violência, que
por sua vez requer o uso de mais violência estatal para controlar o caos, como o
caso das UPPs, já exposto nesse artigo. Faz-se pertinente uma nova citação de
Agamben[8]:
“Os ideias do homo faber, fabricante do mundo, que são a permanência, a
estabilidade e a durabilidade, foram sacrificados em benefício da abundância, que
é o ideal do animal laborans.”
Em nome da produção da abundância para alguns, delega-se a uma ampla
parcela de homens a figura da “vida nua”, que pode ser morta e descartada sem que
sua eliminação constitua crime. Este é o homo sacer, o homem abandonado ao
mínimo elemento comum natural, ao nada, deixado a mercê das consequências de
uma política voltada para a preservação dos pilares do animal laborans.
4 CONCLUSÃO
Enfim, seja em regimes totalitários, seja nas sociedades democráticas de
massa e mercado, o animal laborans é sempre o fim e o foco central das políticas
vitalistas que levam a sua promoção e ao seu extermínio. Este se dá através da
conversão do animal laborans no homo sacer, figura supérflua e descartável. Tal
transformação se dá de tal maneira, que qualquer ser humano pode, a qualquer
momento, converter-se nessa figura de “vida nua”. Tal redução do ser humano é
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maquiavelicamente entendida como uma necessidade para a manutenção do
metabolismo vital da sociedade.
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RESUMO: Não apenas à cultura enciclopédica jurídica serve o estudo das
constituições do passado, mas também ao conhecimento dos diversos desenhos
institucionais possíveis e das experiências, bem e mal sucedidas, pelas quais já se
passou. Portanto, apresentam-se, de forma resumida, os principais pontos da
Constituição de 1824.
PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Império; 1824; história; direito.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS. 3 DIREITOS
FUNDAMENTAIS. 4 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. 5 ORGANIZAÇÃO DOS
PODERES. 6 CONCLUSÃO. 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INTRODUÇÃO
A primeira constituição do Brasil nasceu de uma conjugação de ideais liberais,
do chamado constitucionalismo clássico, com as pretensões absolutistas de D.
Pedro I e os interesses de seus apoiadores. O regime criado era próximo do que
vinha surgindo em diversos países europeus à época, após a queda de Napoleão e
as restaurações monárquicas, que terminaram mantendo muitas das vitórias
liberais. Tais concessões eram necessárias à aceitação dos novos-antigos regimes,
que voltavam à cena política europeia. Muito diferente, porém, do zeitgeist que
rondava nossos vizinhos da América Latina, palco de sangrentas revoluções e da
instauração de novas repúblicas, responsáveis por fragmentar em diversos países a
América Espanhola. No Brasil, optamos por uma composição de interesses. [1]
Como bem lembra Paulo Bonavides, no exame das instituições imperiais, não
devemos perder de vista o importantíssimo aspecto escravocrata que caracterizava
nossa sociedade.[2] Talvez ainda mais relevante, deve-se sempre ter em conta a
estrutura socioeconômica do país da qual fazia parte a escravidão. Essencialmente
agrário, o Brasil tinha a mão de obra escrava como força motriz. Portanto,
internamente, a influência política dos grandes agricultores era considerável,
reunida no chamado “partido dos brasileiros”, no qual Pedro I se apoiara para
proclamar a independência do país e instaurar sua dinastia.[3]
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Por outro lado, o pensamento corrente na elite intelectual, aqui e alhures,
baseava-se no ideário constitucionalista liberal, traduzido na Declaração dos
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Direitos do Homem e do Cidadão, segundo a qual “Toda sociedade na qual a
garantia dos direitos não for assegurada, nem a separação dos poderes determinada,
não tem constituição”. O objetivo central da filosofia constitucional liberal era
valorizar o indivíduo e seus direitos negativos frente ao Estado, cujo poder deveria
ser limitado pelas constituições.[4] Mesmo antes da Independência, via-se o
florescimento de tal ideologia, presente em movimentos como a Inconfidência
Mineira e a Revolução Pernambucana.
Independente o Brasil em 1822, ficou a cargo da Assembleia Constituinte de
1823, convocada por Pedro I ainda antes da Independência, a elaboração do Projeto
de Constituição historicamente conhecido como “Constituição da Mandioca”. A
alcunha deve-se à qualidade de proprietários rurais de muitos dos constituintes e
dos interesses que defendiam.
O projeto, no entanto, em virtude de seu forte viés liberal de contenção e
racionalização do poder, não foi bem
recebido pelo já autointitulado “Imperador
5
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, que dissolveu a assembleia e
prometeu apresentar um novo projeto “duplicadamente mais liberal do que a
extinta Assembleia acabara de fazer”.[5]
A nova comissão criada por D. Pedro, batizada de Conselho de Estado,
apresentou novo projeto, dessa vez moldado à vontade do Imperador, que o
submeteu ao crivo – meramente nominal – das Câmaras Municipais, como meio de
legitimação do novo texto. Tal submissão, segundo Luís Roberto Barroso, “ao
contrário da indulgente avaliação de autores ilustres, não permite se lhe ponha o
selo da aprovação popular” [6], nem o livra da pecha da outorga, devendo-se levar
em conta, ainda, os meios e métodos empregados na formação do diploma
constitucional para aferir seu nível de legitimidade popular.
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1824
A Carta Política de 1824, como todas as demais de nossa história, era
extensa e analítica.
No que tange à rigidez, a Constituição de 1824 adotou um modelo peculiar. O
texto magno diferenciou as normas formal e materialmente constitucionais,
conferindo apenas a estas um procedimento de alteração mais exigente em relação
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ao processo legislativo ordinário, conforme redação de seu artigo 178. Para o
constituinte, seriam de status constitucional as normas que dissessem respeito aos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e
individuais dos cidadãos. As normas formalmente constitucionais, que tratavam de
assuntos diversos, poderiam ser alteradas segundo o procedimento ordinário,
constante dos artigos 52 a 70.[7] Assim, a doutrina classificou a sistemática de
alteração da Constituição de 1824 como semirrígida.
A Lei Maior aqui tratada foi a Constituição brasileira que por mais tempo
esteve em vigência, 65 anos, de 25 de março de 1824 a 15 de novembro de 1889.
3. DIREITOS FUNDAMENTAIS
Manifestação do viés liberal da Carta, foi instituído um rol de direitos
individuais e de princípios direcionados à administração pública, em geral,
consagrados nos incisos no art. 179, de estrutura análoga à do art. 5º da
Constituição de 1988. Entretanto, eram amplamente inobservados na realidade
fática, atropelados pelos interesses das elites, pelo poder pessoal dos monarcas e
por dificuldades na concretização destes direitos. Devemos levar em conta que se
tratava de um país pouco desenvolvido socioeconomicamente, sem grande
participação política, de enorme extensão territorial e infraestrutura precária.
Quanto à participação política, não podemos deixar de notar que a Constituição
previa o direito ao voto para o Poder Legislativo. No entanto, adotou sistema
censitário, instituindo possibilidades desiguais de participação política dos
cidadãos, de acordo com a renda (art. 95).
Conviviam com o direito à igualdade (art. 179, XIII) os privilégios da nobreza,
das elites regionais e o regime escravocrata.
É notável a peculiar inclinação da constituição de 1824 para o
constitucionalismo social, que só tomaria força na Europa no século seguinte, ao
prever direitos prestacionais extremamente avançados para a época – direitos aos
socorros públicos e à instrução primária gratuita (art. 179, XXXI e XXXII).
Podemos afirmar que, apesar de terem sido pouco observados na prática, como
muitos dos demais direitos fundamentais, não devemos deixar de reconhecer o
vanguardismo do constituinte do século XIX.
4. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
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A Constituição Política do Império do Brasil instituiu um governo monárquico,
constitucional e representativo (art. 3º), tendo a linhagem de D. Pedro I como
dinastia imperante (art. 4º).
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Interessante perceber que a Constituição demonstra certa preocupação com a
unidade nacional e a soberania, um reflexo da recente formação do Estado
independente (Arts. 1º, 7º, II, 15, XII, 102, VIII e IX, 104, 119, 136, 145, 147, 148,
179, XXXV). Na linha de Celso Bastos – que relaciona a adoção da forma unitária
de Estado com a manutenção da integridade territorial do Brasil[8] – consideramos
possível ligar também esta preocupação à situação da América Espanhola, que se
esfacelava em diversos países.
O Estado unitário era dividido em províncias (art. 2º), com Presidentes
nomeados livremente pelo Imperador (art. 165). Os órgãos denominados Conselhos
Gerais exerciam o que se pode comparar a um Poder Legislativo local (art. 81).
O catolicismo foi instituído como religião oficial do Estado. Faz-se digna de
nota a relação do Estado brasileiro com a Igreja Católica pelo regime de padroado,
5

no qual os clérigos eram equiparados a funcionários públicos. Ao imperador
competia ainda nomear bispos e prover benefícios eclesiásticos. Sem o beneplácito
do monarca, não valiam no país os Decretos dos Concílios, Letras Apostólicas e
quaisquer outras Constituições Eclesiásticas, que deveriam, ainda, estar de acordo
com a Carta Política (art. 102, XIV). Não obstante, a liberdade de culto privado era
reconhecida pelo texto magno (art. 5º).
5. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
No texto magno, fica evidente a confluência de ideais liberais e interesses
absolutistas, traduzidos, sobretudo, na peculiar quatripartição dos poderes (art. 98 a
101). Apesar de haver divisão dos poderes e normas constitucionais – que sempre
indicam algum grau de limitação dos arbítrios –, a engenharia institucional do
constituinte de 1824 conferiu poderio quase absoluto ao monarca, que acumulou os
Poderes Executivo e Moderador.
5.1. Poder Moderador
Competiam ao Poder Moderador diversas atribuições relacionadas ao controle
externo dos demais Poderes, entre elas nomear senadores, ministros de Estado,
dissolver a Câmara dos Deputados “nos casos em que exigir a salvação do Estado”
e suspender magistrados (art. 101).
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A ideia de se instituir um poder dessa natureza é encontrada na obra de
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Benjamin Constant, que inspirou a Constituição de 1824. No entanto, o pensador
francês prescrevera um modelo no qual haveria um Poder Moderador com o fim de
limitar o exercício dos demais. Nunca conceberia conferir a um desses poderes o
acúmulo da função moderadora, vez que tal decisão levaria exatamente ao contrário
do que se pretendia[9]. Criar-se-ia – como se criou no Brasil – um poder quase
absoluto. No caso brasileiro, como diversos autores observam[10], o absolutismo
só não se aprofundou por conta das qualidades pessoais daquele quem ocupou o
trono na maior parte do tempo em que vigeu a Constituição de 1824.
A Constituição estabelecia a impossibilidade de se responsabilizar o monarca
por qualquer de seus atos (art. 99), o que tornava ainda mais real o perigo
autoritário. Em torno deste aspecto, travou-se importante discussão à época a
respeito da possibilidade de responsabilizar os ministros de Estado que tomassem
medidas em conjunto com o chefe dos Poderes Executivo e Moderador. Liberais
sustentavam o entendimento de que seria possível responsabilizar os ministros com
o fim de conseguir limitar minimamente os arbítrios do governo central.
Contrapunham-se a este entendimento setores conservadores e o próprio D. Pedro
II.
5.2. Poder Executivo
O Poder Executivo era exercido pelo Imperador, auxiliado por ministros (art.
102). Exercia as chefias de governo e de Estado.
No Segundo Reinado, tornou-se costume a formação do Conselho de Ministros
por pessoas ligadas ao partido que, à época, tivesse predominância no Parlamento.
Assim, tomou forma um regime peculiar, assemelhado ao Parlamentarismo inglês.
Importante frisar que o costume se formou sem base no texto constitucional, que
nada previa nesse sentido.
No entanto, “Discreta ou agudamente desvirtuado, conforme o momento, o
sistema sempre dependeu mais do Imperador que do Parlamento, tendo pouca
correspondência com a matriz britânica, na qual colheu mais as aparências que o
espírito”[11]. A concentração de poderes nas mãos do Imperador era incompatível
com a lógica parlamentarista de limitação do Executivo pelo Legislativo e o
gabinete não dependia institucionalmente da confiança do parlamento, vez que a
nomeação dos Ministros era competência do Poder Moderador (art.101, VI).
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5.3. Poder Legislativo
O Legislativo era bicameralista, e seus membros eram eleitos por voto indireto
censitário. Os votantes escolhiam os eleitores, que votavam nos candidatos aos
cargos. Para ser eleitor de primeiro grau e para ocupar cargos eletivos havia
restrições econômicas progressivas (art. 95).
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No Senado, os membros eram vitalícios, escolhidos pelo imperador de uma
lista tríplice composta pelos mais votados em cada província (arts. 40 e 43).
Também eram senadores os Príncipes da Casa Imperial, completados 25 anos (art.
46).
Como bem anota Daniel Sarmento, diferentemente da lógica atual, o Senado
não exercia a função de representar estados, já que o Brasil não adotava forma
federativa. Tinha por escopo apenas moderar as decisões da Câmara dos
Deputados.
5.4. Poder Judiciário
5
O judiciário era composto de juízes
de Direito perpétuos (art. 153), jurados e
juízes de paz. Seu órgão de cúpula era o Supremo Tribunal de Justiça (art. 164). Ao
Imperador era facultado suspender magistrados por queixas recebidas (art. 154).

Não havia meio de controle de constitucionalidade dos atos do poder público
pelo Judiciário. Era dada ao Legislativo a posição de guarda da Constituição (art.
13, IX) e ao Poder Moderador (arts. 62 e 101, III e IV) a possibilidade de sancionar
ou não os atos legislativos, o que talvez possa se assemelhar à ideia de controle
preventivo.
6. CONCLUSÃO
Neste trabalho, apresentamos os principais pontos da Constituição que vigeu de
25 de março de 1824 a 15 de novembro de 1889, cujos marcos históricos inicial e
final foram, respectivamente, a Independência do Brasil e a Proclamação da
República.
Como visto, foi constituição semirrígida, na qual o controle de
constitucionalidade existia, mas em forma muito diferente da que conhecemos: era
feito pelos poderes legislativo e moderador, apenas.
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A própria presença do poder moderador é característica marcante da
Constituição de 1824, este diferenciadora de todas as demais da história brasileira,
juntamente com o caráter monárquico e a forma de Estado unitário.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 49, I, DO NOVO CÓDIGO
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Resumo: O presente artigo[1] tem como objeto a norma esculpida no novo Código
Tributário do Município de Teresina que concede isenção, no pagamento do IPTU,
ao servidor público municipal efetivo, da Administração Direta ou Indireta, e de
servidor efetivo da Câmara municipal de Teresina. O objetivo é analisar se esse
dispositivo assegura a isonomia tributária no pagamento do referido imposto por
parte dos contribuintes sem criar tratamento diferenciado não permitido pela
Constituição Federal. Para este fim foram analisadas as regras referentes à isenção,
à isonomia tributária e ao Imposto Predial Territorial Urbano de competência dos
municípios, bem como o conteúdo do referido dispositivo legal. Diante dos dados
obtidos, verificou-se que a norma municipal fere o princípio da Isonomia ao eleger
que apenas os imóveis de determinado valor e pertencentes a servidores públicos
municipais ficariam isentos do pagamento de IPTU, não havendo razão justificável
compatível com a ordem constitucional para beneficiar tais servidores em
detrimento dos demais munícipes. Essa constatação é preocupante, pois ao
conceder um privilégio em razão unicamente da ocupação profissional ou função,
cria-se uma norma claramente inconstitucional, que quebra a coesão do
ordenamento jurídico vigente e promove desigualdades ilegítimas dentro da
sociedade.
Palavras-Chaves: Inconstitucionalidade. Isenção. Isonomia. Tributos. Servidor
Público.
Sumário: 1. Introdução. 2. Isenção tributária. 3. Isonomia tributária. 4. Síntese do
iptu segundo o código tributário do município de Teresina. 5. Da
inconstitucionalidade do art. 49, i, da lc 4.974/2016. 6 considerações finais.
Referências.

1. INTRODUÇÃO
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Não se imiscuindo na celeuma doutrinária sobre a natureza jurídica da
isenção, tem-se que esta versa sobre dispensa legal de pagamento, consoante
orientação do Supremo Tribunal Federal (STF). Sendo assim, neste trabalho buscase confrontar a isenção instituída no art. 49, I, da Lei Complementar nº. 4.974/2016
(novo Código Tributário do Município de Teresina - CTMT) com a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), em especial o art. 150, II.
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Segundo a aludida norma constitucional é vedado aos entes tributantes
impor tratamento díspar aos contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, bem como não serão admitidas distinções em razão da ocupação
profissional ou função exercida. Essa norma vai ao encontro do princípio da
Isonomia que informa que todos devem ser tratados igualmente na medida de suas
igualdades e desigualmente na medida de suas diferenças.
É relevante ressaltar que o princípio da isonomia não impede que se
possa adotar discriminação, desde que a norma traga um critério de diferenciação
razoável, como o que beneficia contribuintes em situações menos favorecidas.
Além disso, a lei deve tratar igualmente os fatos econômicos que manifestam a
5

mesma capacidade contributiva e, ao contrário, de modo diferente os que exprimem
capacidade contributiva diversa.
A Constituição atribui aos municípios a competência para instituir e
arrecadar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), sendo o fato gerador deste
imposto a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
acessão física, localizado na zona urbana do Município, com a base de cálculo
estimada conforme o valor venal do imóvel.
O que gera uma controvérsia é o tratamento diferenciado concedido
pelo Novo Código Tributário do Município de Teresina, através do art. 49, I, da Lc.
4.974/2016 aos servidores municipais. Este dispositivo celebra que fica isento do
pagamento de IPTU o imóvel residencial cadastrado com valor venal inferior ou
igual a R$ 93.355,50 de propriedade de servidor público municipal efetivo, da
Administração Direta ou Indireta, e de servidor efetivo da Câmara Municipal de
Teresina, quando nele residir, e desde que não possua outro imóvel no Município.
Pretende-se com esse artigo levantar uma discussão acerca da seguinte
questão: sendo a igualdade a base fundamental do princípio republicano e da
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democracia, como justificar uma isenção que não está em consonância com a
Constituição Federal e promove desigualdades ilegítimas dentro da sociedade?
Tem esse tema em discussão relevância pelo fato de que essa norma,
além de inconstitucional, abre mão de receitas, em detrimento da coletividade.
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2. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A isenção possui natureza jurídica controvertida na doutrina pátria.
De um lado há os clássicos que sustentam que a isenção consubstanciase em dispensa legal de pagamento de tributo, pressupondo a efetiva ocorrência do
fato gerador e o surgimento da obrigação tributária. Em contraposição, há os mais
modernos que entendem que a isenção retira parcela da hipótese de incidência da
tributação.
Para o Supremo Tribunal Federal (STF) a isenção é dispensa legal de
pagamento de tributo, conforme definido na ADI nº 286, relatoria Min. Maurício
Correia.
Conforme o art. 150, § 6º, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (CRFB/88), a concessão de isenção será feita por lei especifica.
Nesse sentido é também o art. 176 do Código Tributário Nacional (CTN).
De acordo com parágrafo único do art. 176, a isenção pode limitar-se a
determinada região do território do ente tributante, em função das peculiaridades do
local.
Emana do art. 177 do CTN que as isenções não são extensíveis às taxas
e contribuições de melhoria, tampouco aos tributos constituídos após a sua
concessão.
As isenções podem ser onerosas, caso em que se não forem concedidas
por prazo certo e sob determinadas condições podem ser modificadas ou revogadas
a qualquer momento – art. 178 do CTN. Nesse toar o STF editou a sumula nº 544:
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas”.
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As isenções ainda podem ser concedidas em caráter geral e individual.
No esteio de Ricardo Alexandre (2016, pag. 450):

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Haverá isenção concedida em caráter geral quando o
benefício atingir a generalidade dos sujeitos passivos, sem
necessidade da comprovação por parte destes de alguma
característica pessoal especial. Como exemplo, tem-se a
isenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
da caderneta de poupança. Haverá isenção em caráter
individual quando a lei restringir a abrangência do benefício
às pessoas que preencham determinados requisitos, de
forma que o gozo dependerá de requerimento formulado à
Administração Tributária no qual se comprove o
cumprimento
dos
pressupostos
legais
(STJ
–
REsp196.473).
3. ISONOMIA TRIBUTÁRIA
5 é genericamente previsto na CRFB/88 no art.
O principio da igualdade

5º caput:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
Segundo tal mandamento, todos devem ser tratados igualmente na
medida de suas igualdades e desigualmente na medida de suas diferenças.
A igualdade pode ser formal, quando o tratamento díspar acima referirse à ordem jurídica, e material, quando dizer respeito à oportunidade de acesso aos
bens da vida. Segundo Dirley da Cunha Júnior (2012, pág. 698), igualdade formal
abrange:
Igualdade na lei – que significa que nas normas
jurídicas não pode haver distinções que não sejam
autorizadas pela Constituição.
(...)
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Igualdade perante a lei – segundo a qual se deve
aplicar igualmente a lei, mesmo que crie desigualdade.
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Pelo exposto é inegável que a igualdade é uma base fundamental do
principio republicano e da democracia, dela decorrendo vários outros princípios,
inclusive da isonomia tributária.
Na seara tributária a CF prevê que aos contribuintes em situação
equivalente não poderá ser dado tratamento diferenciado, nem serão admitidas
distinções em razão da ocupação profissional ou função exercida.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
II que se
qualquer
função

instituir tratamento desigual entre contribuintes
encontrem em situação equivalente, proibida
distinção em razão de ocupação profissional ou
por eles exercida, independentemente da

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
Neste artigo da magna carta se vislumbra a isonomia tributária,
vendando aos entes tributantes tratamento díspar na ordem jurídica
tributaria. Nesse diapasão preceitua Ricardo Alexandre com exemplo (2016,
pag. 112):
Assim, a pessoa física que possui salário de quinhentos
reais mensais está isenta do imposto sobre a renda;
enquanto aquela cujos rendimentos são de cinco mil reais
mensais se sujeita a uma alíquota de 27,5% do mesmo
imposto. Mesmo que os rendimentos sejam idênticos, o
tratamento deve ser diferenciado se, por exemplo, há uma
diferença relevante quanto a número de filhos, despesas
com saúde, educação, previdência, entre outras.
(...)
Tratou da isonomia no seu sentido horizontal, pois
exigiu que se dispensasse tratamento igual aos que estão em
situação equivalente, mas deixou implícita a necessidade de
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tratamento desigual aos que se encontram em situações
relevantemente distintas (sentido vertical).
Outro aspecto que é imperioso relacionar é a íntima relação do
princípio da Isonomia com a capacidade contributiva. Na verdade, o que se tem é
que a capacidade contributiva é subprincípio de algo mais genérico e aplicado a
todo direito – o princípio da isonomia ou igualdade.
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A lei ao ser editada e aplicada tem que levar em conta as igualdades e
diferenças das situações fáticas individuais. No caso dos impostos, estes objetivos
são alcançados por intermédio da capacidade contributiva das pessoas. A lei deve
tratar igualmente os fatos econômicos que manifestam a mesma capacidade
contributiva e, ao contrário, de modo diferente os que exprimem capacidade
contributiva diversa.
Um exemplo de norma que viola a isonomia tributária, que foi
reconhecida inconstitucional pelo STF (ADI nº 1.655), tratava de isenção de IPVA
concedida por lei estadual a proprietários de veículos automotores destinados à
5

exploração de serviço de transporte escolar, desde que vinculados à determinada
cooperativa. A corte entendeu que não é possível admitir que dentro do universo de
proprietários apenas os filiados à determinada cooperativa pudessem ser agraciados
com a isenção.
Em outro caso, a emenda constitucional nº 41/2003 trouxe a
possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária para servidores inativos e
pensionistas, considerada constitucional pelo STF. Ocorre que iria incidir
contribuição, para servidores da União, apenas sobre o que excedesse a sessenta
por cento do limite máximo de benefícios do regime geral de previdência; no caso
dos servidores dos Estados e Município, a regra previa que a incidência iria ocorrer
sobre o que ultrapassasse cinquenta por cento do mesmo limite.
Patente a violação do princípio da isonomia, o STF pôs fim ao
tratamento discriminatório no julgamento da ADI 3.105:
Servidor público. Vencimentos. Proventos de
aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de
contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas.
Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores
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e pensionistas da União, de um lado, e servidores e
pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da
isonomia tributária, que é particularização do princípio
fundamental da igualdade” (STF, Tribunal Pleno, ADI
3.105/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.08.2004, DJ
18.02.2005)
Como registro histórico, carece de trazer à baila que antigamente havia
isenção de imposto de renda para determinadas categorias profissionais, como os
magistrados. Felizmente essa benesse foi explicitamente repudiada pela CRFB/88,
parte final do art. 150, II.
No entanto é necessário ressalvar que o princípio da isonomia não
impede que se possa adotar discriminação. É que se a norma trouxer um critério de
diferenciação razoável, como a que beneficia contribuintes em situações menos
favorecidas, haverá constitucionalidade. Atenta à situação a CF fez a ressalva:
Art. 151. É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o
território nacional ou que implique distinção ou preferência
em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes
regiões do País;
4. SÍNTESE DO IPTU SEGUNDO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO
MUNICÍPIO DE TERESINA
A regra matriz de incidência do Imposto sobre propriedade predial e
territorial urbana – IPTU foi estabelecida no art. 156, I da CRFB/88:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
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Seguindo a previsão constitucional, o CTN estabeleceu o aspecto
material do IPTU:
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Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município.
Ainda tratando do aspecto material é a estipulação do CTMT:
Art. 9º Constitui fato gerador do IPTU, a propriedade,
o domínio útil ou a posse de todo e qualquer imóvel, por
natureza, acessão física, tal como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do município de Teresina, na
forma e condições estabelecidas nesta lei complementar.
Assim sendo, restou assentado na legislação que o fato gerador é o
5

exercício da propriedade, domínio útil ou posse sobre bem imóvel localizado na
zona urbana do município.
Buscando o conceito de propriedade no direito civil, tem-se que
proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa.
Dessa forma o exercício desses direitos caracteriza a propriedade.
Mas não apenas a propriedade, tal como mencionado na literalidade da
CF, gera obrigação tributaria relativa ao IPTU, o STF entende que a interpretação
deve englobar o domínio útil e a posse com animus definitivo.
Destarte, a hipótese de incidência do IPTU é a disponibilidade
econômica do domínio útil, posse ou propriedade, o que afasta da incidência a
situação do locatário, mero detentor, de todos aqueles que exercem precariamente a
posse.
Segundo o CTMT, o aspecto temporal do IPTU é o dia 1º de janeiro do
ano a que corresponda o lançamento (art. 10).
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Ou seja, momento em que se considera ocorrido o fato imponível,
eleito pela municipalidade, é o primeiro dia do ano.
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O critério espacial do IPTU é o município de Teresina. Este município,
em especial sua zona urbana, é a circunscrição territorial onde deve estar localizada
a propriedade imobiliária.
Visando esclarecer o que se entende por zuna urbana, o legislador
municipal estipulou que seria aquela definida em lei, observando a presença de
pelo menos dois melhoramentos indicados nos incisos I a V do art. 11 do CTMT.
Seguindo o mandamento do art. 32 do CTN a lei complementar
municipal 4.974/2016 fixou que são também áreas urbanas: as urbanizáveis e as de
expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, inclusive à residencial de recreio, à indústria, ao comércio
ou à prestação de serviços, mesmo que localizados fora da zona definidas
no caput do art. 11.
O sujeito ativo do IPTU é o Município de Teresina, por sua vez a lei
complementar erigiu como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do
domínio útil ou o possuidor a qualquer titulo. A lei também não olvidou de tecer o
responsável; segundo a norma do parágrafo único do art. 14 do CTMT, respondem
solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio pleno, o titular de
direito de usufruto, uso ou habitação, o possuidor titular de direito real sobre bem
imóvel alheio, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado, isenta do imposto ou a ele imune.
A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, obtido através
da planta de valores genéricos, utilizando-se a metodologia de calculo definida no
CTMT (art. 15).
5. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 49, I, DA LC 4.974/2016
Chama atenção regra constante no art. 49 da LC municipal nº
4.974/2016. Segundo o dispositivo, fica isento do pagamento de IPTU o imóvel
residencial cadastrado com valor venal inferior ou igual a R$ 93.355,50 (noventa e
três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, cinco centavos), de propriedade de
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servidor público municipal efetivo, da Administração Direta ou Indireta, e de
servidor efetivo da Câmara municipal de Teresina, quando nele residir, e desde que
não possua outro imóvel no Município.
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Pela norma aludida, todos os servidores efetivos do ente municipal e de
sua Administração indireta estarão dispensados do pagamento de IPTU, caso seja
proprietário de um único imóvel com valor venal igual ou inferior à quantia de R$
93.355,50 (noventa e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, cinco centavos).
Aqui se tem uma isenção individual que deve obedecer às regras do art.
50, 51 e 52 do Código tributário de Teresina. Ou seja, deverá ser requerida a cada
três anos, o benefício será concedido mediante despacho da autoridade competente
e o sujeito passivo tem o dever de informar o fisco municipal que o benefício
tornou-se indevido.
Vale destacar que o valor de limite de isenção será atualizado
anualmente pelo índice de preço ao consumidor amplo especial (IPCA-E).
5
Diante de tal norma uma
indagação surge: a isenção aludida está em
consonância com Constituição Federal?

A resposta somente pode ser negativa, pelas razões que se passa a
expor.
Conforme sustentado no início, o principio da isonomia também
permite que na lei sejam feitas discriminações, entretanto o fator descriminante
deve ser razoável e estritamente necessário para atingir a finalidade almejada.
Consoante ensinamentos fundamentais sobre princípio da Isonomia,
Celso Antônio Bandeira de Melo (pag. 47-48, 2008) aduz que haverá ofensa ao
preceito constitucional quando:
I – A norma singulariza atual e definitivamente um
destinatário determinado, ao invés de abranger uma
categoria de pessoas, ou uma pessoa futura e indeterminada.
II – A norma adota como critério discriminador, para
fins de diferenciação de regimes, elementos não residentes
nos fatos, situações ou pessoas por tal modo
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desequiparadas. É o que ocorre quanto pretende tomar o
fator “tempo” – que não descansa no objeto – como critério
diferencial.
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III – A norma atribui tratamentos jurídicos
diferentes em atenção em fator de discrímen adotado
que, entretanto, não guarda relação de pertinência
logica com a disparidade de regime outorgados.
IV – A norma supõe relação de pertinência logica
existente em abstrato, mas o dicrímen estabelecido
conduz a efeitos contrapostos que de qualquer modo
dissonantes
dos
interesses
prestigiados
constitucionalmente.
V – A interpretação da norma extrai dela distinções,
discrímens,
desequiparações
que
não
foram
professadamente assumidos por ela de modo claro, ainda
que por via implícita.
Fazendo o cotejo com a norma isentiva do I, art. 49, do CTMT, é
perceptível que esta se enquadra nos preceitos III e IV acima transcrito.
A razão da primeira ofensa ao Princípio da Isonomia está em
determinar que apenas os imóveis, em determinado valor, pertencentes a servidores
públicos municipais estarão isentos do pagamento de IPTU, ou seja, deixarão de
contribuir, em detrimentos dos demais munícipes, para os dispêndios que o
Município tem a seu cargo.
Nota-se que, no caso, não há pertinência logica em eleger os imóveis do
servidores públicos como isentos, visto que não há justificativa racional para
afastar do pagamento ou excluir de parte da incidência os servidores públicos.
Verifica-se que o fator de discrímen (imóvel pertencente a servidor público) não
guarda correlação com efeitos jurídicos atribuídos pela norma (deixar de pagar
IPTU). O fato é que não há nada de especial em exercer as funções de um cargo
público (diga-se: qualquer cargo, já que a norma não faz diferença) e, ao mesmo
tempo, ser proprietário de um imóvel, que suscite o afastamento da obrigação de
contribuir para as despesas públicas.
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A incidência de impostos deve levar em consideração a capacidade
contributiva, determinada pela manifestação de riquezas. Se logo após isentar os
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imóveis, pertencentes a servidores do município de Teresina, com valor ate
93.355,50 (noventa e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, cinco centavos),
o legislador isentou os imóveis residenciais, de qualquer cidadão (art. 49, IV, do
CTMT), com valor venal de até R$ 40.009,50 (quarenta mil, nove reais, cinquenta
centavos), não há razoabilidade nem capacidade contributiva que justifique que os
imóveis de maior valor, pertencentes aos servidores, serão isentos, enquanto que
apenas os de valor bem menor, pertencentes a qualquer cidadão, estarão
dispensados do pagamento.
O artigo 49, I, do CTMT em análise, permanece desprestigiando a
Isonomia, no esteio do que aduz Celso Antônio Bandeira de Melo (hipótese IV),
ainda que se faça a suposição de pertinência logica em abstrato, tendo em mente
que o descrímen elegido conduz a efeitos contrapostos que de qualquer modo são
dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente. Primeiro, pois há
dever genérico de contribuir com os custos que o Estado incorre em busca do bemestar coletivo, sendo as imunidades5 e isenções exceções no arcabouço normativo,
segundo, porque não há razão valiosa, compatível com os interesses acolhidos no
sistema constitucional, para beneficiar os servidores do município de Teresina,
abrindo mão de receitas, em detrimento da coletividade.
Em outras palavras, pode-se afirmar que não bastam pressupostos
fáticos diversos para que a lei mitigue a Isonomia, tampouco são suficientes as
arguições de fundamento racional; é imperioso que o fundamento lógico
autorizante da desequiparação prestigie a ordem jurídica máxima. Neste aspecto, a
isenção municipal fulmina a Constituição da República uma vez que, no art. 150,
II, foi erigido o Princípio da Proibição da Desigualdade - na visão de Ricardo Lobo
Torres (pag. 78, 2010) um corolário da isonomia, e que se expressa sob dois
aspectos: proibição de privilégios odiosos e proibição de discriminação fiscal.
O Estado tem o encargo de satisfação de diversos interesses dos
administrados, como prestação de serviços públicos, obras públicas, solução de
conflito de interesses etc. Entretanto, para alcançar sua finalidade o Estado precisa
de recursos financeiros. Dessa forma, a tributação é o instrumento que se vale o
ente para auferir recursos e custear suas atividades de interesse coletivo.
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Nessa ordem de ideias, é indubitável que o Estado pode convocar todos
integrantes da coletividade (pessoas, físicas, jurídicas, entes despersonalizados)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

para contribuírem com os dispêndios públicos, de modo que apenas em casos
específicos, amparados na ordem constitucional vigente e para a esta atender,
poder-se-á excluir uma classe ou setor especifico da obrigação de pagar tributos.
Voltando aos aspectos da Proibição da Desigualdade acima ventilados,
tem-se que com chegada do Estado Fiscal, os privilégios odiosos passaram a ser
conceituados como o pagamento de tributo menor que o previsto para os demais
contribuintes ou o não pagamento em razão de características pessoais. Já a
proibição de discriminação fiscal é qualquer discrimine desarrazoado, que implique
na exclusão de alguém da regra de tributação geral ou de um privilégio não odioso.
A Constituição brasileira de 1824 extinguiu os privilégios odiosos,
estampando que ficariam abolidos todos os privilégios que não fossem essenciais e
inteiramente ligados aos cargos por utilidade pública.
Com advento da CRFB/88, a proibição de privilégios odiosos continua
vigente, entretanto, hodiernamente, com a total vedação de tratamento diferenciado
em razão de “ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”.
Nas lições de Ricardo Lobo Torres, a vedação de privilégios odiosos é
uma garantia de liberdade:
Embora atue contra as desigualdades na consideração
da capacidade contributiva, do custo/benefício ou do
desenvolvimento econômico, isto é, na defesa dos
princípios vinculados às ideias de justiça e utilidade, a
proibição constitucional visa proteger sobretudo os iguais
direitos da liberdade (art. 5º, caput), que seriam afinal
atingidos pelo privilegium odiosum e pela desigual
repartição tributária.
Ou seja, o mandamento constitucional repudia qualquer tratamento
diferenciado, seja para magistrados, jornalistas, militares, e, com maior razão, aos
servidores públicos de qualquer ente politico, salvo, claro, se houver correlação
lógica entre o discrímen e objetivo a ser atingido pela norma desigualadora.
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Nesse toar a norma municipal é inconstitucional por violar
materialmente o disposto no art. 150, II, do texto maior, haja vista que corporifica
um privilegio odioso, alijando a liberdade e isonômica divisão do ônus tributário.
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Isto pois o tributo é o “preço da liberdade”, afinal, para que o cidadão
possa exercer suas liberdades, vindicar direitos, é necessário que o Estado assegure
um ambiente propício ao livre desenvolvimento. Cabe a este prover as condições
para que o cidadão possa exercer livremente sua profissão e atividade econômica. É
do Estado a incumbência de permitir que o indivíduo, por seu trabalho, gere lucro e
crie empregos. E, em razão do desempenho dessas tarefas, o Poder público deve
buscar recursos financeiros por meio dos tributos.
Nesse toar é inadmissível, perante a ordem constitucional, que uns,
apesar de manifestarem mais riquezas, não sejam alcançados pelo Poder de Império
do Estado, em virtude de uma relação jurídica funcional preexistente. No caso da
lei teresinense, não existe cerne constitucional para o discrimine, muito menos o
objetivo alcançado encontra guarida neste seio. Diferentemente das situações, por
exemplo, de imunidade tributária e5a previsão de tratamento tributário diferenciado
para microempresas e empresas de pequeno porte.
Com base na vedação de privilégios odiosos o STF já decidiu na ADI
nº 3.260/RN:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 271 DA LEI ORGÂNICA E ESTATUTO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE --- LEI COMPLEMENTAR N.
141/96. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE OS INATIVOS,
DO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
JUDICIAIS,
NOTARIAIS, CARTORÁRIAS E QUAISQUER TAXAS
OU EMOLUMENTOS. QUEBRA DA IGUALDADE DE
TRATAMENTO AOS CONTRIBUINTES. AFRONTA
AO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO II, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.
A lei complementar estadual que isenta os
membros do Ministério Público do pagamento de custas
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judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou
emolumentos fere o disposto no artigo 150, inciso II, da
Constituição do Brasil.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

2.
O texto constitucional consagra o princípio da
igualdade de tratamento aos contribuintes. Precedentes.
3.
Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 271 da Lei Orgânica e
Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte --- Lei Complementar n. 141/96.'
Neste julgado, a coima da inconstitucionalidade apresentou-se para a
norma que criava tratamento privilegiado para os membros do Ministério Público,
os quais ficariam dispensados do pagamento de quaisquer taxas. O Supremo
ratificou que a Carta magna não permite esse tipo de violação ao Principio da
Igualdade.
Em outra oportunidade também se manifestou o egrégio tribunal:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 240 DA LEI COMPLEMENTAR 165/1999 DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ISENÇÃO DE
CUSTAS E EMOLUMENTOS AOS MEMBROS E
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO
AO ART. 150, II, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. I – A Constituição consagra o
tratamento isonômico a contribuintes que se encontrem na
mesma situação, vedando qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida (art. 150,
II, CF). II – Assim, afigura-se inconstitucional dispositivo
de lei que concede aos membros e servidores do Poder
Judiciário isenção no pagamento de custas e emolumentos
pelos serviços judiciais e extrajudiciais. III – Ação direta
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do
art. 240 da Lei Complementar 165/199 do Estado do Rio
Grande do Norte. (STF - ADI: 3334 RN, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
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17/03/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-064
DIVULG 04-04-2011 PUBLIC 05-04-2011 EMENT VOL02496-01 PP-00035)
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RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMUNERAÇÃO
DE MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A
VERBA
DE
REPRESENTAÇÃO.
ISENÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PROMULGAÇÃO
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ISONOMIA
TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DO BENEFÍCIO. 1. O
artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, consagrou o
princípio da isonomia tributária, que impede a diferença de
tratamento entre contribuintes em situação equivalente,
vedando qualquer distinção em razão do trabalho, cargo ou
função exercidos. 2. Remuneração de magistrados. Isenção
do imposto de renda incidente sobre a verba de
representação, autorizada pelo Decreto-lei 2.019/83.
5

Superveniência da Carta Federal de 1988 e aplicação
incontinenti dos seus artigos 95, III, 150, II, em face do que
dispõe o § 1º do artigo 34 do ADCTCF/88. Consequência:
Revogação tácita, com efeitos imediatos, da benesse
tributária. Recurso extraordinário não conhecido. (RE
236881, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda
Turma, julgado em 05/02/2002, DJ 26-04-2002 PP-00090
EMENT VOL-02066-02 PP-00432)
Não reconhecendo o alegado merecido tratamento privilegiado aos
oficias de justiça estaduais em aquisição de automóveis, decidiu a Suprema corte:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE
CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º,
XII,
‘g’).
DESCUMPRIMENTO.
RISCO
DE
DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL.
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CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE
JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II).
DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE
FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A
JUSTIFICAR
O
DISCRIMEN
.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo
reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na
tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para
a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS,
na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição
e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75,
recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu,
padece de inconstitucionalidade formal a Lei
Complementar nº 358/09 do Estado do Mato Grosso,
porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao
ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por
oficiais de justiça estaduais sem o necessário amparo em
convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de
guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de
1988 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna
inválidas as distinções entre contribuintes “em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida”,
máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base
axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se
tratamento discriminatório em benefício da categoria dos
oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF - ADI: 4276 MT, Relator: Min. LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 20/08/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG
17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)
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Em caso que o agravante queria ver reconhecido seu direito à isenção
de IPTU em razão da qualidade de servidor estadual também decidiu o STF:
Isenção de IPTU, em razão da qualidade de servidor
estadual do agravante, postulada em desrespeito da
proibição contida no art. 150, II, da CF de 1988.
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[AI 157.871 AgR, rel. min. Octavio Gallotti, j. 15-91995, 1ª T, DJ de 9-2-1996.]
Em sede de Ação Direita de Inconstitucionalidade, o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu não pode prosperar norma que concede
isenção de IPTU a determinada classe, pois fere princípio da Isonomia:
IPTU.
ISENCAO AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS. A TODA EVIDENCIA, A LEI
MUNICIPAL AO ESTABELECER ISENCAO DE
IMPOSTO A UMA DETERMINADA CLASSE DE
PESSOAS, FERIU O PRINCIPIO DA ISONOMIA,
5
ESTATUIDO
NA CONSTITUIÇÃO. (RESUMO) (Ação
Direta de Inconstitucionalidade Nº 591088935, Tribunal
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cacildo de
Andrade Xavier, Julgado em 07/12/1992)

(TJ-RS - ADI: 591088935 RS, Relator: Cacildo de
Andrade Xavier, Data de Julgamento: 07/12/1992, Tribunal
Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia)
A toda evidencia, tem-se que a norma do art. 49, I, do CTMT viola o
Princípio da Isonomia tributária, em especial a proibição da desigualdade, prevista
na CRFB/88.
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo, com a análise feita às regras referentes à isenção, à
isonomia tributária juntamente com a norma esculpida no texto constitucional
chegou-se ao objetivo principal, que foi o de confirmar a tese de que a lei
municipal é uma norma inconstitucional por conduzir a efeitos contrapostos que de
qualquer modo são dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente.
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Fazendo uso da doutrina e da jurisprudência conclui-se que a norma municipal
corporifica um privilégio odioso, alijando a liberdade e isonômica divisão do ônus
tributário.
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A isonomia tributária deve reger todo o ordenamento jurídico, bem como
servir de orientação também na elaboração de novas normas, sendo que qualquer
fator discriminante deve ser razoável e estritamente necessário para atingir a
finalidade almejada.
Além disso, ao beneficiar os servidores municipais apenas por estes exercerem
um cargo público, a norma municipal transferiu a carga tributária decorrente da
isenção de impostos para toda a coletividade não atingida por esse benefício,
abrindo mão de receitas importantes para a manutenção do Município.
O TJRS em importante decisão reconheceu não poder prosperar norma que
concede isenção de IPTU a determinada classe, pois fere o princípio da isonomia,
espera-se que o mesmo ocorra com a norma municipal do art. 49, I do CTMT, uma
vez que esta norma que fulmina com a Constituição Federal e fere o princípio da
Isonomia, gerando discriminações inaceitáveis, não pode continuar existindo no
Ordenamento Jurídico.
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RESUMO: O fato de existir uma valoração na interpretação e na decisão judicial
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suscita um problema essencial: o espaço que é preenchido pela valoração está
sujeito ao intérprete ou é possível ser fundamentado e justificado racionalmente?
Esse problema é fundamental no que tange a legitimidade e estrutura do sistema
constitucional, podendo até mesmo, a depender da resposta, entrar em choque com
princípios democráticos. São esses os questionamentos que o presente artigo
pretende abordar.
SUMÁRIO: 1. A Crise do Modelo Subsuntivo e a Relação Com o Direito
Constitucional. 2. A Racionalidade Pós-Positivista. 3. Para o Restabelecimento Do
Cognitivismo Ético. 3.1. A Justeza dos Enunciados Normativos. 3.2. A
5

Exteriorização das Valorações e a Consciência da Pré-Compreensão. 3.3. Abertura
ao Problema Vinculante. 4. A Teoria da Argumentação e o Discurso Racional. 5.
Racionalidade e Estado Democrático de direito. 6. Conclusão. 7. Bibliografia.

1. A CRISE DO MODELO SUBSUNTIVO E A RELAÇÃO COM O
DIREITO CONSTITUCIONAL
O fundamento jurídico-teórico utilizado por Gustavo just em sua análise tem
por base elementos da chamada jurisprudência da valoração. Tendo como ponto de
partida a crítica do modelo subsuntivo, a jurisprudência da valoração rejeita a ideia
de decisões judiciais advindas de uma simples dedução entre fatos e normas, o que
cai como uma luva quando se quer explicitar a crise desse modelo. A relação com o
direito constitucional dar-se-á de maneira sutíl, tratando-se principalmente dos
limites da reforma constitucional que não dizem só respeito ao direito positivo, mas
constituem problemas de lógica constitucional que exigem uma saída da restrita
relação subsuntiva no momento da resolução de casos normativos. Sobre a relação
da jurisprudência com o direito constitucional, pode-se dizer em linhas bem
definidoras desse conceito que,
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“ a chamada jurisprudência de valores que, segundo
Bonavides, é a mesma jurisprudência de princípios, se
interpreta numa troca de influências com a jurisprudência
dos problemas e domina todo o constitucionalismo
contemporâneo ao conformar os fundamentos na Nova
Hermenêutica no chamado pós-positivismo, no
entendimento de autores como Bonavides ou Dworking, ou
simplesmente positivismo atual, segundo entendem juristas
tais como Alexy ou Bobbio”[1].
Como já dito acima, reitera-se que a jurisprudência da valoração rejeita a
ideia de decisões judiciais baseadas fundamentalmente na subsunção e, dessa
forma, afirma a necessidade da inserção de valores no processo interpretativo. Para
Vasconcellos dos Reis,
“trata-se do pós-positivismo – com a superação dos
jusnaturalismos e do positivismo em suas versões mais
radicais – que concentra sua atenção, sobretudo, na relação
entre valores, princípios e regras”[2].
Ainda, para a jurisprudência da valoração uma decisão judicial não pode ser
puramente lógica, pois a dedução entre os fatos e as normas não pode ser
abrangente o suficiente para que seja efetiva em todos os casos da vida humana.
Eduardo Appio tem uma posição um tanto quando céptica em relação à
jurisprudência da valoração, ele diz:
“uma jurisprudência assentada na aplicação de valores
pode conduzir a uma indesejável ‘funcionalização das
relações sociais’ ao invés de uma ‘socialização da justiça’,
através de decisões judiciais motivadas exclusivamente em
valores morais”[3].
·

Perfil Histórico da Subsunção

Traçando-se o perfil histórico do surgimento e culminante preferência do
modelo subsuntivo nas decisões judiciais, pode-se afirmar que suas bases foram
lançadas com o Estado Constitucional, fruto dos ideais jusnaturalistas racionalistas.
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O jusnaturalismo racionalista retira o caráter axiológico da natureza, ocasionando o
abandono do direito natural e o surgimento dos formalismos jurídicos. Uma parte
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desses formalismos consagra os direito humanos na constituição, fazendo com que
o debate entre real e ideal típica dos jusnaturalismos chegasse ao fim.
Concomitantemente, com o Estado Constitucional surge a exigência de segurança
nas relações e também os postulados da racionalização do direito o que ocasiona
um distanciamento do legislativo e o judiciário. O que de fato acontece é que, a
crença na racionalidade do legislativo faz com que o juiz tenha sua atividade
hermenêutica limitada, cabendo a ele o papel da tão falada “bouche de la loi”. O
dogma da completude do ordenamento jurídico, que seria completo por razões
“racionais”, acaba por resumir a justiça à aplicação do direito positivo como ele é,
sem que haja interpretação. A abordagem ética é excluída da atividade do juiz,
assim como da ciência propriamente dita. Sobre essa, é importante dizer que só
havia duas maneiras de efetivar seu conhecimento: através de uma explicação
causal ou de uma demonstração lógica de seus objetos estudados. De cada uma
dessa formas de se “fazer ciência”, surge, no campo jurídico, uma corrente
pretensamente científica: o sociologismo e o normativismo.
5

O sociologismo, que tem por representante maior Ehrlich, se diz científico,
mas trabalha em cima de bases abstratas e dedutivas, quando a ciência,
diferentemente, se baseia empírica e indutivamente. O normativismo, por outro
lado, utiliza-se do método subsuntivo. É preciso fazer uma pequena ressalva sobre
esse ponto. A utilização do método subsuntivo por parte do normativismo pode ser
bem explicada quando comparada a Teoria Pura do Direito, de Kelsen, com a
jurisprudência da valoração sobre a qual já foi falada acima. Enquanto que para a
jurisprudência da valoração a interpretação jurídica só se completa com um ato de
vontade por parte do decisor, para a Teoria Pura a parte cientificamente apreensível
da interpretação atinge apenas até a formulação da moldura de possibilidades
interpretativas, ou seja, até a parte onde acabaria a atividade subsuntiva, esgotandose, aí, o conhecimento jurídico. O resto da decisão, ou seja, da escolha da decisão
dentre as possibilidades emolduradas, é feito baseado em conceitos como os da
moral. Está aí, na Teoria Pura, representado o racionalismo positivista que conduz
a uma teoria da interpretação com pequeno controle e segurança jurídica. Daí o
esforço contemporâneo da reabilitação da razão prática. Não é que o método de
subsumir não seja de forma alguma aplicável, ao contrário, a subsunção é
geralmente suficiente à aplicação de boa parte das normas jurídicas, mas não basta
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por sí só. Existem casos em que a sua aplicabilidade não é possível ou é
insuficiente.
Voltando às bases da jurisprudência da valoração, e conhecendo o caráter
insuficiente do método subsuntivo, fica explícita a necessidade da introdução, no
discurso jurídico, de premissas valorativas não encontradas no texto normativo.
Vários motivos podem explicar essa necessidade, dentre eles a possibilidade de
existirem situações não previstas por normas válidas, a existência de conflitos
normativos autênticos e pelo caráter vago da linguagem do direito. Esse último,
visível nos conceitos normativos que remetem a uma esfera extrajurídica ou na
possibilidade de discrepância entre a leitura da norma e a vontade da autoridade
que a produziu.
Os tradicionais métodos de interpretação também estão sujeitos a uma
interpretação valorativa. Eles cobrem os diversos contextos da linguagem
normativa, isto é, o linguístico, o sistemático e o funcional. Se utilizados esses
métodos e a obtenção dos resultados for igual, resolveu-se a interpretação via
técnicas já previstas, sem a introdução de valorações adicionais. Porém, esse não é
sempre o caso. Há casos em que os resultados desses métodos são divergentes,
como decidir? Como eles não estão hierarquizados, é preciso fazer uma escolha de
preferência de um em relação aos outros. Alexy propõe que a preferência seja dada
aos argumentos que se vinculem à literalidade da lei ou à vontade do legislador[4].
Ora, essa escolha de preferência não em última instância é uma valoração do
intérprete? Existe uma igual imprecisão nos critérios de solução do problema das
lacunas da lei (analogia e argumento a contrário). Concluí-se, portanto, que sempre
que a decisão não possa advir dedutivamente de um silogismo, os resultados vêm
de uma valoração ética. Cabe aqui dizer que os problemas dos limites do poder
reformador da constituição são como esses citados, não são resolvidos via
silogismos, mas sim a partir de valorações éticas.
Toda essa explanação parece ser logicamente compreensível, se não, pelo
menos aceitada como necessária, mas existem problemas. O fato de advir uma
valoração na interpretação e na decisão judicial suscita um problema essencial: o
espaço que é preenchido pela valoração está sujeito ao intérprete ou é possível ser
fundamentado e justificado racionalmente? Esse problema é fundamental no que
tange a legitimidade e estrutura do sistema constitucional, podendo até mesmo, a
depender da resposta, entrar em choque com princípios democráticos. Alguns
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pensadores, como Loewenstein, consideram que o problema da interpretação e
aplicação dos limites da reforma, citada no parágrafo acima, é metajurídico e,
assim, é inútil pretender seu resguardo racional. Para que essa resposta possa ser
respondida, ou até mesmo pensada a respeito, é necessário traçar um panorama da
concepção de racionalidade que se tem atualmente.
2. A RACIONALIDADE PÓS-POSITIVISTA
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A atual convicção de que os juízos de valor éticos, que qualificam condutas
humanas, são insuscetíveis de fundamento racional, é concretizada pelo conceito
positivista de ciência que exclui da discussão racional as questões prático-morais.
Essa posição desboca no chamado cepticismo ético, caracterizado pelo
discredito no caráter racional da interpretação e aplicação do saber jurídico, visível
nos casos problemáticos do direito constitucional. Uma posição interessante em
relação a isso é a a de Kelsen, ele procurou preservar a cientificidade do direito
tomando um caminho já citado aqui, o de limitar a ação do direito à identificação
das interpretações possíveis, ou seja, à formação da moldura de decisões. Para
5

Alexy, considerações desse tipo são um impulso para que outras formas de
fundamentação racional dos juízos de valor sejam formuladas[5]. Essas novas
formas de fundamentação racional são estudas pela retórica, pela hermenêutica e
pela teoria do discurso racional. Todas procuram superar o paradigma positivista de
racionalidade e restabelecer o cognitivismo ético.
3. PARA O RESTABELECIMENTO DO COGNITIVISMO ÉTICO
3.1. A JUSTEZA DOS ENUNCIADOS NORMATIVOS
Essencial para o restabelecimento do cognitivismo ético, a superação do
conceito positivista de saber racional, citado acima, implica a relativização do
conceito de verdade. Na opinião de Habermans,
“um sistema de direitos que não é formado apenas e a
fortiori de ‘regras’ que incluem procedimentos de
aplicação, como pretende o positivismo, não pode garantir
o mesmo grau de previsibilidade de decisões judiciais,
obtido em programas condicionais”[6].
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Isso quer dizer que a racionalidade dos juízos de valor não é certa nem
puramente verdadeira, nem pode ser, ela só poderá ser tida como válida ou
inválida. Nas palavras de Alexy, “a verdade das afirmações empíricas corresponde
à correção (ou justeza) das expressões normativas”[7]. Assim, não se afirma que
haverá só uma solução possível, pois não haverá julgamentos de verdade, e sim de
validade ou invalidade, âmbito no qual pode haver mais de um enunciado válido
sobre um mesmo fato. Essa distinção, porém, não é suficiente para definir a
racionalidade do saber jurídico. Outras distinções e definições deverão ser
acrescentadas à essa para que se possa definir racionalmente o saber jurídico.
3.2. A EXTERIORIZAÇÃO DAS VALORAÇÕES E A CONSCIÊNCIA DA
PRÉ-COMPREENSÃO
Seguindo a linha traçada por esses estudo já se tem em mente que a
utilização de valorizações nas interpretações jurídicas é fundamental. Acrescentase, então, o fato de que reconhecer que valorações estão sendo utilizadas, como e
onde estão sendo utilizadas também é de importância fundamental para que a
interpretação seja de fato racional. É nesse sentido que a exteriorização das
valoração é explicada. Ao se interpretar é preciso fundamentar a interpretação feita,
para que não seja uma coisa arbitrária, logo, é preciso exteriorizar, ou seja,
explicitar as valorações e diretrizes utilizadas pelo intérprete.
Indo-se um pouco mais além, chega-se a dizer que essa introdução de
valorações no raciocínio jurídico também pretende e deve ser racional. Como? Para
Esser, baseado em Gadamer, a condição para essa racionalidade é a tomada
de consciência da pré-compreensão dos problemas ético-jurídicos que estão em
questão na abordagem.
“O expandir da compreensão ocorre porque a précompreensão já presente no intérprete vai sendo sempre
modificada mediante o agregar de novas informações a
respeito do aludido objeto”[8],
ou seja, é a capacidade de prever o conteúdo daquilo que se pretende
interpretar e, através disso compreender o problema. Logo, é mais do que
importante lembrar que a pré-compreensão do problema não é de fato a
compreensão, essa última utiliza-se da primeira para ser efetivada.
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3.3. ABERTURA AO PROBLEMA VINCULANTE
Um último elemento deve ser citado no que diz respeito à possibilidade de
uma construção racional do raciocínio jurídico: a vinculação desse ao problema
para o qual a regulação jurídica procura a solução.
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Segundo Esser, a formação do sistema jurídico deve se dar a partir da
confrontação com os problemas inerentes à humanidade, da qual surgem
afirmações éticas novas e que depois se firmam nos princípios jurídicos. Não
querendo traçar um paralelo, mas já traçando, essa definição tem uma pequena
semelhança com a teoria da tese, antítese e síntese de Marx, pois o que Esser estar a
afirmar não é nada mais, nada menos, do que dizer que é preciso um confronto,
uma ligação com o problema de fato, para que surjam novas afirmações éticas, e
assim por diante em um círculo infinito (de teses e antíteses). Essa constante
modificação de problemas pressupõe, porém, uma abertura do sistema jurídico, que
deve estar apto a aceitar as novas ideias trazidas dos novos respectivos problemas.
Essa consideração de Esser evidencia a necessidade de uma revisão das concepções
dominantes acerca da positividade jurídica.
5
Friedrich Müller apresenta uma concepção que contém traços da de Esser
vista acima. A sua concepção tem o intuito de substituir o positivismo legal,
baseando-se em uma teoria estrutural e pós-positivista da norma jurídica. Esse
sendo a não identificação da norma e do texto normativo. O texto só compõe o
“programa normativo” e esse último, que é identificado a partir de uma
interpretação do texto legal, faz um recorte na realidade social e forma, com esse
recorte, o âmbito normativo. Assim, os pontos de vista matérias, ou seja, da
realidade social, que correspondem aos citados “problemas” de Esser, funcionam
como fatores determinantes da decisão. A teoria de Müller lida, assim, com textos e
estruturas materiais, como a teoria de Esser também o faz.
Müller e Esser mostram, através dessas novas concepções, como a
integração de problemas, realidade social, e sua regulação normativa formam um
processo contínuo que dá forma à realidade objetiva do direito.
No que tange a constituição e os problemas dos limites do poder
reformador, essas teorias só servem para enfatizar a necessidade da busca das
soluções nas problematizações existentes. Hesse concorda com Müller e Esser
quando diz que a racionalidade possível do direito constitucional depende de um
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processo de interpretação “orientado a problemas, normativamente conduzido,
limitadamente tópico e consciente da pré-compreensão”, podendo, assim, oferecer
resultados de fundamento racional.
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4. A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO E O DISCURSO RACIONAL
A tese abordada por Just na sua análise sobre o caráter racional da
interpretação e da consequente decisão jurídica está intimamente ligada à Teoria da
Argumentação de Robert Alexy. Dois pontos principais dessa teoria podem ser
destacados para a compreensão do problema aqui exposto:
1. A tese de que é possível, através de regras do discurso racional, controlar
a racionalidade do discurso jurídico.
2. A ideia de que tal racionalidade é favorecida se for possível conceber o
sistema jurídico como um sistema composto por regras, princípios e
procedimentos.
O primeiro ponto refere-se explicitamente ao discurso racional, e o segundo é
um elemento desse. Ambos serão discutidos mais adiante.
Antes de mais nada é preciso dizer do que se trata a Teoria da Argumentação,
qual o seu ponto de partira. Pois bem, a Teoria da Argumentação de Alexy parte da
premissa de que o discurso jurídico, sobre o qual trata esse trabalho, é um caso
particular do discurso prático geral, pois versa sobre questões práticas que são
discutidas com pretensão à justeza. Segundo José Sérgio da Silva Cristóvam, “o
interesse por essa proposta doutrinária funda-se, sobretudo, no seu estatuto de
teoria da justificação jurídica. A tese do discurso jurírico – argumentação jurídica –
como um caso especial do discurso prático geral – discurso moral – representa um
importante ponto de partida para uma teoria da fundamentação jurídica, proponto
um instrumental teórico que pretende conferir racionalidade, principalmente, à
resolução dos casos difíceis, a exemplo das colisões entre princípios
constitucionais”[9]. Ainda, a dependência do discurso jurídico em relação ao
discurso prático geral é explicitamente visto quando na aplicação de formas e
regras estruturais como, por exemplo, aplicações do “princípio da universalização”.
Além disso, nas próprias palavras de just, a dogmática pode ser concebida como
uma institucionalização condicionada pela existência do discurso prático geral.
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Ainda sobre essa conexão com o discurso prático geral Alexy aforma que “todo
enunciado com conteúdo normativo é um candidato à fundamentação ou revisão
por meio de enunciados práticos gerais”. Enfim, fica confirmada a relação que tem
o discurso jurídico com o discurso prático geral quando vista sob essas linhas de
pensamento.
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Depois de traçados os parâmetros gerais da Teoria da Argumentação, podese introduzir a Teoria do Discurso. Como o nome já diz, essa teoria formula um
procedimento para a viabilização da racionalidade prática dos discursos. Para que
esse procedimento seja corretamente efetivado, a Teoria do Discurso atua dentro de
um campo delimitado por regras. Cita-se duas:
1. exigência de que todo locutor só pode enunciar juízos de valor e dever que
possam igualmente ser enunciados quando em uma situação semelhante.
2. Todo locutor deve, se solicitado, fundamentar aquilo que afirma, a não ser
que apresente razões que justifiquem a não-justificação (por exemplo
quando essa é presumida ou condicionada).
5

Para essa última regra existem duas maneiras de fundamentar o juízo prático:
a)

invocando uma regra pressuposta como válida.

b)

aludindo às consequências da observância do imperativo contido no juízo.

Entre essas duas maneiras de fundamentar o juízo prático existe uma
semelhança: elas invocam uma norma mais geral do que a que pretendem
fundamentar. Essa operação de invocar uma norma mais geral é tida como uma
regra de racionalidade. É através dela que as premissas utilizadas no juízo são
explicitadas, tornando, assim, o raciocínio claro, racional.
Alguns podem pressupor, depois dessa argumentação, que do discurso
racional resultam interpretações e decisões únicas e corretas para cada caso. Isso
não procede. Essa é a chamada fraqueza da teoria do discurso, o fato de que
algumas de suas regras só são realizadas parcialmente. Mesmo assim, a Teoria do
Discurso ainda se apresenta como sendo uma alternativa ao cepticismo ético atual.
O que foi dito acima, durante a explanação do ponto de partida da Teoria da
Argumentação foi que o discurso jurídico derivaria do discurso prático geral.
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Porém, é preciso também informa as diferenças existentes entre esses dois tipos de
discurso. A distinção principal é que enquanto a argumentação prática geral só
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pretende fundamentar os enunciados racionalmente, a argumentação jurídica
pretende fundamentar enunciados normativos no contexto da ordem jurídica. Ou
seja, essa última é mais específica, é assim, reduz de certa forma a fraqueza do
discurso prático geral.
Um último elemento da Teoria do Discurso, especificamente do discurso
jurídico racional, é a consideração do sistema jurídico como um sistema composto
de procedimentos, regras e princípios. Os procedimentos podem ser expostos
assim:
Discurso
prático
geral à criação
jurídico à processo judicial (decisão)

estatal

do

direito à discurso

Esse procedimento torna claro a relação existente entre o direito vigente e a
razoabilidade da decisão do discurso jurídico. Para Esser, porém, há uma separação
entre esses processos, mas para a Teoria do Discurso há uma dependência entre os
dois. Tanto a razão prática é necessária para suprir as insuficiências do sistema
jurídico, como este, com a vinculação à lei, à jurisprudência e à dogmática, é
condição da realização efetiva da racionalidade discursiva. Essa junção do sistema
jurídico com a razão prática é o início da superação da teoria jurídica positivista.
5. RACIONALIDADE E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Depois dessa extensa análise, pode-se observar a tendência pós-positivista
que estabelece uma relação direta entre a racionalidade e a democracia. É preciso
que haja bases democráticas sólidas para que os princípios da teoria do discurso
sejam aplicados, sem democracia não é possível uma aplicação efetiva de seus
pressupostos.
6. CONCLUSÃO
O que é interessante nessa exposição é que a proposta de uma nova
racionalidade que ultrapasse a racionalidade positivista é tão, ou mais positivista do
que a primeira. Just critica Kelsen por seu racionalismo positivista que é limitado à
formação da moldura de decisões possíveis. Assim, ele sugere, ou expõe a já
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existente, ideia de uma nova racionalidade que supere o cepticismo ético, o qual
afirma não poder haver racionalidade nos juízos de valor. Ora, o que pretende esse
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novo racionalismo é racionalizar os juízos de valor. É racionalizar o âmbito de
juízos de valor que foi deixado de fora da cientificidade jurídica de Kelsen. Isso
nao seria até mesmo mais positivista do que o autor citado? O pós-positivismo
seria, então um positivismo exacerbado, e não, como o nome propõe, uma teoria
que vai além do positivismo. Através da Teoria do discurso racional, pretende-se
racionalizar todo o processo de interpretação e decisão de uma questão jurídica. É
um retorno aos postulados da Escola de Exegese, naquela o juiz deveria ser a boca
da lei e simplesmente dizer o que a lei diz. Aqui se faz o mesmo disfarçadamente, o
juiz teria a possibilidade de interpretar a lei, já que essa é uma necessidade hoje em
dia inegável, mas essa interpretação teria que seguir todos os postulados da teoria
do discurso racional para que fosse considerada válida e racional. Ou seja, a
interpretação e decisão do juiz também é guiada por regras previamente definidas
cabendo ao juiz ser a boca dos princípios interpretativos sobre a lei. Essa posição é
um pouco extremada, mas cumpre o papel para o qual foi formulada: fazer refletir
sobre tudo o que foi exposto nesse trabalho.
5
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RESUMO: Através da análise da doutrina e da jurisprudência, busca-se analisar a
compatibilização material e formal do Estatuto do Desarmamento com a
Constituição da República Federativa do Brasil.
Compatibilidade.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Fundamentos. 3. Posição do Supremo Tribunal
Federal. 4. Outros pontos controvertidos: 4.1. Competência; 4.2. Vigilância
privada. 5. Considerações finais. 6. Referências
1 INTRODUÇÃO
A Lei nº 10.826 de 22 dezembro de 2003, conhecida como o Estatuto do
5 posse e comercialização de armas de fogo e
Desarmamento, dispõe sobre registro,
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, além de criar novos tipos
penais relacionados a armas de fogo.
Fazendo um breve histórico de sua concepção, remota à 1997 os primeiros
movimentos pró-desarmamento no Brasil, quando o controle de armas de fogo
começou a entrar na pauta de preocupações nacionais. Neste mesmo ano, foram
registradas algumas mudanças legislativas pertinentes ao tema, bem como a
estatística de que mais de 80% dos crimes cometidos, o eram por armas de fogo.
Em junho de 2003, ano em que foi organizada uma Marcha Silenciosa, com
sapatos de vítimas de armas de fogo em frente ao congresso nacional, os
legisladores criaram uma comissão mista de deputados federais e senadores para
formular uma nova lei, analisando todos os projetos que falavam sobre o tema nas
duas casas e reescrevendo uma lei conjunta, a qual culminou na Lei nº 10.826/03.
No mesmo ano o Estatuto foi aprovado no Senado, tendo sido aprovado na
Câmara dos Deputados em outubro. Voltou para o Senado novamente, onde outra
vez foi aprovado rapidamente. No dia 23 de dezembro o Estatuto do
Desarmamento foi sancionado pelo então presidente Luis Inácio Lula da Silva,
tendo sido vetado somente o § 4º do art. 25.[1]
Em 2005, seguindo o disposto no art. 35, § 1º, da Lei[2], foi realizado
plebiscito a fim de determinar se o comércio de armar de fogo e munição seria
suspenso, o que foi descartado pela população, continuando o comércio a ser
realizado, porém somente dentro dos parâmetros fixados na Lei.
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O Estatuto foi modificado pelas Leis: 10.884/04, 10.867/04, 11.501/07 e
11.706/08.
2 FUNDAMENTOS
Segundo os defensores do desarmamento, essa política atende aos
mandamentos da Constituição, especialmente ao art. 144, o qual prevê como
responsabilidade do Estado a segurança pública, exercida através das polícias
federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares e corpos de
bombeiros militares.
Entretanto, a Constituição não afirma se os cidadãos poderão ou não
portar armas de fogo. Logo, a constitucionalidade da liberação ou não da venda de
armas de fogo passa por acirrada discussão teleológica: a possibilidade de os
cidadãos terem armas de fogo melhora ou piora a segurança pública?
Para aqueles que defendem o desarmamento, o rastreamento de armas
de fogo seria condição fundamental para a tutela do sistema de segurança pública e
de persecução penal[3]. Apesar de se falar somente em rastreamento, a verdade é
que poucas são as possibilidades de se ter porte de arma hoje no Brasil, de acordo
com o Estatuto atualmente em vigor.
Já quem defende a posição contrária, baseia-se na premissa de que o
desarmamento atinge somente os cidadãos, sendo a maioria dos crimes cometidos
com armas contrabandeadas e roubadas (das polícias, das forças armadas, etc.).
Ademais, utilizam-se de dados estatísticos, como por exemplo, no Brasil temos 26
homícidos por 1.000 habitantes, contra as seis mortes por 1.000 nos EUA, onde a
posse de armas de fogo tanto é liberada como faz parte da cultura[4].
Nesse sentido, o deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB)
apresentou este ano, projeto de lei que visa revogar o Estatuto de Desarmamento,
instituindo novas normas de compra e cadastramento de armas, tornando-as mais
acessíveis à população[5].
Assim, vemos que a essência da Lei nº 10.826/03, qual seja, a
possibilidade de o cidadão portar ou não armas de fogo não passa por uma análise
constitucional, e sim sociológica e ética. Entretanto, analisando-se os demais
aspectos da Lei, podemos destacar alguns pontos controversos quanto à
constitucionalidade, os quais analisaremos a seguir.
3 POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Contra a nova Lei foram intentadas várias ações declaratórias de
insconstitucionalidade (3112, 3137, 3198, 3263, 3518, 3535, 3586, 3600, 3788,
3814), tendo sido as mesmas julgadas pelo STF em maio de 2007. Na ocasião, três
dispositivos da Lei foram considerados inconstitucionais: os arts. 14, 15 e 21.
O parágrafo único do art. 14[6] e o parágrafo único do art. 15[7], que
previam a inafiançabilidade para os tipos penais porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e disparo de arma de fogo, respectivamente, foram julgados
inconstitucionais por constituírem “crimes de mera conduta que, embora reduzam o
nível de segurança coletiva, não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou
ameaça de lesão à vida ou à propriedade”[8], acolhendo entendimento exarado pelo
Ministério Público.
Perceba-se que a CF/88 define alguns crimes como inaficançáveis[9],
devendo tal rol ser considerado taxativo em razão do princípio da presunção de
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inocência. Assim, a única legislação infraconstitucional que define crimes
inafiançáveis é a Lei nº 8.072/90 – que dispõe sobre os crimes hediondos –
conforme expressa previsão constitucional[10].
Também foi considerado inconstitucional o art. 21 da Lei, o qual
negava liberdade provisória aos acusados dos crimes de posse ou porte ilegal de
arma de uso restrito, comércio ilegal de arma e tráfico internacional de arma. A
maioria do Tribunal considerou que o dispositivo vai de encontro aos princípios da
presunção de inocência e do devido processo legal.
Quanto ao art. 35, também questionado, foi este declarado prejudicado,
isto por ter perdido o objeto em 2005, quando foi realizado plebiscito sobre o qual
já se comentou.
A ADI 3112 ainda tratava de aspectos formais. Alegou-se que o
Congresso não poderia dispor sobre a criação de cargos, funções ou empregos
públicos ou criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública,
sendo tal iniciativa privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, II, a e e). Tal
argumento foi rejeitado, entendendo-se que a Lei não trata desses pontos.
A controvérsia pairava sobre o Capítulo 1 da Lei, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, definindo suas competências. Entretanto, tal
Sistema já existia desde 1997[11], não tendo a Lei criado nenhum órgão, cargo,
função ou emprego público, mas somente definindo competências e procedimentos
para dar efetividade à Lei.
4 OUTROS PONTOS CONTROVERSOS
4.1 Competência
5
Segundo o Estatuto, em seu Capítulo I, as armas de fogo de uso civil
devem ser registradas perante a Polícia Federal, no Sistema Nacional de Armas –
Sinarm. Já o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – Sigma, tem o objetivo
de cadastrar armas institucionais das Forças Armadas, Polícias Militares Estaduais,
Corpo de Bombeiros Militares, Agência Brasileira de Inteligência, armas de
representação de outros órgãos públicos, além das armas de uso individual de seus
integrantes[12].
As armas cadastradas no Sigma também deveria ser fiscalizadas pela
Polícia Federal, “mas, para haver o controle, é preciso que o Exército efetive a
integração do Sigma ao Sinarm, o que, após seis anos de vigência da lei, não
aconteceu”[13].
Assim,
as armas militares estão fora do alcance do controle da
Polícia Federal, em violação ao espírito do Estatuto [...] o que
dificulta inclusive investigações e persecução criminal nos casos
de comércio irregular de armas militares, extravio de armas
militares e uso dessas armas em crimes tipificados no Código
Penal, entre outros[14].
Esse é, portanto, um ponto que, embora não seja inconstitucional, torna
a Lei falha, devendo ser corrigido para que esta possa atingir seus objetivos.
4.2 Vigilância privada
Várias foram as críticas feitas ao Estatuto pelo setor da vigilância
privada. Isto porque tal ramo é regido por legislação própria, tendo necessidade de
compra a manuseio de armas de fogo para atingir sua finalidade.
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Assim, um ponto da Lei que entrou claramente em conflito com o que
estava estabelecido na legislação regente dessa atividade foi o art. 28, o qual prevê
que “É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de fogo,
ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII
e X do caput do art. 6o desta Lei”.[15]
Entretanto, “A legislação que trata da vigilância privada, permite o
exercício da profissão de vigilante, armado ou desarmado, a partir dos 21 (vinte e
um) anos de idade”[16]. Ademais, a justificativa da limitação de idade seria a
suposta imaturidade das pessoas abaixo da idade limite, embora a maioridade civil
e penal seja obtida aos 18 anos.
Assim, tal artigo seria inclusive inconstitucional, ao prever
diferenciação entre membros da segurança pública e as demais pessoas, em razão
da idade, quando tal diferenciação não está constituionalmente prevista.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos que a Lei em tela foi editada em face de certo clamor social,
como o são tantas outras leis em nosso país. Ademais, esta causou diversas
polêmicas, tendo sido alvo de diversas ações frente ao STF, todas decididas em
2007.
Entretanto, alguns pontos ainda geram controvérsia, apesar de não se
tratarem obrigatoriamente de inconstitucionalidades. Ainda assim, merecem tais
pontos atenção especial da doutrina, a fim de que esclarecimentos sejam
formulados e mudanças sejam propostas.
Por fim, e mais relevante, é que o ponto principal da Lei não passa por
uma análise constitucional somente, pois que aspectos sociológicos e éticos são os
principais a se considerar quando se quer decidir se os cidadãos devem ou não ter
acesso a armas de fogo.
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RESUMO: O Corrente artigo faz uma comparação entre a atuação do
Direito Penal do inimigo e os princípios inerentes do modelo de Estado de Direito.
A partir da análise representada por Jakobs, essa Teoria tem como objetivo a
prática de umDireito Penal que dividiria os infratores em duas categorias. Os primeir
os continuariam a ter a classificação de cidadão, mesmo que infringissem a lei,
teriam
ainda ojulgamento dentro do ordenamento jurídico estabelecido e voltaria ajustar-se à
sociedade. No entanto, teria uma classe chamada de inimigos do Estado, cabendo a
este um tratamento rígido e diferenciado. O presente tema realiza uma pesquisa da
competência dos métodos utiliza- dos na manutenção da ordem social e da vigência
da norma, frente às ameaças da sociedade
contemporânea. Para isso, estuda teoria
5
do inimigo, que se trata de uma expansão do Direito Penal e os fatores políticos,
que apresenta uma incompatibilidade com o modelo de Estado de Direito. A teoria
do inimigo é fundada como exceção, e apresentada como um modelo de ação de
umestado absolutista, não sendo vista como melhor solução.
Palavras-chave: Direito Penal do inimigo. Estado de Direito. Manutenção da
ordem social. Sociedade contemporânea.
ABSTRACT: The current article is a comparison between the performance of the
Criminal Law of the enemy and the principles inherent in the rule of law model.
Fromthe analysis represented by Jakobs, this theory aims to the practice of criminal
law thatdivides offenders into two categories. The first would still be classi fi
cation of citizens,even if they broke the law, they would still have the trial within
the established legalframework and would adjust to the society. However, I would
have a class called enemiesof the state, leaving this a hard and differential
treatment. This theme performs a search within the competence of the methods
used in the maintenance of social order and the validity of the rule, addressing the
threats of contemporary society. For this study theory of the enemy, that it is an
expansion of criminal law and political factors, which presents a conflict with the
rule of law model. The enemy’s theory is founded as an exception, and presented as
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an action model of an absolutist state, not being seen as the best solution.Key
words: Criminal Law of the enemy, rule of law, maintaining social order,
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contemporary society
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO
PENAL DO INIMIGO. 2.1 Antecedentes filosóficos do Conceito de Inimigo. 2.2
Terceira Velocidade do Direito Penal. 3. A VIGÊNCIA DA NORMA COMO O
BEM JURÍDICO A SER TUTE- LADO. 4. DIFERENÇA ENTRE DIREITO
PENAL DO INIMIGO E DO CIDADÃO. 5. AS FORMAS DE CONTER O
INIMIGO. 5.1 Da Pena. 6. TRAÇOS DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 7. A SEGREGAÇÃO ENTRE OS
CIDADÃOS E OS INDIVÍDUOS NÃO-ALINHADOS. 8. DIREITO PENAL DO
INIMIGO: REALIDADE E EFICÁCIA. 9. DIREITO PENAL DO INIMIGO NA
ESFERA INTERNACIONAL. 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO
O direito penal do inimigo, proposto por Günther Jakobs, tratase de um modelo
de atuação do Estado, que tende a combater os indivíduos que, de formapermanente,
optam, por renunciar a norma, sendo, considerados inimigos e fonte de perigo para
a sociedade.
O presente tema gerou varias discussões no âmbito Criminal atual, pela
necessidade de uma solução, diante dos efeitos sociais, provocados por uma
realidade econômica-tecnológica, que direito penal Clássico, não consegue
reprimir.
Nesta concepção, identifica-se que a sociedade moderna, acompanhou
osurgimento de novas formas de criminalidade, que ameaça o Estado e
seuscidadãos. Confrontado com essa nova realidade social, o Direito Penal,
baseado nateoria do fato e na proteção do bem jurídico, não consegue coibir tais
transgressões. Pois, o Estado não está legitimado a atuar no combate a esses novos
crimes em seuestado proemial. Neste sentido, apresenta-se o Direito Penal do
Inimigo, umaconcepção do Direito Penal que visa precatar as infrações punindo
práticas consideradasdelituosas.
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A percepção da teoria do direito penal do inimigo se dá com a divisão entre
doisformatos: do inimigo e do cidadão. O direito penal do cidadão é aplicado para
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infratores comuns, àqueles que praticam um delito, mas que não apresentam risco
eminente à sociedade. Já o direito penal do inimigo se destinaria àqueles que
praticam umcrime que o afastam da organização estabelecida pelo Estado. Por
Consequência, dentro do direito penal do cidadão, as garantias daquele que se
desvia da norma permaneceriam. No direito penal do inimigo o delinquente teria
suas garantias e direitos perdidos, por representa uma ameaça à paz social, já que
vai contra o ordenamento jurídico.
Assim, para apresentar o conceito de inimigo, se buscará identificar quem
são osinimigos da sociedade. Em contrapartida, analisará a expansão do Direito
Penal, comrelação à teoria de Jakobs, e os motivos políticos que levou até o
conceito de inimigodentro das características do Estado de Direito. Demonstrando
a eficácia da introduçãodeste método na sociedade atual.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO
A primeira vez que a ideia5 do Direito Penal do Inimigo veio a ganhar
propagação, foi em 1985, em meio a um Congresso, em Frankfurt. Nesse ensejo, o
jurista alemão Günter Jakobs realizou a primeira exibição de seus estudos quanto a
teoria doinimigo ( SILVA, OLIVEIRA e FOLLONE, sem data).
Neste congresso Jakobs se posiciona criticamente quanto aos fatos
percebidos por ele, da incriminação do delinquente por apresentar-se como um
risco ao bem jurídico tutelado. Neste sentido, estaria se falando da punição de atos
preparatórios, e de acordo com seu parecer devém ser punidos os atos que deixem
de ser uma cogitação, e que avassalem a esfera do outro.
A Conferência que ocorreu em 1999 em Berlim, Jakobs mostrou ao mundo
repetidamente sua teoria, que foi apresentada em 1985 e não havia causado grande
repercussão na esfera doutrinária. Contudo, Jakobs tratou de aperfeiçoar sua teoria,
estabelecendo e legitimando a mesma sob a confirmação de ser essencial realizar
uma divisão no Direito Penal, criando-se, assim, um método que combata o
inimigo.
Há doutrinadores, que realizam uma divisão de Jakobs em duas fases.
Sendo que a primeira representada pelo ano de 1985 seria a que o autor teria
desenvolvido um Direito Penal do Inimigo mais abrangente, isto é, incluíam um
número maior de delitos. Comparando com a segunda fase, a partir de 1993, em
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que se funda em delitos considerados graves, (SILVA, OLIVEIRA e FOLLONE,
sem data).
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Como se vê, Jakobs conceituou uma ideia, que gerou varias críticas quanto
a sua aplicação, destacando a necessidade de um direito constitucional que
possibilitaa divisão do direito penal, em caráter excepcional.
2.1 Antecedentes filosóficos do Conceito de Inimigo
Jakobs ao descrever a teoria do inimigo, salienta pensamentos de
grandesfilósofos, como Rosseau, que afirmava: “para quem ”qualquer ‘malfeitor’
que ataque o‘direito social’ deixa de ser ‘membro’ do Estado, posto que se encontra
em guerra comeste, como demonstra a pena pronunciada contra o malfeitor“
(ROSSEAU apud JAKOBS, Günther, 2007, p. 25).
Esse mestre da filosofia política iluminista se refere ao inimigo nos estritos
limites da guerra, dispensando ao mesmo um tratamento diferenciado, caso não
esteja em estado conflitante, não o faz de maneira tão ampla quanto Jakobs que
admite essa aplicação até mesmo fora do estado de guerra, bastando a
periculosidade doindivíduo.
Entram também neste rol Hobbes, Fichte e Kant, precursores do conceito de
inimigo. Hobbes, no mesmo sentido de Kant, afirma que:
Cidadão não pode eliminar, por si mesmo, seu status.
Entretanto, a situação é distinta quando se trata de uma
rebelião, isto é de alta traição, pois a natureza deste crime
estana rescisão da submissão o que significa uma recaída no
estadode natureza. E aqueles que incorrem em tal delito não
são castigados como súditos, mas como inimigos.
(HOBBES apud JAKOBS, 2007, p. 27).
O jurista traça um paralelo entre dois pensadores. Tendo em vista que, para
Kant, esse inimigo não deve ser mantido como cidadão visto que, recusa-se
aintegrar um “estado comunitário-legal”. Da mesma forma que Hobbes,
despersonaliza o réu de alta traição. Ambos admitem um Direito Penal do cidadão e
um Direito Penal do inimigo.
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2.2 Terceira Velocidade do Direito Penal.
As Velocidades do Direito Penal foram elaboradas pelo espanhol Jesús
Maria Silva Sánchez, um dos mais importantes penalistas da atualidade, os seus
ensinamentostêm grande influência na composição do pensamento penal brasileiro.
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A teoria traz ideia de que dispomos no ordenamento jurídico de
diversasdimensões no Direito Penal. Inicialmente, o jurista, divide o Direito Penal
em duasvelocidades, nomeada como primeira velocidade e a segunda velocidade,
mas, afirma existir uma terceira velocidade, que seria o Direito Penal do Inimigo.
Neste sentido, Jesús Maria Silva Sánchez, preconiza de forma que:
Ficaram caracterizadas as que, a meu juízo, se riam as“duas
velocidades” do Direito Penal. Uma primeira
velocidade,representada pelo Direito Penal “da prisão”, na
qual haver-se-iamde manter rigidamente os princípios
político-criminais clássicos,as regras de imputação e os
princípios processuais; e umasegunda velocidade, para os
casos em que,
5 por não tratar-se jáde prisão, se não de penas
de privação de direitos ou pecuniárias, aqueles princípios e
regras
poderiam
experimentaruma
flexibilização
proporcional a menor intensidade da sanção (SANCHEZ,
2002, p. 148).
Sánchez introduz a primeira velocidade como um modelo de Direito Penal
liberal-clássico, que se vale preferentemente da pena privativa de liberdade.
Segunda velocidade, defende a flexibilização, de forma proporcional, garantias
penais eprocessuais penais, porém, se funda na certeza das medidas alternativas à
prisão, como restritivas de direito e pecuniárias.
Na terceira velocidade há um misto, trata-se de uma velocidade híbrida,
visto que se faz o resgate das penas de prisão por excelência e são flexibilizadas
asgarantias penais e processuais penais. O símbolo maior da terceira velocidade é o
Direito Penal do Inimigo.
3. A VIGÊNCIA DA NORMA COMO O BEM JURÍDICO A SER TUTELADO
É necessário salientar que toda sociedade, designa valores e princípios
fundamentais. Esses valores se retratam no momento da implantação de uma ordemju
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rídica, os chamados bem jurídicos tutelados, que se transformam nas mais diversas
categorias de normas. Consequentemente, devem ser respeitadas por todos os
membros da sociedade estabelecida.
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Com a transgressão do preceito legal vigente, entra em cena a figura doEstad
o, que é o incumbido de manter a ordem social, para cumprir o seu papel e dar uma
resposta à afirmação do delinquente.
Em Função disso, Günther Jakobs questiona, principalmente, o conceito de
bem jurídico e como o Estado deve operar de modo a tornar eficientes os preceitos
estabelecidos pela norma. Com base nestes questionamentos que se inicia adiscussão
sobre a realidade e eficácia do Direito Penal do inimigo.
Primeiramente, é preciso delimitar a proteção dos bens jurídicos. Segundo
corrente majoritária, o direito penal protege os bens jurídicos em sentido estrito.
Isso expressa que existem certos bens, como a vida, o patrimônio, que são
predecessoresao próprio Direito, e compõem uma fonte primária do mesmo. Tais
lesões secaracterizam pela deterioração do bem, como a morte de uma pessoa
ocasionada por doença, ou um carro que se deteriora com o uso. Estes fatos não
têm relevânciajurídica ao Direito Penal, pois, este visa proteger um determinado
bem que está em perigo em face de uma ação de terceiro.
Jakobs define a sociedade como de massas e de contatos anônimos:
Pretendendo-se que uma norma determine a
configuração de uma sociedade, a conduta em
conformidade com a norma, realmente, deve ser esperada
em seus aspectos fundamentais. Isso significa que os
cálculos das pessoas deveriam partir deque os demais se co
mportarão de acordo com a norma, isto é, precisamente,
sem infringi-la (JAKOBS, 2007, p. 33).
Assim, observa-se que as pessoas, nas relações jurídicas dentro do convívio
social, se caracterizam como possuidoras de direitos. Ao interagir umas com asoutras
, esperam dessas um comportamento estabelecido com a norma vigente, não se
preocupando, com a proteção dos bens jurídicos tutelados.
Consequentemente, a visão do Direito Penal é relativa quanto a proteção dobem
jurídico, pois o interesse deste ocorrerá, somente, quando haver ameaça de outrem. Neste
Sentido, a norma é instrumento que estabelece as condutas relevantes,qualquer ato ilícito é
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uma afronta ao ordenamento jurídico vigente, sendo dever doEstado, com medidas
coercitivas restaurar a ordem.
4. DIFERENÇA ENTRE DIREITO PENAL DO INIMIGO E DO CIDADÃO.
Em sua tese Jakobs, ressalva duas formas que o estado deve impor
aspessoas que atuam em desconformidade coma lei:
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O Estado pode proceder de dois modos com osdelinquentes:
pode vê-los como pessoas que delinquem, pessoas que tem
cometido um erro, ou indivíduos que devemser impedidos
de destruir o ordenamento jurídico, mediante coação
(JAKOBS, 2007, P.42).
A forma destinada ao cidadão consiste em barrar os métodos de evolução
das pessoas que cometem um delito, porém, não pretendem atingir a estrutura
estatal. Assim, verifica-se que o não cumprimento das normas imposta não esta
direcionada contra a permanência do Estado e suas instituições.
A segunda, qualificada como Direito Penal do inimigo, tem como objetivo
5

deteraqueles que proporcionam uma perturbação à ordem social, gerando um
perigo à coletividade e à estrutura estatal. Estes indivíduos, segundo Jakobs, não
podem serclassificados como cidadãos, mas sim inimigos, devendo receber, um
tratamento diversificado, ou seja, devem ser excluídos das relações jurídicas e
sociais do Estado.
Contudo, é importante enfatizar no que se refere ao inimigo, não se excluem
todos os direitos intrínsecos à classe de cidadão, as garantias civis de natureza
privada ficam conservadas. Uma vez que se deve manter a expectativa, para
queestes infratores retornem ao convívio social.
Ao fim, é imprescindível destacar a visão de Jakobs. Mesmo havendo
anecessidade de constituir uma legislação própria para cada modelo de Direito
Penal, oautor tem total acertamento que o Direito Penal do inimigo nunca se
consubstanciarade forma pura. Pois, ao inimigo, será dado o mínimo do tratamento
como cidadão.
5. AS FORMAS DE CONTER O INIMIGO
O direito penal do inimigo, ao invés de punir o que ocorreu, pune-se pelo
que poderá ocorrer. Dessa forma é possível coibir as organizações criminosas antes
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da consumação do ato ilícito. Entretanto, a cerca da redução da pena a
suaaplicabilidade esta fora de questão. Pois, a intenção dos infratores é certa
edeterminada, e a prática somente não se consumou pela interferência e
desempenho do Estado.
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O maior traço do Direito penal do inimigo no nosso ordenamento jurídico
pode ser encontrado no chamado regime disciplinar diferenciado, introduzido no,
(art. 52, pela Lei de Execução Penal 10.792/2003):
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitu
ifalta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou
disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime
disciplinar diferenciado, com as seguintes características:
I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem
prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de
mesma espécie,até o limite de um sexto da pena aplicada;
II - recolhimento em cela individual;
III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as
crianças,com duração de duas horas;
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias
para banho de sol.
§ 1 O regime disciplinar diferenciado também poderá
abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais
ouestrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.
§ 2 Estará igualmente sujeito ao regime disciplinardiferencia
do o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a
qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha
oubando.
Neste contexto, pune-se o sentenciado por sua personalidade, não pelo ato ilícito
que ele praticou. A derrogação de garantias processuais, que os inimigos estão sujeitos, se
baseia na proporção. O agente que atua em desconformidade com a Lei vigente,
coerentemente, não pode se utilizar desta para benefícios nela contida. Nestesentido, o
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autor, destaca que a medida de combate aos indivíduos, não é meramentecomunicação do
Estado com seus cidadãos, mas sim, uma ameaça aos seusdesalinhados.
5.1 Da Pena
Jakobs descreve que a pena constitui-se, em coação, ou seja, ela tem apenas
um sentido: portadora da resposta ao fato:
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[...] o fragmento, o autor destaca com toda veracidade,
aplicação da pena como medida coercitiva. Comprovando a
vigência da norma e firmando a segurança indispensável à
preservação do convívio social, determinando que a sansão
está voltada contra um indivíduo perigoso. Assim a punição
não abrange somente o ato praticado no passado, mas,
também, aos futuros, prevenindo atos ilícitos a que venha
ocorrer.
Neste fragmento, o autor destaca com toda veracidade, aplicação da pena
como medida coercitiva. Comprovando a vigência da norma e firmando a
segurança indispensável à preservação do convívio social, determinando que a
5

sansão está voltada contra um indivíduo perigoso. Assim a punição não abrange
somente o ato praticado no passado, mas, também, aos futuros, prevenindo atos
ilícitos a que venha ocorrer.
O Direito Penal do inimigo, proposto por Jakobs, consiste na intenção em
transgredir de forma repentina o direito penal clássico. Por compreender que este
padrão está obsoleto frente aos aperfeiçoamentos da criminalidade contemporânea,
especial- mente, com o desenvolvimento do crime organizado de cunho terrorista.
Contudo, essa nova teoria esbarra em uma resistência por parte de alguns
doutrinadores penais. Devido as suas formas inconciliáveis com o Direito Penal,
gerado pelo princípio do Estado de Direito e os efeitos que poderá ser provocados
na sociedade.
6. TRAÇOS DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
No Sistema Jurídico Brasileiro o Direito penal do inimigo não é viabilizado,
pois, na C. F./88, existem normas que não asseguram esse tema. Devido ser um
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meiomaisopressivodetratamentodosindivíduos,porconseguinte,violanãosomente
garantias penais, mas também as processuais.
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A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 5°, XLIII, que:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
àvida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveisde 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,
osexecutores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
Neste Contexto, considera-se o crime de tráfico de drogas inafiançável
einsuscetível de graça ou anistia. Na Lei de crimes hediondos 8.072/90 no seu
artigo,2.º, § 1.º, retrata que pena será cumprida inicialmente em regime fechado.
Ocorre que, ao reprimir de maneira excessiva este crime, vem-se aumentando
progressivamente aspenas com relação a outros crimes apontados sérios pelo
ordenamento jurídico. Como exemplo, o artigo 121, caput, C. P., se refere a
homicídio simples, aonde a pena dereclusão é de 6 a 20 anos.
Analisando estes parâmetros, subentende-se que o crime de tráfico e as
organizações criminosas que existem por meio do financiamento do crime, é um
traço do Direito Penal do Inimigo no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
A Constituição Federal de 1988, não admite nitidamente a teoria de Jakobs,
uma vez que, não aprova o alto grau de rigidez do referido tema. Entretanto, aplicase indiretamente o direito penal do inimigo, com a finalidade de proteger os
interesses difusos e coletivos. Para que essa aplicabilidade possa ocorrer de
maneira eficaz, énecessário buscar o princípio da proporcionalidade, para tutelar de
forma autenticatanto a liberdade quanto os bens resguardados pela Constituição
Federal. Atingindo assim, os indivíduos que não cumpre com os padrões
determinados no contratosocial.
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7. A SEGREGAÇÃO ENTRE OS CIDADÃOS E OS INDIVÍDUOS NÃO
ALINHADOS.
A segregação entre cidadãos e inimigos proveniente do Direito Penal
doinimigo é intangível, aos ideais de Meliá, à frente do ordenamento jurídico
vigente quese rege sob a guarda do Estado de Direito.
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Para Jakobs, o cidadão é aquele que se comporta de acordo com a
expectativa normativa esperada. Em contraparte, o inimigo caracteriza-se por
descumprir propositalmente tal norma, ocasionando um desequilíbrio social, razão
pela qual perde a sua condição de cidadão.
Contudo, a classe de cidadão, nas sociedades regidas pelo Estado de
Direito, é algo que se estende a todos os seres humanos, cabendo ao Estado
estabelecer quais os respectivos direitos e deveres desta condição. Desta forma, não
é possível qualquer renuncia a referida classe, pois, as pessoas não podem se
excluir da sociedade. Mesmo que, não operem de acordo com a norma corrente, os
cidadãos não têm capacidade jurídica para exercer esta função.
Outrossim, o Direito Penal do inimigo, é compreendido como uma reação con
tra um indivíduo perigoso em que a5 pena exerce uma prevenção ao fato que poderá
ocorrer.
Ao excluir o cidadão da sociedade mediante a aplicação do rigor imposto pela
teoria do inimigo, especialmente em que ocasião que a punição esta direcionada
contra a ideologia de uma pessoa, impossibilita a maleabilidade referente ao
Direito. Favorecendo o desempenho daqueles que praticam o desvio de conduta,
uma vez que estes indivíduos perdem sua liberdade por serem identificados por
suas ideias e não por seus atos.
Assim, Meliá não acredita na eficácia dos meios propostos pelo Direito
Penal do inimigo, principalmente quando se trata da coexistência entre os direitos
penais do cidadão e do inimigo, vigentes no mesmo ordenamento jurídico-penal.
Ademais, quanto à coexistência de legislações penais, leva a acreditar que
asmedidas ditas exclusivas do Direito penal do inimigo, que de modo geral, visam
proteger os preceitos estabelecidos pelo Direito Penal do cidadão:
[...] tendem a contaminar outros âmbitos de incriminação
[...] de modo que há boas razões para pensar que é ilusória
aimagem de dois setores do Direito penal [...] que possam
conviver em um mesmo ordenamento jurídico. (MELIÁ,
Manuel Cancio, 2007. p.73).Pode-se identificar que Méliá,
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evidencia
que
a
ação
do
Estado, deve estar
elencada em padrões de proporcionalidade e de imputação devi
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damente instituídos pelos princípios de Direito Penal.
8. DIREITO PENAL DO INIMIGO: REALIDADE E EFICÁCIA
O julgador deve apreciar todos os itens descritos no artigo para fixar a penabase da condenação. Dessa forma, o juiz realizara uma análise da personalidade do
agente como requisito para á aplicação da pena. Contudo, a compreensão do
Direito Penal do Estado de Direito está em punir o agente pelo fato por ele cometido
e não por sua personalidade.
O princípio normativo da separação impõe que
ojulgamento não verse sobre a moralidade, ou sobre o
caráter, ou, ainda, sobre outros aspectos substanciais da
personalidade do réu, mas apenas sobre os fatos penalmente
proibidos quelhe são imputados e que, por seu turno,
constituem as únicas coisas que podem ser empiricamente
provadas pela acusação e refutadas pela defesa. Assim, o
juiz não deve indagar sobre a alma do imputado, e tão
pouco emitir veredictos morais sobre sua pessoa, mas
apenas individuar os comportamentos vedados pela lei
(FERRAJOLI, 2002, p.179).
Diferente dos ensinamentos de Ferrajoli, o Direito Penal do inimigo
buscaresguardar a vigência da norma, responsável pela formação da estrutura
social,prevenindo a lesão do bem jurídico e fortalecendo a segurança da sociedade.
Isso deve suceder por uma legislação diferenciada, que Possibilita a punição do
indivíduo,baseado no campo interno e externo. O que evidencia um julgamento
baseado namoral e na personalidade da pessoa, e não no fato ilícito que veio a ser
causado porele, o que apresente uma grande diferença da perspectiva penal
clássica.
Nesse caso, a perspectiva não só contempla
retrospectivamente o fato passado que deve ser submetido
a juízo, mas também se dirige - e sobretudo para frente, aofuturo, no qual uma “tendência a [cometer] fato
s delitivos deconsiderável gravidade
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poderia ter efeitos perigosos
generalidade” (JAKOBS, 2007, p.23).

para

a

Neste sentido, Meliá, (2007), destaca que se a perca dos direitos inerentes
do cidadão se da pela análise do comportamento do indivíduo, o Estado
impossibilita-ode justificar os elementos essenciais que o levou até o fato,
firmando, assim, a tese de que optam pelo terror. Isto, pois, essa pessoa será
identificado por suasmanifestações ideológicas e não pelo ato praticado.
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Além do que, há uma grande imprecisão constitucional, pois, oportuniza um
alto índice de interferência por parte do Estado sobre seus cidadãos. Isso ocorre
pela dificuldade que terá para identificação do inimigo, uma vez que este, não tem
um padrão próprio e convive como qualquer outro indivíduo dentro da sociedade.
Desse modo, deve o Estado ter acesso às informações de todos os seus cidadãos
parapoder buscar aquele que se enquadra na condição de inimigo.
Por todas as razões expostas, percebe-se que o Direito Penal do inimigo,
visa proteger a norma e as garantias constitucionais vigentes para a sociedade.
Contudo, proporcionará o avanço de um Estado sem limites, fazendo com que o
5
Direito Penal retroceda a um Estado
de características absolutistas. Desta forma, o
Direito Penal do inimigo ainda não é o meio mais eficaz de combate aos riscos da
evolução econômico- tecnológica da sociedade, tendo que, aprimorar mais suas
ideias para uma possível aplicabilidade.

9. DIREITO PENAL DO INIMIGO NA ESFERA INTERNACIONAL
A teoria de jakobs, ganha efetividade frente aos Direitos Humanos na esfera
Internacional, por se tratar de uma teoria que tende a eliminar o individuo que
causa mala sociedade. Neste contexto, se verifica que há uma enorme dificuldade
quanto à aplicabilidade concreta dos Direitos Humanos na esfera internacional,
devido à existência de uma barreira da soberania estatal, diante destes institutos
jurídicos.
Com o estabelecimento dos Direitos Humanos, o ser humano adquiriu um
status de Sujeito de Direitos diante de toda população internacional, assim, esses
direitosnão poderão ser violados pelo Estado mesmo que aleguem exercício da
soberania. Isso não se trata de uma limitação do poder do Estado, mas de uma
proteção aos direitos inerentes do cidadão de modo a garantir o conceito de
soberania.A teoria do direito penal do inimigo retrata que direitos humanos e
soberania
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são fundamentos que estão interligados, pois, é função do Estado soberano garantir
a proteção da dignidade humana e o bem-estar de seus cidadãos.
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Quando se fala em violação dos Direitos Humanos pelo Estado, implica em
afrontar o poder soberano. Ao aplicar a teoria do Direito Penal do Inimigo, que
retrata a perca dos direitos inerentes do cidadão para aquele que não cumpre com
contrato social, Jakobs, também, rompe com os direitos humanos que assegura as
garantias fundamentais.
Como se tem mostrado, só é pessoa quem oferece
umagarantia cognitiva suficiente de um comportamento
pessoal [...]. Contrariamente a esta posição se encontra,
entretanto, na atualidade, a suposição cor- rente de que em
todo o mundoexiste uma ordem mínima juridicamente
vinculante no sentido de que não devem tolerar-se as
vulnerações
dos
direitos
humanos
elementares,
independentemente de onde ocorram, e que, ao contrário,
há que reagir frente a tais vulnerações, mediante uma
intervenção e uma pena (JAKOBS, 2007, p 45).
Todos os seres humanos devem ser tratados de maneira igualitária, pois,
impor diferenças aos indivíduos é o mesmo que retirar suas garantias fundamentais,
eliminando assim, qualquer forma de autodefesa. Desta forma, a aplicabilidade
dodireito penal do inimigo, acarreta a perca desses direitos inerentes ao status de
cidadão, uma vez que o Estado determina quem são seus inimigos e qual o modo
queserão tratados.
Nesse sentido, a aplicação da dignidade da pessoa Humana, deve
serefetivada e o Estado Soberano terá a função de garantir os direitos fundamentais
do cidadão. Quanto à análise da teoria do direito penal do inimigo é necessário se
firmar que a dignidade da pessoa humana deve ser garantida em toda sua
plenitude,independente da periculosidade do individuo.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto no início do trabalho, após um exame das peculiaridadesinerentes
à proposta da teoria do direito penal do inimigo, pode-se afirmar que, trata-seda neutralização
das condutas de riscos e prevenção a atuação criminosa. Contraria a concepção do Direito
Penal clássico, ou seja, ao invés de punir pelo ato praticado, pune-se através de uma análise de
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conduta do individuo, pelo ato que se pretende praticar. Esta teoria foi elaborada devido à
incapacidade do Direito Penal clássico, em atuar em determinadas circunstâncias da sociedade
contemporânea, decorrentes do desenvolvimento econômico-tecnológico.
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O Direito Penal do inimigo é estruturado para proteger a norma vigente.
Desse modo, o indivíduo, ao cometer um ato criminoso ou mesmo antes da prática
delituosa, desautoriza a vigência da norma. Neste contexto, é a norma penal quem
determina quais os bens que não podem ser atacados. Portanto, cabe ao Direito
Penal o papelde garantir à expectativa correspondente a norma.
Neste seguimento, o indivíduo pode ser rotulado de duas maneiras distintas
dentro da sociedade: como cidadão, quando apresenta uma comprovação cognitiva
mínima de que operara nos ditames da norma estabelecida, ou como inimigo aquele
que, por opção própria, rompe com direito e o contrato social, não tendo o mínimo
de segurança cognitiva diante da sociedade. Entende-se que o método de rotulagem
adotado por esta teoria baseia-se exclusivamente na conduta do agente, inclusive no
meio privado, pois, tanto, seus pensamentos, como sua postura em meio
àsociedade, devem estar em similaridade com norma vigente.
5
A principal medida de atuação
do direito penal do inimigo está na
viabilidade do Estado em agir de forma preventiva, antes da lesão do bem jurídico.
Isso apresenta qual é a finalidade da pena na teoria do inimigo. Pena está que
apenas neutraliza o indivíduo perigoso, o que, consequentemente, gera uma
prevenção geral positiva,pois, retira do convívio social aquele que não disponibiliza
a mínima segurançacognitiva.

Diante da realidade atual, constata-se que a cada dia as pessoas, busca por
maior segurança na qual o Estado, por intermédio do Direito Penal, procura
oferecer uma solução a esta situação. Nesta preocupação social pela segurança, que
se abre espaço para o desenvolvimento e a introdução de um modelo de Direito
Penal com características semelhantes ao proposto por Jakobs.
A aplicação da teoria de combate aos indivíduos não alinhados justifica-se
em virtude das emergências da sociedade atual compondo-se um Estado de
Exceção. Ocorre que, está teoria tende a se prolongar, mesmo após o término
dessas situações justificantes, pois, estas ações conseguem se firmar diante da
justificativa de que agem por extrema necessidade, o que não passa de um mero
discurso do Estado, visto que, a referida necessidade está sobre subordinação de
quem detém o poder.
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Para comprovar a realidade da aplicação do Direito Penal do inimigo,
retratou- se na legislação brasileira, elementos deste conceito e suas consequências
para a sociedade contemporânea. Após está analise, com todas as versões
apresentadas, foi possível concluir, que o Direito Penal do inimigo não é o meio de
atuação mais eficaz no combate a nova forma criminalidade.
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RESUMO: O presente estudo busca investigar o reflexo da liberdade de imprensa
sobre a garantia da presunção de inocência na instituição do Júri e na formação da
convicção dos jurados. Para isso, empregou o método de abordagem dedutivo,
métodos de procedimento histórico e tipológico e técnicas de pesquisa bibliográfica
e documental. Averiguou a intensa e negativa interferência do pré-julgamento
sensacionalista estabelecido pela mídia na formação da convicção dos jurados e o
consequente prejuízo à garantia da presunção de inocência no rito do Tribunal do
Júri. Verificou a necessidade de ponderação entre as garantias constitucionalmente
asseguradas à liberdade de imprensa e à presunção de inocência com a finalidade
de que o direito à presunção de inocência não continue a ter sua eficácia furtada
pelo exercício desmedido da liberdade de imprensa pelas mídias nacionais.
Palavras-chave: liberdade de imprensa; presunção de inocência; tribunal do júri.
ABSTRACT: This study seeks to investigate the reflection of the freedom of the
press on the guarantee of the presumption of innocence in the institution of the Jury
and in the formation of the conviction of the jurors. For this, it used the method of
deductive approach, methods of historical and typological procedure and
techniques of bibliographic and documentary research. It verified the intense and
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negative interference of the sensationalist pre-judgment established by the media in
the formation of the conviction of the jury and the consequent prejudice to the
guarantee of the presumption of innocence in the rite of the Jury Court. It verified
the need to balance between the guarantees constitutionally ensured freedom of the
press and presumption of innocence so that the right to the presumption of
innocence does not continue to have its effectiveness stolen by the excessive
exercise of freedom of press by the national media.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Keywords: freedom of press; presumption of innocence; jury court.
SUMÁRIO: Introdução; 1. O Princípio da Presunção de Inocência; 1.1 A
Presunção de Inocência no rito do Tribunal do Júri; 2. O Direito à Liberdade de
Imprensa; 3. O Reflexo da Liberdade de Imprensa sobre a Presunção de Inocência
no Tribunal do Júri; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO
5

Nos tempos atuais, a discussão acerca de temas como as garantias
penais versus liberdade de imprensa ganha tom especial. Isso se deve ao fato de
que, com a difusão e popularização das novas mídias, o alcance das informações
veiculadas nesses meios maximizou-se em escalas cada vez mais significativas.
Com isso, surge uma nova realidade a ser enfrentada pela comunidade jurídica,
ganhando relevo o natural e não raro embate entre as diversas garantias
fundamentais asseguradas ao ser humano em nossa Carta Maior e a dúvida latente
de qual deve sobressair no caso concreto.
Insere-se nessa discussão, com recorte na seara criminalista, o choque entre as
garantias individuais do réu, mais especificamente a presunção de inocência, frente
o direito à liberdade de imprensa e seus reflexos na instituição do Tribunal do Júri.
Nesse sentido, busca-se averiguar qual o real impacto da liberdade de imprensa
sobre a garantia da presunção da inocência na instituição do Júri e na formação da
convicção dos jurados no julgamento de casos já noticiados pela mídia.
Para isso, como método de abordagem da temática em destaque utilizou-se a
dedução, partindo-se do estudo dos direitos em confronto para a análise de seus
reflexos sobre uma temática específica, no qual se procedeu de forma histórica e
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tipológica a partir de técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Nesse
contexto, o presente estudo se estruturará primeiramente em uma análise dos
direitos fundamentais em choque para então analisar o reflexo da liberdade de
imprensa sobre a presunção de inocência no âmbito da formação da convicção dos
jurados nas sessões de julgamento em sede de Tribunal do Júri.
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1 O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
O princípio da presunção de inocência pode ser traduzido na garantia que
titulariza o réu de ser tido por inocente até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória. Assegurado constitucionalmente na dicção do art. 5º:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: [...] LVII - ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória; [...].[1]
A Carta Maior de 1988 prevê a garantia indistinta a todos de ser considerado
inocente pela prática de qualquer infração penal até que se prove o contrário. Isto é,
por mais que existam provas no caso em apreço a indicar a culpabilidade do
suposto autor do crime, não se pode estabelecer o rótulo de culpado antes de a
decisão judicial ser definitivamente proferida de maneira irrecorrível.
Nesse mesmo sentido leciona o insigne mestre Aury Lopes Jr.:
Pode-se afirmar, com toda ênfase, que o princípio que
primeiro impera no processo penal é o da proteção dos
inocentes (débil), ou seja, o processo penal como direito
protetor dos inocentes (e todos a ele submetidos o são, pois
só perdem esse status após a sentença condenatória transitar
em julgado), pois esse é o dever que emerge da presunção
constitucional de inocência prevista no art. 5o, LVII, da
Constituição.[2]
Sua origem remonta ao Direito Romano. Desde então, a preocupação em
assegurar uma condição digna ao homem no deslinde de um rito acusatório podia
ser verificado. Nos tempos antigos, essa angústia em conferir o direito à presunção
254
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

de inocência tinha sua expressão “nos escritos de Trajano [...] “É melhor ser
considerado ruim do que culpar um inocente.””.[3]
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Infelizmente, nos tempos inquisitoriais experimentados ao longo da Idade
Média, esta garantia perdeu suas forças, tendo sido resgatada com veemência
apenas no século XVIII com chegada da Revolução Francesa e dos ideais
iluministas, ocasião em que foi positivada na Declaração de Direitos do Homem e
do Cidadão, a qual passou a prever que: “art. 9º: Todo acusado é considerado
inocente até ser declarado culpado e, caso seja considerado indispensável prendêlo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente
reprimido pela lei.”.[4]
Afortunadamente, na atualidade a presunção de inocência passou a ser
protagonista dentro dos diplomas reguladores nacionais e internacionais, a exemplo
da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, pós Segunda Grande
Guerra, e a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988.
Após as conquistas históricas de positivação desta garantia e a consequente
presença permanente do direito à presunção de inocência nas cartas que
regulamentam a vida em sociedade, passou-se a perquirir a sua real aplicabilidade e
eficácia quando em confronto com outras garantias fundamentais
constitucionalmente asseguradas e que podem acabar por macular a sua esperada
carga de eficácia, a exemplo da 5colisão dos direitos liberdade de imprensa e
presunção de inocência ora em análise. Neste estudo investiga-se os possíveis
reflexos da liberdade de imprensa quando em confronto com a presunção de
inocência no rito do Júri, e, para isso, analisaremos no tópico seguinte como a
garantia da presunção de inocência se manifesta no procedimento do Tribunal do
Júri.
1.1 A Presunção de Inocência no rito do Tribunal do Júri
O Tribunal do Júri é instituição também assegurada constitucionalmente no
vocábulo do art. 5º:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: [...] XXXVIII - é reconhecida a
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das
votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; [...].[5]
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O constituinte originário garantiu que os acusados de terem cometido crimes
dolosos contra a vida serão julgados por seus pares. Nesse caminhar, a decisão
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absolutória ou condenatória será conferida através do veredito de cidadãos comuns
que comporão a bancada de jurados. Ainda, salientou a importância da plenitude de
defesa em sede de Júri, tendo o contraditório e a ampla defesa ganhado relevo
especial.
No que tange ao rito da instituição do Júri, o diploma processualista penal
disciplina a matéria trazendo notável relevância ao princípio da presunção da
inocência em diversas passagens, como será pormenorizadamente exemplificado.
Numa primeira expressão, dispõe o Código de Processo Penal no capítulo
atinente ao procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do
Júri em seu art. 413, §1º que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, [...].”.[6]
Esse dispositivo consagra o que a doutrina costuma chamar de vedação à
eloquência acusatória do juiz singular na decisão de pronúncia, instituto que foi
explicitado com brilhantismo em julgamento de habeas corpus pelo Supremo
Tribunal Federal, senão vejamos:
A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para
evitar que a apreciação exaustiva do “thema decidendum”
culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho
de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e
pronunciados por crimes dolosos contra a vida. [...] O juízo
de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe
limitações jurídicas à atividade processual do órgão
judiciário de que emana, pois este não poderá – sob pena de
ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a
competência do Tribunal do Júri – analisar, com
profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação
crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da
persecução penal. Inexistência de eloquência acusatória no
conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que não
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antecipou qualquer juízo desfavorável ao paciente, apto a
influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados.[7]
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Num segundo momento, agora propriamente no procedimento da sessão
plenária de julgamento do Júri, a presunção de inocência tem nítida expressão na
vedação imposta à acusação, sob pena de nulidade, de durante os debates fazer
referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível
a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade
que prejudiquem o acusado.[8]
Destarte, percebe-se o nítido cuidado do legislador ordinário em assegurar
plena eficácia ao princípio da presunção de inocência dentro da instituição do
Tribunal do Júri, o que foi feito através da previsão de diversos dispositivos legais,
que, quando violados, podem levar à nulidade do julgamento.
Passa-se, agora, à análise do direito à liberdade de imprensa para,
posteriormente, poder-se analisar o impacto da informação veiculada na mídia em
matéria de inquéritos policiais e ações penais em curso e sua influência nos
5

julgamentos das sessões plenárias do Tribunal do Júri, mais especificamente no que
tange à formação da convicção dos jurados e o pré-julgamento estabelecido pela
cobertura midiática.
2 O DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA
Outro direito constitucionalmente assegurado e definido como direito
fundamental, que merece especial proteção do Estado, é a liberdade de expressão
ou liberdade de pensamento, a qual pode ser traduzida no direito de expressar-se ou
no direito de emitirem-se opiniões, sendo amplamente reconhecido que essa
liberdade constitui um dos direitos fundamentais mais preciosos e corresponde a
uma das mais antigas exigências humanas.[9]
Suas primeiras aparições enquanto direito assegurado constitucionalmente
remontam a tempos longínquos, pois é certo que “desde o advento do
constitucionalismo, a maior parte das constituições dos países democráticos
assegura a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa”.[10]
A Carta Maior assegura essa garantia fundamental em diversas passagens, a
ver: dispõe o art. 5º, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil
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que “é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato”.[11] Ainda,
no mesmo artigo passa a prever em seu inciso IX que "é livre a expressão da
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atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença”.[12]
Não menos importante é a previsão do art. 220 do mesmo diploma maior ao
estatuir que “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nesta Constituição.”.[13] Esse último dispositivo constitucional consagra
a liberdade de imprensa, que está diretamente associada à liberdade de expressão.
Feitas essas considerações, “resta bem claro, da leitura de tais dispositivos,
que a proteção constitucional à liberdade de imprensa existe no intuito de impedir
que o Estado cerceie ou dificulte a circulação e o acesso às informações [...].”.[14]
Não obstante, nesse contexto surge o importante e necessário questionamento
do qual pode se extrair a seguinte pergunta: até que ponto a imprensa está
autorizada a veicular informações de inquéritos policiais ou mesmo ações penais
ainda em curso com a divulgação da suposta autoria do crime frente ao direito da
presunção de inocência do réu até o trânsito em julgado da decisão penal
condenatória?
Essa questão já foi amplamente debatida nos tribunais pátrios superiores e
hoje encontra a seguinte resposta: as mídias, no exercício da sua liberdade de
imprensa, estão autorizadas a veicular informações nos meios de comunicação e
publicar matérias jornalísticas que contenham informações sobre situações ainda
em fase investigativa desde que com fulcro em informações estritamente
fidedignas.
De toda sorte, resta ainda dúvida acerca da legitimidade da influência que o
exercício da liberdade de imprensa, muitas vezes fora dos parâmetros autorizados,
pode imprimir na formação da convicção do Conselho de Sentença, tendo em vista
que os jurados já vêm à sessão de julgamento com uma bagagem de informações
recebidas pelos veículos midiáticos.
Essa discussão ganha relevo na medida em que se tem conhecimento de que as
matérias jornalísticas e criminais que são veiculadas nas mídias nacionais ganham
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importante carga sensacionalista e estabelecem pré-julgamentos velados, uma vez
que “o jornalista define qual o ângulo será privilegiado na notícia”[15], com maior
impacto ainda quando diante da gravidade existente nos crimes que são submetidos
a julgamento pelo rito do Tribunal do Júri. Nesse sentido,
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A atuação da mídia é questionável [...], pois, [...] a maneira
sensacionalista como ataca o suspeito, em rede nacional, o
apontando como culpado, ultrapassa o campo da presunção.
Dessa forma, a mídia considera culpado até que se prove o
contrário, desrespeitando o princípio constitucional da
presunção de inocência.[16]
Passa-se, portanto, no capítulo seguinte, à análise desta importante questão,
estudo central do presente trabalho.
3 O REFLEXO DA LIBERDADE DE IMPRENSA SOBRE A
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NO TRIBUNAL DO JÚRI
Feitas as devidas análises da5 essência dos direitos fundamentais em colisão,
passa-se ao estudo do reflexo imprimido pela liberdade de imprensa (liberdade à
informação jornalística) sobre a presunção de inocência do réu que será julgado
pelos juízes naturais do rito do Júri, mais especificamente no que diz respeito à
interferência na formação da convicção dos jurados.
Por oportuno, resta consignar que jurados serão aqueles escolhidos entre
cidadãos comuns, dispondo o Código de Processo Penal que: “O serviço do júri é
obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos
de notória idoneidade.”.[17] Ainda, em clara tentativa de evitar o pré-julgamento
dos jurados a compor o Conselho de Sentença, determina o diploma processualista
penal que o jurado que manifestar prévia disposição a condenar ou absolver o
acusado não poderá servir a essa função naquele julgamento.[18]
Ou seja, a lei processual penal determina uma série de restrições legais
àquele que irá exercer a função de jurado justamente na tentativa de evitar um préjulgamento por parte de quem irá condenar ou absolver o cidadão que ocupa o
banco dos réus, a fim de se alcançar escopo da imparcialidade e da livre convicção
de cada jurado, para que assim exista um julgamento justo e livre e se atenda o
pressuposto da plenitude de defesa disposto na Carta Magna de 1988.
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O desígnio na instituição do Tribunal do Júri é justamente que cada jurado
que passa a compor o Conselho de Sentença julgue de forma livre e desimpedida
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aquele que ocupa o assento dos réus, a partir de seus valores e principalmente com
a convicção formada a partir das teses trazidas pela acusação e defesa em sede de
debates, para que assim se alcance a mais límpida justiça.
Ocorre que, uma vez ocorrida a ampla difusão das mídias na atualidade e,
por conseguinte, o descomunal alcance das informações que nelas são veiculadas,
aquele que exerce a função de jurado e passa a compor o Conselho de Sentença
certa e inevitavelmente faz parte do grande público alvo da imprensa nacional.
Particularmente preocupante, neste ponto, a publicidade prévia pelos meios de
comunicação do fato criminoso e seu desenvolvimento processual perante o
Tribunal do Júri.[19]
“Isso porque, o julgamento é feito por juízes leigos e a impressão que a
mídia transmite do crime e do criminoso produz maior efeito neles do que as reais
provas trazidas pelas partes na instrução e julgamento no plenário.”.[20] Além de
que, é de conhecimento de todos o fato de que
o jurado é mais suscetível à opinião pública e à
comoção que se criou em torno do caso em julgamento, do
que os juízes togados e, por se sentirem pressionados pela
campanha publicitária, correm o risco de se afastarem do
dever da imparcialidade, acabando por julgar de acordo
com o que foi transmitido na mídia.[21]
Nesse sentido, a imprensa, através do seu direito à veiculação da
informação jornalística, tem por praxe fazer a cobertura de situações crime,
principalmente quando afetas a crimes da competência do Júri Popular. Não
obstante, tristemente, na grande maioria das vezes a imprensa não exerce o seu
direito à liberdade de informação jornalística nos limites em que lhe é conferida,
isto é, com base em infromações estritamente fidedignas, mas sim, acaba por
veicular matérias calcadas em meras especulações e suspeitas. Ou seja, a
fidedignidade reclamada pelo Superior Tribunal de Justiça não é atendida.
Isso resulta em uma situação na qual o cidadão que chega até o banco de
jurado já terá recebido uma carga de prévias informações acerca do caso em
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apreço, muitas vezes não fidedignas e lastreadas por um intenso tom
sensacionalista, o que, por óbvio, irá impedir a formação de uma livre e
desimpedida convicção em sede de julgamento, e isso porque “a divulgação de
determinada notícia veiculada com um teor sensacionalista tende a influenciar de
forma manipulada o telespectador sobre o tema em pauta.”.[22] Nos dizeres de José
Armando da Costa Júnior,
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Possuidora do direito à liberdade de imprensa, a mídia
ultrapassa seus limites quando deixa de cumprir a sua
função de informar e passa a criar informações levianas,
formadoras de opiniões. Essas informações falsas geram no
consciente do jurado uma realidade distorcida do que de
fato aconteceu, criando uma imagem negativa do
acusado.[23]
Ocorre que é inaceitável que “os jurados já estejam com a opinião formada
antes mesmo de conhecer detalhadamente o processo”.[24] Essa situação, que vem
ocorrendo, de forma clara fere o direito
à presunção de inocência. O jurado, que
5
teria por dever julgar a partir da construção de sua livre convicção (através das
exposições da defesa e acusação) inevitavelmente o fará também – se não somente
- em razão das exposições sensacionalistas da imprensa, pois já inconscientemente
imbuído de um pré-julgamento estabelecido por ela. Assim, veja-se que não há
espaço à presunção de inocência. “Isso porque não se pode garantir o princípio da
presunção de inocência ao réu ao mesmo tempo em que a mídia de forma obstinada
divulga negativamente o fato.”.[25]
Ainda, veja-se, a veiculação de informação mesmo quando fidedigna é
carregada por um tom sensacionalista que, inevitavelmente, estabelece um
julgamento antecipado daquele que é o suposto autor do delito, o que acaba por
também prejudicar o livre exercício da plenitude de defesa e a presunção de
inocência que deveria imperar até o final dos julgamentos criminais. E isso se deve
ao fato de que os jurados
já chegam ao julgamento com a opinião formada e a
pressão popular e as excessivas reportagens em favor de
uma condenação são razões suficientes para impedir que os
jurados decidam de forma livre sobre o veredicto.[26]
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Destarte, diante da percepção da realidade que se impõe pela mídia de uma
verdadeira formação prévia de opinião e de real interferência na livre convicção
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dos jurados,
a violação ao princípio da presunção da inocência pela
influência exercida pela mídia também se mostra de fácil
observação, na medida em que as acusações levianas feitas
pelos órgãos da imprensa fazem com que o réu já inicie o
seu julgamento condenado pelo clamor social.[27]
Assim sendo, a liberdade de imprensa conferida às mídias no Brasil acaba
por, na grande maioria das vezes, ser exercida de maneira que ultrapassa as
limitadoras da fidedignidade impostas ao seu exercício e, assim, põe em cheque o
elogiável esforço do legislador em conferir a mais tranquila imparcialidade ao
Conselho de Sentença.
CONCLUSÃO
Não restam dúvidas de que a Constituição Cidadã estabeleceu diversas
garantias fundamentais à pessoa, dentre as quais a presunção de inocência, a qual
garante que ninguém será considerado culpado senão em razão do trânsito em
julgado de sentença penal condenatória, bem como a liberdade de expressão e de
imprensa, que vêm a garantir, respectivamnte, a livre manifestação de pensamento,
bem como assegurar que a criação, a expressão e a informação não sofrerão
qualquer espécie de restrição.
A Magna Carta de 1988 estabeleceu ainda a garantia da instituição do
Tribunal do Júri e os princípios que devem regular o seu funcionamento, sendo a
plenitude de defesa e a soberania dos vereditos dois de seus princípios norteadores.
O diploma processualista penal ainda impôs uma série de vedações àqueles que
comporão o Conselho de Sentença, dentre os quais está a impossibilidade de
exercer a função de jurado aquele que manifestar prévia disposição a condenar ou
absolver o acusado.
Ora, diante destas premissas resta cristalino que todas são garantias
invioláveis e que devem ser concomitantemente asseguradas ao cidadão, no sentido
de que nenhuma poderá se sobrepor furtando a eficácia de outra. Não obstante, a
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partir do exposto pôde-se perceber que o contrário vem ocorrendo. O préjulgamento estabelecido pela mídia acaba por furtar a eficácia da vedação ao
exercício da função de jurado daquele que manifesta prévia disposição a condenar
ou absolver o acusado, e, consequentemente, macula a plenitude de defesa do réu,
bem como a presunção da sua inocência.
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Infelizmente, o pré-julgamento e o sensacionalismo veiculados através das
mídias sociais retiram do cidadão a capacidade de deliberar de forma livre e de
formar seu convencimento desimpedido quando na função de jurado, e isso se deve
a um resultado involuntário gerado pelo irregular exercício do direito à liberdade de
imprensa, que faz com que as garantias da presunção de inocência do acusado e sua
plenitude de defesa restem prejudicadas. Ou seja, constatou-se um reflexo
extremamente negativo que vem sendo gerado pelo irregular exercício da liberdade
de imprensa sobre a garantia da presunção de inocência na instituição do Júri e na
formação da convicção dos jurados.
Nesse sentido, faz-se mister uma análise e reflexão acerca do necessário
sopesamento que deve ser estabelecido
entre as garantias da liberdade de imprensa
5
e da presunção de inocência, principalmente dentro da realidade do Tribunal do
Júri, com a finalidade de que o direito à presunção de inocência não continue a ter
sua eficácia furtada pelo exercício desmedido da liberdade de imprensa pelas
mídias nacionais.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica do
princípio da não limitação ao tráfego, positivado no artigo 150, inciso V, da
Constituição da República de 1988, bem como do instituto do pedágio, sua
natureza jurídica e os entendimentos correlatos esposados pelos Tribunais
Superiores.
PALAVRAS-CHAVE: Limitações constitucionais ao poder de tributar. Princípio
da não limitação ao tráfego. Pedágio.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Breves considerações acerca das limitações
constitucionais ao poder de tributar. 3. O conteúdo do princípio da não limitação ao
tráfego de pessoas e bens. 4. O pedágio e as leituras extraídas do art. 150, V, da
CRFB/88. 4.1. A natureza jurídica do pedágio na tradição normative brasileira. 4.2.
Afinal, seria o pedágio taxa ou preço público? 5. O pedágio e a liberdade de
locomoção diante da ausência de via alternativa. 6. Conclusão. 7. Referências
bibliográficas.
1 INTRODUÇÃO
O princípio da não limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais, positivado no art. 150, V, da
Constituição da República de 1988, é um corolário lógico do princípio da liberdade
de ir e vir, consubstanciado no art. 5º, XV do texto constitucional. Conforme
explicita Ricardo Lobo Torres, a liberdade de ir e vir é “absoluta e
prioritária”[1] em um Estado Democrático de Direito, e por isso demanda tutelas
estatais, seja por meio do legislador constitucional e infraconstitucional, seja por
meio de políticas públicas, que a proteja e promova.
Nesse diapasão, entra em cena a limitação constitucional ao poder de
tributar ora em análise que tem como escopo evitar que os entes federados criem
tributos cujo fato gerador se realiza com a passagem de bens e pessoas em seus
territórios[2]. Em suma, veda-se a instituição dos chamados “tributos de
passagem”[3].
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Apesar dessa ratio protetiva ao direito de passagem dos cidadãos, o próprio
dispositivo constitucional excepciona a vedação à tributação nos casos de pedágios
cobrados pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. Além desta
exceção, também pode ser lembrada a possibilidade de cobrança do ICMS
interestadual sobre essas operações, que não é expressamente destacada pelo
próprio texto da norma.
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A origem histórica da proteção à liberdade de tráfego é datada da Velha
República, estando prevista originalmente no texto da Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil de 1891 e se manteve prestigiada pelas constituintes
que a seguiram. À época, a discussão central acerca da examinada limitação
imbricava-se com as liberdades comerciais e com o próprio princípio do
federalismo[4].
Nesse sentido, pontua Aliomar Baleeiro que “um dos mais ásperos
problemas fiscais e políticos da primeira República foi o dos tributos
interestaduais, no duplo aspecto de imposto sobre as mercadorias exportadas para
outros estados ou deles importadas”[5].
Destarte, a liberdade de tráfego de pessoas
5
e bens, em sua origem, se relaciona fundamentalmente com a preocupação do
legislador em regulamentar as hipóteses de incidência de tributos interestaduais e
as práticas realizadas pelos entes federados no bojo do comércio interestadual.
Nesse diapasão, verifica-se que, historicamente, o princípio da liberdade de
tráfego constituía um instrumento que tinha como escopo a proteção das liberdades
comerciais e do princípio do pacto federativo, de modo que fosse defeso aos entes
federados instituir práticas discriminatórias no âmbito do comércio interestadual
com vias de favorecer o “mercado interno”. Buscava-se coibir, portanto, o atuar
predatório dos entes federados que poderiam utilizar a tributação como um
instrumento para afastar as mercadorias exógenas.
Essa problemática não se restringe ao Brasil, mas se trata de uma
preocupação verificada em outros ordenamentos jurídicos ao redor do mundo. A
título de exemplo, cita-se a experiência norteamericana, onde competência para
regulamentar o comércio entre Estados também é do Congresso, mas, ainda assim,
verifica-se a prática da tributação discriminatória no âmbito do comércio
interestadual[6].
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O exame do tema proposto envolve uma leitura aos ditames da Carta Magna
acerca da matéria em paralelo à vasta doutrina que se debruça a esse respeito.
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Nesse sentido, também possuem enorme relevância as construções jurisprudenciais
sedimentadas ao longo dos anos, sobretudo no que se refere à emblemática figura
do pedágio e sua natureza jurídica. Serão estes, portanto, os pilares do presente
trabalho.
2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA
CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR

DAS

LIMITAÇÕES

O princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens se insere no
contexto das limitações constitucionais ao poder de tributar, por esse motivo, é
relevante e didático que se façam algumas breves considerações acerca do tema.
Nas palavras de Kiyoshi Harada, as limitações constitucionais ao poder de
tributar correspondem a disposições realizadas pelo legislador constituinte voltadas
à“preservação do regime político adotado, à saúde da economia, ao respeito aos
direitos fundamentais e à proteção de valores espirituais”[7]. Nesse sentido,
entende-se que a Constituição da República estabelece balizamentos a atuação do
Estado com escopo de proteger os direitos e garantias fundamentais, além dos
valores que lhe são caros.
As limitações constitucionais ao poder de tributar desdobram-se, sobretudo,
em princípios constitucionais tributários e imunidades tributárias que, como afirma
Luciano Amaro, constroem um complexo normativo que “traça as fronteiras em
que é exercitável o poder de tributar”[8].
3 O CONTEÚDO DO PRINCÍPIO DA NÃO LIMITAÇÃO AO
TRÁFEGO DE PESSOAS E BENS
Segundo Eduardo Sabbag, o princípio da não limitação ao tráfego de
pessoas e bens se resume na ideia de que a “intermunicipalidade ou a
interestadualidade não poderão ser fatos geradores de quaisquer tributos, sejam
federais, estaduais ou municipais”[9]. Destarte, por essa regra constitucional, o
tráfego de pessoas e bens, seja em âmbito intermunicipal, seja em âmbito
interestadual, gozará de imunidade tributária que é “uma decorrência natural da
unidade econômica e política do território nacional”[10].
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É importante pontuar que, conforme sustenta o mesmo autor, o princípio da
não limitação ao tráfego não implica na impossibilidade absoluta de cobrança de
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tributos em operações interestaduais ou intermunicipais de circulação de pessoas ou
bens[11]. A ratio do dispositivo é tão somente impedir que tal cobrança seja único
e exclusivamente lastreada na transposição de fronteiras interestaduais e
intermunicipais, de modo a se prestigiar o direito de passagem e a liberdade de ir e
vir consagrada na Constituição da República de 1988. Ademais, homenageia-se o
princípio do pacto federativo impedindo que os entes federados embaracem
injustificadamente a entrada e saída de seu território.
Nesse diapasão, o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens
tem como escopo homenagear e proteger “a livre a locomoção no território
nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”, direito fundamental positivado no
art. 5º, XV da CRFB/88. A expressão “nos termos da lei” utilizada pela redação do
dispositivo supracitado já carrega em si a ideia da ponderação da liberdade de ir e
vir em face de outras disposições legais.
5

De plano, o próprio art. 150, V, que consubstancia o princípio da não
limitação ao tráfego, já prevê uma exceção ao referido princípio, qual seja, a
possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo
Poder Público. Trata-se, portanto, de uma mitigação de ordem constitucional do
princípio ora em análise, de modo que apenas poderá fará uso da via mantida pelo
Poder Público aquele que efetivamente desembolsar o valor devido pelo pedágio.
Ainda, como foi exposto nas considerações iniciais, pode-se mencionar a
possibilidade de exigência de ICMS pelas autoridades fiscais nas divisas dos
Estados-membros e do Distrito Federal em razão da ocorrência do fato gerador do
respectivo tributo. Como a cobrança tem fundamento constitucional, presume-se
válida[12] e harmônica com o conteúdo do princípio tema do presente estudo.
4 O PEDÁGIO E AS LEITURAS EXTRAÍDAS DO ART. 150, V DA
CRFB/88
Disciplina o art. 150, V da Constituição da República de 1988 que é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “estabelecer limitações
ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
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intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público”.
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Conforme expõe Lycia Braz Moreira, o texto do dispositivo constitucional
ora em análise dá azo a duas diferentes leituras:
Na primeira, lê-se que são proibidos tributos que
embaracem o tráfego de pessoas e bens, exceto o tributo
denominado pedágio. Na segunda, lê-se que são proibidos
tributos que embaracem o tráfego de pessoas e bens,
ressalvado o pedágio, que não é tributo[13].
Nesse sentido, as diferentes leituras extraídas do texto do art. 150, V da
CRFB/88, em suma, referem-se ao distinto prisma sob o qual pode ser visualizado
o pedágio. Portanto, a celeuma em questão se resume à natureza jurídica do
pedágio, notadamente, sua natureza tributária ou não.
A extrema relevância da discussão acerca da natureza jurídica dos pedágios
reside na ideia de que caso se reconheça uma natureza jurídica tributária, devem os
pedágios guardar deferência às limitações ao poder de tributar do Estado
consubstanciadas no texto constitucional. Sendo tributos, os pedágios deveriam
observar regras especiais como o princípio da tipicidade cerrada, da anterioridade
tributária etc. Ao revés, caso se reconheça uma natureza jurídica não tributária aos
pedágios, estão estes desembaraçados do respeito a tais limitações constitucionais,
não recaindo sobre os mesmos todas as amarras às quais se subjugam os tributos.
4.1 A natureza jurídica do pedágio na tradição normativa brasileira
Como bem observa Eduardo Sabbag[14], o pedágio teve sua primeira
aparição normativa expressa na Constituição de 1946. Aqui, a natureza jurídica do
pedágio era expressamente compreendida como sendo de taxa, como se pode
depreender da redação do art. 27[15].
A Constituição de 1967 atribuía a natureza jurídica de taxa aos pedágios em
seu art. 20, II, posicionamento acompanhado pela doutrina e jurisprudência da
época. Posteriormente, com o advento da Emenda Constitucional n. 1/69, suprimiuse a ressalva ao princípio da não limitação ao tráfego do pedágio, o que deu azo ao
entendimento de que o mesmo passaria a corresponder não a uma taxa, mas a um
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preço público. Em seguida, foi editado o Decreto-Lei n. 971/69 que confirmou a
natureza jurídica de preço público do pedágio.
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Como se pode inferir, diuturnamente se fez presente na tradição do
ordenamento jurídico pátrio a dúvida no que se refere à natureza jurídica do
pedágio, sobretudo no que tange a poder ser o mesmo enquadrado como um preço
público ou como uma taxa. Essa questão não foi solucionada com a redação optada
pelo legislador constituinte para o art. 150, V da CRFB/88, dando azo à
continuidade das discussões na doutrina e jurisprudência. Esta discussão, como foi
exposto, é de extrema relevância a fim de que se possa definir o regime jurídico ao
qual está sujeito o pedágio e sua respectiva cobrança.
4.2 Afinal, seria o pedágio taxa ou preço público?
Como expõe Ricardo Alexandre, é possível concluir, através da redação do
art. 150, V da CRFB/88, que o legislador constituinte originário visualizou
incialmente o pedágio como sendo um tributo. Isso porque não faria sentido criar
uma regra de limitação ao poder de tributar e, no mesmo texto, afastar essa regra a
5

uma figura que não se considera tributo. Nesse sentido, expõe com maestria o
autor:
Assim, seria absurdamente ilógico afirmar que “todo
ser humano possui direito à liberdade, excetuados os gatos e
cachorros”. A frase não faz sentido, pois gatos e cachorros
não são seres humanos e, portanto, não fazem parte da
regra, não precisando ser excetuados[16].
Destarte, é evidente que inicialmente o constituinte originário vislumbrou o
pedágio como sendo uma espécie de tributo, do contrário, não seria o mesmo
lembrado em um dispositivo que versa sobre limitações ao poder de tributar.
Em caminho oposto, Ricardo Lobo Torres entende que a menção ao pedágio
em um dispositivo eminentemente reservado a tributos constitui “ressalva
meramente didática”[17], compreendendo o mesmo como sendo um preço público.
Assim, quando o constituinte inseriu o pedágio em um dispositivo que versa sobre
a não limitação ao tráfego de pessoas e bens através de tributos interestaduais e
intermunicipais, não pretendia enquadrar o pedágio como sendo um tributo, apenas
ressalvar que o pedágio pode ser um embaraço ao tráfego de pessoas e bens.
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Partindo do pressuposto do pedágio como sendo um tributo, o que
aparentemente dá a entender o texto do dispositivo constitucional ora em análise,
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em que pese as ponderações de Torres, é preciso identificar à qual espécie tributária
corresponde o mesmo.
É pacífico que o pedágio está relacionado a uma atuação estatal específica:
a conservação de vias públicas que propicia sua fruição por particulares. Destarte,
analisando o pedágio sob o prisma de um tributo, resta descartada a possibilidade
de ser enquadrado o mesmo como sendo um imposto, já que este não se vincula a
um atuar estatal específico. Ademais, como o pedágio envolve um atuar estatal a
ser fruído por determinados indivíduos, essa atuação deve ser financiada por
tributos cobrados a estes e não de toda coletividade[18].
Nesse diapasão, por envolver um atuar estatal específico, pela teoria da
tripartição das espécies tributárias consagrada pelo Código Tributário Nacional, o
pedágio poderia ser enquadrado como uma taxa ou como uma contribuição de
melhoria. Ocorre que o fundamento de cobrança do pedágio não reside
simplesmente em uma obra pública estatal que implica em uma valorização de
imóvel particular, o que afasta a hipótese de incidência da segunda. Sendo assim,
compreendendo o pedágio como sendo um tributo, apenas poderia ser este
compreendido como uma taxa.
Essa posição foi corroborada por entendimento expressado pelo STF, em
maio de 1999, através de sua 2ª Turma, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
181.457-6/RS, de relatoria do Min. Carlos Velloso, definindo que o pedágio teria
natureza jurídica de taxa[19]. Assim entendeu o referido relator:
Primeiro que tudo, deixo expresso o meu entendimento
no sentido de que o pedágio, objeto da causa, é espécie
tributária, constitui-se numa taxa. O fato de ter sido o
pedágio tratado no Sistema Tributário nacional exatamente
nas limitações ao poder de tributar – CF, art. 150, V – é
significativo. Ora, incluído numa ressalva a uma limitação à
tributação, se fosse preço, a ressalva não teria sentido[20].
Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal compreendeu como
portador de natureza jurídica de taxa o “selo-pedágio” que se tratava de um selo
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mensal, afixado no vidro dianteiro do automóvel, instituído pela Lei n. 7.712/88.
No “selo-pedágio” aquele que fosse usuário de rodovia federal deveria afixar tal
adesivo no automóvel e pagaria um valor mensal para o uso da via conservada pelo
Poder Público, independentemente da frequência de seu uso. Assim, o usuário que
utilizava a vida uma única vez por mês pagava o mesmo valor que aquele que
efetivamente a utiliza os 30 dias do mês.
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Em razão dessa peculiaridade, boa parte da doutrina e jurisprudência
compreendia pela inconstitucionalidade da cobrança do dito “selo-pedágio” sob o
prisma de uma taxa. Isso porque o art. 145, II da CRFB/88 e o art. 79, II e III do
CTN exigem a natureza específica e divisível do serviço prestado pelo Estado que
dá azo a cobrança de uma taxa. Ora, se o usuário que utiliza a via uma única vez
por mês e o usuário que a utiliza durante todos os dias do mês pagam o mesmo
valor para tal, é evidente que não há especificidade e divisibilidade. Pode se
depreender esse entendimento da ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PEDAGIO.
LEI 7712/88.
INCONSTITUCIONALIDADE. - A COBRANÇA DE
5

PEDAGIO,
NOS
TERMOS
DA
LEI 7712/88,
CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 145, ITEM II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E O ART.79, ITENS II
E III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL[21].
É importante destacar os argumentos aduzidos no voto do Desembargador
Federal Hugo Machado no julgado acima, destacados por Leandro Paulsen em sua
obra:
Como é sabido, a referida lei determina o pagamento
do pedágio por mês, independentemente do trecho de
estrada utilizado pelo veículo respectivo. Paga o mesmo
valor aquele que utiliza estradas federais em todo o
território nacional, viajando o mês inteiro, e aquele que
utiliza apenas poucos quilômetros de estrada federal, apenas
uma vez durante o mês. Isto demonstra, de forma muito
clara, que a lei não considerou a especificidade, nem a
divisibilidade do serviço. Não cuidou de especificá-lo,
destacando-o em unidades autônomas de utilidade (CTN,
art. 79, II), nem cuidou de estabelecer sua divisão,
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estabelecendo unidades de utilização, que seriam
parâmetros no dimensionamento do questionado pedágio.
Dir-se-á que o legislador atendeu a critério de ordem
prática, para tornar o pedágio mais facilmente
administrável. O argumento é inaceitável, até porque
conduziria a admitir-se um pedágio anual, cobrado
juntamente com o IPVA, no ato do licenciamento do
veículo, o que seria evidente absurdo, do ponto de vista
jurídico, embora consideravelmente mais prático[22].
Ainda assim, presumindo a constitucionalidade da medida, classificando o
pedágio como sendo uma taxa, é preciso identificar a qual tipo de taxa, de polícia
ou de serviço, se refere. Por óbvio, o pedágio não representa uma limitação do
direito de dirigir veículo, uma liberdade individual, com fulcro de resguardar o
interesse da coletividade, não correspondendo, portanto a uma manifestação do
poder de polícia estatal que daria azo à cobrança de uma taxa de polícia. Ao
contrário, o pedágio corresponde tão somente a uma cobrança por utilização de via
pública conservada pelo Poder Público. Destarte, sob o prisma das taxas, mais
correto seria classificar o pedágio como sendo uma taxa de serviço.
No entanto, como bem assenta Ricardo Alexandre, o próprio Supremo
Tribunal Federal já pontuou que o antigo “selo-pedágio”, objeto da decisão em
análise, apresentava peculiaridades tais que não se repetem no que tange ao modelo
de pedágios atuais[23]. Desse modo, o exame da natureza jurídica do pedágio da
forma com que é atualmente concebido não pode ter como paradigma a decisão
supramencionada.
O discrímen apontado pela Suprema Corte entre o “selo-pedágio” e os
pedágios atuais reside no fato de que enquanto o primeiro era cobrado de maneira
compulsória pelo Governo Federal a todos os usuários das rodovias federais,
independentemente de frequência do efetivo uso pelos contribuintes, os segundos
apenas são cobrados em razão da efetiva utilização da via mantida pelo Poder
Público e a cada vez que a mesma é utilizada. Nessa esteira, a ausência de caráter
compulsório na cobrança dos pedágios atuais afastaria a sua natureza tributária e
atrairia feições de natureza contratual, notadamente, de preços públicos. Isso
porque apenas haveria cobrança pelo Estado caso o particular optasse por usufruir
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de um bem público estatal, qual seja, as estradas conservadas. Haveria, portanto,
um vínculo ex voluntate[24].
Ainda, não obstante haver a supracitada decisão em que o STF reconhece a
natureza jurídica tributária de taxa ao dito “selo-pedágio”, é importante pontuar que
há decisão anterior da Suprema Corte, em cognição sumária, no sentido de ser o
pedágio um preço público[25], conforme pode se extrair da ementa que segue:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECRETO N. 34.417, DE 24.7.92, DO GOVERNADOR
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE
INSTITUI E AUTORIZA A COBRANÇA DE PEDAGIO
EM RODOVIA ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
ANTERIORIDADE. Tudo está a indicar, entretanto, que se
configura, no caso, mero preço público, não sujeito aos
princípios invocados, carecendo de plausibilidade, por isso,
a tese da inconstitucionalidade. De outra parte, não há falar5

se em periculum in mora, já que, se risco de dano existe no
pagar o pedágio, o mesmo acontece, na frustração de seu
recebimento, com a diferença, apenas, de que, na primeira
hipótese, não e ele de todo irreparável, como ocorre na
segunda. Cautelar indeferida[26].
Para entender o posicionamento exposto acima, é importante compreender o
contexto em que foi prolatada tal decisão. Trata-se de uma ADI movida pelo
Partido Socialista Brasileiro em face do Governador do Estado do Rio Grande do
Sul em razão da cobrança de pedágio na rodovia estadual gaúcha que liga Passo
Fundo a Erechin.
Na ocasião, o Ministro Relator Ilmar Galvão encontrava-se em uma
verdadeira “encruzilhada interpretativa”[27], como bem aduz Eduardo Sabbag.
Isso porque caso se atribuísse natureza jurídica tributária de taxa ao pedágio, a
cobrança deveria atender aos princípios da legalidade e anterioridade previstas pelo
texto constitucional, de modo que restaria embaraçada. Ao revés, optando por
compreender o pedágio como sendo um preço público, a cobrança estaria livre de
observar as disposições constitucionais atinentes às limitações ao poder de tributar.
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Diante disso, inclinou-se o magistrado a atribuir ao pedágio a natureza
jurídica de preço público, como se pode depreender desse trecho de seu voto:
Assim sendo, parece fora de dúvida que se está diante
de preço público ou tarifa, seja, de ‘retribuições facultativas
de aquisição de bens ou da utilização de serviços,
transferidos ou prestados pela Administração Pública ou
por seus delegados ou mesmo por particulares, a quem os
adquira ou os utilize voluntariamente’. A circunstância,
pois, de ser exigido pela Administração Pública não o
descaracteriza.
O referido julgador ainda acrescentou que a atuação estatal de conservação
de determinadas rodovias públicas se dá para anteder a interesses e comodidades
pessoais de determinados cidadãos e por esse motivo deverá ser financiada através
da cobrança de preços públicos ou tarifas aos mesmos. Ao contrário, apenas o
custeio de serviços que atendam à toda a coletividade devem ser financiados
através de taxas pagas pela massa de uma maneira geral.
Dando prosseguimento à análise da natureza jurídica do pedágio, é cediço
que seu fato gerador ocorre com a efetiva utilização da via pública pelo particular,
e não simplesmente com a realização de atos de conservação da via pelo Estado.
Também compreende nesse sentido Sacha Calmon que dispõe que “não se cobra
pedágio pela mera disponibilidade das vias trafegáveis”[28], mas o que autoriza a
sua cobrança é a efetiva utilização da via pública pelo particular. Por esse motivo,
Aliomar Baleeiro prefere designar o pedágio como “rodágio”.
Nessa esteira, não há efetiva prestação de serviço ao particular quando o
Estado atua na manutenção e conservação das vias públicas. Esse atuar estatal não
se afigura como uma prestação de serviço, mas tão somente como um meio para se
garantir um fim que é a efetiva utilização das estradas conservadas com o empenho
do Poder Público pelo particular, e esta, sim, é idônea a autorizar a cobrança de
pedágio.
Em decorrência do exposto acima, Luciano Amaro dissocia o pedágio da
ideia de taxa de serviço.
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Esta se refere a um serviço prestado pelo Estado ao
indivíduo ou posto à sua disposição. Com o pedágio, isso
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não ocorre; mesmo os reparos que a via pública demanda
não configuram "prestações" (de serviço) do Estado; a
estrada que se restaura não é do contribuinte, é pública.
Inexiste, assim, a figura do usuário (do "serviço" de
restauração), como decorrência lógica da inexistência de
prestação de serviço[29].
Nesse sentido, a cobrança do pedágio não se dá em razão de um serviço
prestado pelo Estado ao particular, mas pela utilização de um bem público pelo
cidadão que autoriza o Estado a realizar a respectiva cobrança.
Não obstante não poder ser o pedágio enquadrado como uma taxa de polícia
ou de serviço pelos motivos supra expostos, Luciano Amaro defende a sua natureza
tributária, aduzindo que o pedágio corresponde a uma cobrança em razão de uma
atuação estatal divisível. Destarte, o pedágio, sim, teria natureza jurídica tributária
e poderia ser compreendido como5uma taxa de utilização de via pública[30], em
que pese essa modalidade de taxa não ser prevista pelo art. 145, II da CRFB/88 ou
pelo art. 77 do CTN.
Como se pode verificar, tanto a doutrina quanto a jurisprudência
historicamente sustentaram as mais diversas posições no que se refere à natureza
jurídica dos pedágios. O próprio Supremo Tribunal Federal, muito em razão das
constantes mudanças de composição às quais está sujeito, apresentou visões
diferenciadas sobre a matéria. Destarte, é importante procurar soluções
conciliatórias dos dois entendimentos com vias de pacificar a abordagem sobre o
tema.
É cediço que, nos dias atuais, a administração das rodovias públicas é
constantemente objeto de delegações realizadas pelo Poder Público, seja sob a
forma de concessões ou permissões. Trata-se de consequência lógica da caminhada
de um modelo de Estado Burocrático para um Estado Gerencial, em que o Poder
Público apenas se encarrega de desempenhar atividades essenciais, delegando às
entidades particulares as demais tarefas públicas.
Imbuindo-se do propósito conciliatório supramencionado, como explicita
Eduardo Sabbag[31], construiu-se a ideia de que se administração da via pública
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em que se dá a cobrança do pedágio for reservada a um órgão da Administração
Pública indireta (uma autarquia, por exemplo) estar-se-á diante de uma taxa. Ao
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revés, caso a administração da via pública seja explorada por uma entidade
particular (concessionárias, permissionárias etc), estar-se-á diante de uma tarifa.
Sob esse ponto de vista, portanto, a cobrança de um pedágio pode
representar uma taxa ou um preço público a depender das circunstâncias em que se
verifica. Cria-se a ideia, então, de duas espécies de pedágio: o “pedágio-taxa” e o
“pedágio-tarifa”.
Em que pese essa solução conciliatória parecer atraente, é importante
sustentar que no dia 11 de junho de 2014, o Supremo Tribunal Federal sacramentou
a discussão através da cognição exauriente da ADI n. 800, sob relatoria do Min.
Teori Zavascki, em que se sedimentou a natureza de preço público dos pedágios.
Eis que segue a ementa do referido julgado:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO.
NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO.
DECRETO 34.417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O pedágio
cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas
pelo Poder Público, cuja cobrança está autorizada pelo
inciso V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988,
não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço
público, não estando a sua instituição, consequentemente,
sujeita ao princípio da legalidade estrita. 2. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente[32].
Ademais, foram inseridos no Informativo n. 750 do STF os argumentos
responsáveis por formar o entendimento consubstanciado no referido julgado que
compreendeu a natureza jurídica dos pedágios como sendo de preços públicos e
não de taxas.
Nesse sentido, os defensores da natureza contratual da exação que a
caracteriza como sendo um preço público aduziram que a indicação do pedágio em
dispositivo responsável por abordar a limitação constitucional ao poder de tributar,
notadamente o princípio da não limitação do tráfego, apenas ocorre para esclarecer
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a possibilidade de cobrança do pedágio na hipótese de tráfego de bens e pessoas,
não deixando este de, por isso, corresponder a uma espécie jurídica diferenciada.
Ainda, sustentou-se no respectivo julgado a ausência de caráter compulsório
da utilização das rodovias. Destarte, a ausência de compulsoriedade afastaria a
natureza tributária de uma cobrança decorrente da fruição das vias públicas,
correspondendo esta a um preço público e não a uma taxa.
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Por fim, convenceu-se a Corte Suprema da natureza contratual da exação
uma vez que a cobrança apenas se dá diante da efetiva utilização do serviço, não
sendo devida diante da mera disponibilidade ou de seu oferecimento potencial.
5 O PEDÁGIO E A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DIANTE DA
AUSÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA
É cediço que o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens,
positivado no art. 150, V da Constituição da República, tem como escopo a
promoção e proteção da liberdade de locomoção consubstanciada como direito
fundamental no art. 5º, XV do texto5 constitucional.
Nesse sentido, a partir do momento em que o legislador constitucional
excepciona o princípio da não limitação ao tráfego, possibilitando, portanto, a
cobrança de pedágio diante da utilização de vias mantidas pelo Poder Público, por
consequência, também dá azo a uma mitigação do princípio da liberdade de
locomoção.
A princípio, não existem direitos fundamentais absolutos, de modo que sua
aplicação pode encontrar restrições à luz do caso concreto. Destarte, o caráter
relativo dos direitos fundamentais implica na possibilidade de sua mitigação e
limitação, até em razão do constante choque entre direitos fundamentais distintos
que podem ser visualizados na realidade fática subjacente à norma.
Com efeito, a própria redação do art. 5º, XV da CRFB/88, ao preconizar a
liberdade de locomoção “nos termos da lei”, sugere a possibilidade de possíveis
restrições que podem ser impostas pelo legislador infraconstitucional.
Contudo, apesar de limitações e restrições aos direitos fundamentais serem
possíveis, é defesa a perpetração de mitigações que impliquem em um
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comprometimento de seu núcleo essencial. Destarte, há de ser problematizada a
possibilidade de imposição de cobrança de pedágios para a utilização de vias
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mantidas pelo Poder Público que correspondam ao único trajeto possível para o
acesso à determinada localidade.
Nessas hipóteses, a ausência de compulsoriedade da utilização da via
pública, que, como exposto, legitima a concepção do pedágio como sendo um
preço público, acaba por não se visualizar no caso concreto, visto que a sua
utilização é uma imposição da realidade prática. Sendo assim, é importante estar
atento às hipóteses em que a imposição do pagamento de pedágio pode importar
em uma violação do princípio da liberdade de locomoção.
Acerca do tema, no dia 19 de abril de 2005, a 1ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, sob relatoria do Min. Teori Zavascki, julgou o importante
Recurso Especial n. 417.804/PR. Na ocasião, o Ministério Público Federal havia
movido uma ação civil pública em face da União Federal e alguns órgãos
paranaenses visando a sustação da cobrança de pedágio “na rodovia BR-369, no
trecho situado entre os Municípios de Cascavel e Ubiratã, com praça de cobrança
localizada no Município de Corbélia, bem assim à devolução dos valores já
recebidos a esse título”[33], até que fosse disponibilizada aos usuários da via uma
alternativa gratuita.
A ação movida pelo parquet teve provimento no Tribunal Regional Federal
da 4ª Região sob o argumento de que a ausência de alternativa gratuita para a
realização do percurso em questão implicava em um odioso tratamento
discriminatório àqueles que, por serem hipossuficientes, não podiam fazer uso da
via pública em razão da cobrança do pedágio que lhes era imposta, havendo clara
violação ao princípio da liberdade de locomoção e isonomia. Ademais, a mera
ausência de outra alterativa constituiria violação de todos os usuários da via, vez
que, se lhes fosse dada uma opção, poderiam escolher por um percurso que não os
onerasse financeiramente.
Contra esse entendimento, foram interpostos recursos pelas partes
sucumbentes aduzindo que em momento algum o texto constitucional ou a Lei n.
8.987/95, que regula a concessão e permissão de serviços públicos a entes
particulares, notadamente seu art. 9º, § 1, preveem a necessidade de uma alternativa
gratuita para que se autorize a cobrança da tarifa do pedágio pela utilização da via
282
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

mantida pelo Poder Público. Nesse sentido, apenas diante de expressa exigência
legal, estaria a cobrança de pedágio condicionada ao oferecimento de uma
alternativa gratuita ao usuário.
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No julgamento do Recurso Especial ora em análise, o Superior Tribunal de
Justiça consagrou entendimento no sentido de que a necessidade de existência de
alternativa gratuita aos usuários da via pública não se trata de exigência que possa
ser extraída pela legislação infraconstitucional vigente ou mesmo do texto da
Constituição da República. Ademais, a referida cobrança de pedágio, apesar de
importar em limitação ao tráfego de pessoas e bens, “convive harmonicamente com
o texto constitucional, nos termos do art. 150, V da CF”[34]. É o que se pode
depreender do conteúdo da ementa que segue:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE ATIVA (CF, ART. 129, III, E LEI
8.078/90, ARTS, 81 E 82, I). CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO. RODOVIA. EXIGÊNCIA DE TARIFA
5

(PEDÁGIO) PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONCEDIDO QUE PRESCINDE, SALVO EXPRESSA
DETERMINAÇÃO LEGAL, DA EXISTÊNCIA DE
IGUAL SERVIÇO PRESTADO GRATUITAMENTE
PELO PODER PÚBLICO. (...) 2. A Constituição Federal
autorizou a cobrança de pedágio em rodovias conservadas
pelo Poder Público, inobstante a limitação de tráfego que tal
cobrança acarreta. Nos termos do seu art. 150: "... é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público ".
Assim, a contrapartida de oferecimento de via
alternativa gratuita como condição para a cobrança
daquela tarifa não pode ser considerada exigência
constitucional. 3. A exigência, ademais, não está prevista
em lei ordinária, nomeadamente na Lei 8.987/95, que
regulamenta a concessão e permissão de serviços públicos.
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Pelo contrário, nos termos do seu art. 9º, parágrafo
primeiro, introduzido pela Lei 9.648/98, “a tarifa não será
subordinada à legislação específica anterior e somente nos
casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá
ser condicionada à existência de serviço público alternativo
e gratuito para o usuário.” 4. Recurso especial do Estado do
Paraná conhecido em parte e improvido; recurso especial de
VIAPAR S/A conhecido em parte e, nessa parte,
parcialmente provido; recursos especiais do DNER e da
União conhecidos em parte e, nessa parte, providos; e
recurso especial do DER conhecido e provido[35]. (Grifo
nosso)
Entendemos consubstanciar o julgado supramencionado o melhor
entendimento acerca do tema. Em que pese doutrinadores consagrados como Helly
Lopes Meirelles[36] sempre terem sinalizado a existência de via alternativa como
pressuposto da cobrança de pedágio pelo Poder Público, não nos parece que essa
exigência possa ser extraída do texto constitucional ou infraconstitucional.
Ademais, parece-nos exagerado afirmar que a imposição da cobrança de
pedágio para utilização de determinada via pública tenha como, por si só, o condão
de representar lesão à liberdade de locomoção. Atualmente, a aquisição e
manutenção de um veículo, acrescido do valor de seu combustível, representam um
custo financeiro tal que não nos parece razoável afirmar que o cidadão
financeiramente apto a arcar com tais encargos encontre na cobrança do pedágio
um real óbice à fruição da liberdade de locomoção.
Por fim, ressalta-se que a necessidade da existência de uma via alternativa
pode encontrar óbvias barreiras práticas no que tange à realidade fática subjacente
ao terreno em que tais discussões ocorrem. Nesse sentido, não seria razoável
condicionar a cobrança de pedágios pelo Poder Público a tal fato, o que
lamentavelmente corresponderia a um cenário em que o Estado não poderia
arrecadar os valores necessários para custear a importante atividade de conservação
e manutenção de vias públicas.
6 CONCLUSÃO
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O princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, consubstanciado
no art. 150, V da CRFB/88, possui como escopo a proteção e promoção da
liberdade de locomoção. Esta por sua vez constitui garantia individual fundamental
insculpida no art. 5º, XV do texto constitucional e elevada à condição de cláusula
pétrea do Direito brasileiro.
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O respectivo princípio importa na impossibilidade de entes federados
instituírem tributos que tenham como fato gerador a mera transposição de
fronteiras interestaduais e intermunicipais, constituindo valioso instrumento ao
respeito do princípio federativo e das liberdades comerciais. Nesse sentido, há de se
concluir pela importância singular da limitação constitucional ao poder de tributar
objeto de análise pelo presente estudo para o ordenamento jurídico pátrio.
Apesar de tal relevância central, o princípio ora em exame apresenta
excepcionalidades e mitigações. Constituem exceções ao princípio da não limitação
ao tráfego de pessoas e bens a incidência do ICMS em operações interestaduais e a
possibilidade de cobrança de pedágio em razão da utilização de vias mantidas pelo
Poder Público.
5
Acerca deste último, foram intensas as discussões travadas pela doutrina e
jurisprudência no que tange à natureza jurídica do pedágio ao longo dos anos que
perfilaram nosso ordenamento. A redação atual do art. 150, V da CRFB/88 não foi
o bastante para por fim a tal celeuma.
A extrema relevância da discussão reside no fato de que o reconhecimento
ou não de uma natureza jurídica tributária aos pedágios poderia resultar ou não na
necessidade prestar deferência às demais limitações constitucionais ao poder de
tributar do Estado, como o princípio da legalidade, anterioridade etc.
Por fim, sedimentou-se, através do julgamento, em cognição exauriente,
pelo Supremo Tribunal Federal da ADI n. 800 que se trata o pedágio de um preço
público, apresentando, portanto, natureza jurídica não tributária.
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RESUMO: Nos últimos anos, tomou força o debate, interno aos tribunais, sobre a
possibilidade ou não de serem incluídos os juízes de primeiro grau no colégio
eleitoral de escolha do presidente. O presente trabalho objetiva demonstrar que tal
inclusão é sim possível, embora ainda rechaçada pela jurisprudência do STF.
PALAVRAS-CHAVE
Juízes; colégio; eleitoral; eleição; presidente; tribunal.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO 2. POSIÇÃO DO STF 3. RAZÕES DOS
DEFENSORES DA ADMISSÃO DO VOTO DOS JUÍZES DE PRIMEIRO
GRAU 4. POSSÍVEL MUDANÇA JURISPRUDENCIAL 5. CONCLUSÃO 6.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1)

Introdução

Campeia nos tribunais Brasil afora divergência interpretativa a respeito da
constitucionalidade da instituição do voto dos juízes de primeiro grau vitalícios no
procedimento de escolha do presidente do tribunal a que se vinculam. A questão
envolve a exegese do artigo 96, I, a, da Constituição, que estabelece:
“Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos
órgãos jurisdicionais e administrativos;”
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A referência aos “tribunais” pode ser entendida como a reserva da escolha ao
órgão colegiado assim denominado, integrante de uma das subdivisões do Poder
Judiciário, ou a esta subdivisão como um todo, vez que também é chamada de
“tribunal”.
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Outro ponto relevante é relativo à reserva da matéria, pela Constituição, ao
Estatuto da Magistratura ou aos Regimentos Internos dos tribunais, em homenagem
à autonomia administrativa do Judiciário (art. 99, CF). Lembremos que o diploma
que hoje ocupa o lugar do Estatuto da Magistratura – nunca editado – é a Lei
Orgânica da Magistratura, de 1979.
Na LOMAN, o artigo 102 se ocupa da matéria, e sua redação se coaduna com
o entendimento de que é competência do órgão colegiado eleger os ocupantes de
cargos de direção:
“Art. 102 - Os Tribunais, pela maioria dos seus
membros efetivos, por votação secreta, elegerão dentre
seus Juízes mais antigos, em número correspondente ao
5 de direção, os titulares destes, com mandato
dos cargos
por dois anos, proibida a reeleição. Quem tiver exercido
quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de
Presidente, não figurará mais entre os elegíveis, até que
se esgotem todos os nomes, na ordem de antigüidade. É
obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa
manifestada e aceita antes da eleição.”

Temos, portanto, uma primeira controvérsia quanto à constitucionalidade
material de atos normativos que incluam os juízes de primeiro grau vitalícios no
colégio de eleitores para os cargos de direção dos tribunais, e outra de natureza
formal, quanto a que ato normativo pode dispor sobre a matéria.
As discussões a respeito do tema têm sido intensas quanto aos Tribunais de
Justiça. Ressalvadas exceções, nos demais tribunais o debate ainda não parece ter
tomado esse mesmo vulto. No entanto, tendo em conta que o art. 96 da
Constituição, assim como a LOMAN, se aplicam a todo o Poder Judiciário, todos
os tribunais estarão abrangidos pela mesma conclusão a que se chegar para
qualquer tribunal.
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2)

Posição do STF
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Em 2011, na ADI 2012, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, o STF
declarou a inconstitucionalidade material e formal de emenda à constituição do
estado de São Paulo que previa o voto de juízes na escolha do presidente do TJSP[1].
Para a maioria dos ministros, a Constituição Federal utiliza a palavra “tribunal”
sempre para referir-se ao órgão colegiado. Assim, o art. 96, I, a, da CF, ao dizer ser
competência dos tribunais a escolha de seus presidentes, vedaria o voto dos juízes
de primeiro grau. Outras alíneas do art. 96 deixariam clara esta opção léxica do
constituinte originário, assim como os artigos 92 e 93, XI, entre outros.
Ademais, a matéria estaria reservada ao Estatuto da Magistratura, ou seja, à
LOMAN, não podendo ser tratada pelo poder constituinte derivado decorrente.
Votaram nesse sentido os Ministros Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso,
Gilmar Mendes, Ayres Britto, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux. Em sentido
contrário, o Min. Marco Aurélio. Lembremos que 5 dos ministros que votaram pela
inconstitucionalidade continuam no STF.
Quanto à reserva da matéria para o Estatuto da Magistratura, cite-se a ADI
3566[2], na qual o STF entendeu que os Regimentos Internos dos tribunais devem
respeitar o art. 102 da LOMAN, recepcionado pela Constituição de 1988. É bem
verdade que a questão levantada na ADI referia-se ao universo de magistrados
elegíveis para cargos de direção, e não ao colégio eleitoral. No entanto, segundo a
maioria dos Ministros, a parte dispositiva da decisão traz o entendimento de que o
art. 102 fora recepcionado e de que a matéria das eleições de dirigentes refere-se a
matéria reservada à LOMAN[3], o que inclui a definição do universo de eleitores.
Divergiu, neste ponto, o Min. Marco Aurélio, para apontar que o art. 93 da
Constituição, ao dar as diretrizes segundo as quais deve ser editado o Estatuto da
Magistratura, não fala em eleição de dirigentes de tribunais, diferenciando-se da
Carta anterior, de 1969, sob cuja égide a LOMAN foi editada, que, nos arts. 112, §
único, e 115, I, submetia à referida lei a disciplina interna dos tribunais quanto à
eleição de dirigentes. Ademais, para o Ministro, interpretação do texto magno que
leve a concluir pela submissão do método de escolha dos dirigentes de órgãos do
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judiciário ao Poder Legislativo federal não se adapta à nova ordem constitucional,
que preconiza a independência administrativa e financeira dos tribunais.
Assim sendo, segundo a jurisprudência atual do STF – lastreada em
decisões com efeitos vinculantes e erga omnes – ato normativo que inclua juízes de
primeiro grau no colégio eleitoral de escolha dos dirigentes de tribunais é
inconstitucional, material e formalmente.
Razões dos defensores da admissão do voto dos juízes de primeiro grau
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3)

Em contraposição ao decidido pelo STF, para alguns defensores da tese que
pugna pelo voto dos juízes de primeiro grau nas eleições dos tribunais, a dicção
“tribunais” do artigo 96, I, a, da Constituição, poderia ser entendida como
abarcante de toda a estrutura do órgão judiciário denominado “tribunal”.
Posiciona-se neste sentido Lênio Streck[4]:
“[...] Seria possível atribuir à expressão “tribunais”,
5 complemento explicitativo “pela maioria dos
seguido do
seus membros efetivos”, o sentido de que compreenderia
o conjunto dos membros vitalícios, entendidos como
membros não somente os magistrados de segundo grau,
mas, sim, também os magistrados de primeiro grau já
vitaliciados?
A resposta pode ser afirmativa. E há vários indícios
formais (formale Anzeigen) que apontam para isso, por
exemplo, o mais simples deles, que é, quando se trata do
orçamento, este se destina, por exemplo, aos tribunais,
quer dizer “toda a estrutura daquele Judiciário” e não
apenas do “Tribunal enquanto órgão de cúpula do
Poder”. Claro que, em outros momentos, a Constituição
coloca “tribunais e juízes” lado a lado. Mas não os
distingue ao ponto de cindir a estrutura daquele Poder
Judiciário (Estado federado ou Região).”

Ainda que a Constituição tenha atribuído aos órgãos colegiados dos
tribunais as eleições dos dirigentes – como aduziram os Ministros contrários ao
voto dos juízes –, ela o faz ao lado da atribuição da competência para elaborar os
293
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

regimentos internos. Na linha do que defende Streck, incide a velha máxima de que
“quem pode o mais [eleger sem qualquer consideração da opinião dos juízes], pode
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o menos”, e, assim, nesses regimentos, os tribunais, competentes para eleger seus
dirigentes, ao disciplinar o modo como ocorrem as eleições, poderiam estender o
direito de voto aos juízes de primeiro grau.
A vedação a que isso ocorra não se coaduna com o princípio da
independência dos tribunais nem com o conteúdo conferido ao princípio
democrático pela Constituição de 88, que deve refletir nas engenharias
institucionais por ela criadas. De certo, a norma constitucional tem por único
objetivo resguardar a independência dos tribunais frente a outros poderes e a outros
órgãos do Judiciário, destacando que só aos tribunais se reserva o poder de escolher
seus dirigentes. Não se encontra outro objetivo legítimo a fundamentar
interpretação diversa da norma, e não dar o direito de voto aos juízes de primeiro
grau vitalícios nada tem a ver com a preservação desta autonomia. Portanto, a
interpretação sistemática e teleológica do art. 96, I, “a”, conduz à conclusão de que
ele não veda aos tribunais, no exercício de sua autonomia para elaborar o regimento
interno, a extensão do voto aos juízes de primeiro grau. Poderão fazê-lo ou não.
O argumento de que se reserva à LOMAN a disciplina das eleições deixaria
de fazer sentido ao se adotar tal interpretação do preceito constitucional, vez que a
exegese do art. 102 da Lei precisaria se coadunar com a nova interpretação do
artigo 96, I, “a”, da Constituição. Assim sendo, de nada adiantaria afirmar a reserva
da matéria à referida Lei, pois as dicções “tribunais” e “seus membros efetivos” por
ela trazidas receberiam nova conotação.
De todo modo, para o Min. Marco Aurélio e para a AMB[5], a interpretação
histórica do art. 93 da Constituição de 1988, em comparação com os arts. 112, §
único, e 115, I, da Carta de 1969, não deixa dúvidas quanto à inexistência de
reserva da matéria à LOMAN[6]. É que os dispositivos do regime autoritário
pediam a regulamentação das eleições pela LOMAN, e o atual, ao contrário, no
longo rol de norteadores do Estatuto da Magistratura, deixa de fora as normas sobre
eleições para cargos diretivos. Segundo Marco Aurélio, teria ocorrido um silêncio
eloquente do constituinte, no sentido de dar os tribunais autonomia que antes lhes
era negada. A mudança na competência para tratar do tema, no entanto, pode ser
considerada elucidativa da vontade do Constituinte quanto ao peso que confere à
autonomia dos tribunais.
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Lembremos que todas as normas do ordenamento gozam de presunção de
constitucionalidade, o que nos leva a envidar os maiores esforços para que sejam
adotadas interpretações compatíveis com a Constituição, em vez do descarte da
norma[7]. No caso, há interpretação materialmente constitucional para o
dispositivo da LOMAN, e é esta que deve ser adotada[8].
Segundo Lênio Streck:
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“ [...] não há qualquer inconstitucionalidade de se
fazer o menos quando se tem direito ao mais! [...]
Nesse sentido, se a Constituição diz que compete
aos Tribunais eleger os seus Órgãos de Cúpula, eles
mesmos, os tribunais, recebe(ra)m essa delegação para
estabelecerem a dimensão de seu colégio eleitoral.
Explico esse que parece vir a ser o ponto de estofo da
discussão.
[...] a Loman, ao estabelecer que os tribunais,
5
pela maioria
dos seus membros efetivos, ‘por votação
secreta, elegerão dentre seus Juízes mais antigos, os
cargos’, não constitui nenhum impedimento a que os
tribunais, via Regimentos Internos, explicitem que
“membros efetivos” também sejam juízes.

[...] Ou seja: se a Constituição apenas diz que
compete aos tribunais eleger os seus órgãos de cúpula,
não há empecilho a que os tribunais venham a interpretar
esse dispositivo como albergando o voto dos juízes de
primeiro grau. Ou seja, a Constituição concedeu
autonomia para que os tribunais estabeleçam, por
Regimento Interno, essa forma. E a Loman, anterior à
Constituição, se se constituísse em empecilho — o que
se diz apenas ad argumentandum —, seria interpretada
de acordo com o artigo 96, I, da atual Constituição. ”
4)

Possível mudança jurisprudencial
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Posteriormente ao posicionamento já abordado, o STF teve outra
oportunidade de decidir sobre a recepção da LOMAN, na Reclamação 13115, que

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

tinha por causa de pedir o desobedecimento das decisões proferidas no âmbito das
ADIs 3.566, 3.976 e 4.108 pelo TJRS. Para o Reclamante, o tribunal não teria
respeitado preceito do art. 102 da LOMAN no que tange ao modo de escolha dos
elegíveis nas eleições para seus cargos diretivos.
É importante lembrar que, no julgamento de Agravo Regimental à decisão
tomada em Medida Cautelar na Rcl 13115[9], de modo geral, nos momentos em
que o assunto foi levantado, os Ministros se mostraram relativamente antipáticos à
ideia de que a LOMAN não seria a norma a reger o modo de escolha dos dirigentes
dos tribunais, assim como à ideia de interpretá-la de outra maneira em sede de
reclamação. Grande indício disso é que o Min. Luiz Fux, relator, travou discussão
com o Min. Marco Aurélio em que este, por um lado, posicionava-se pela
autonomia dos tribunais e aquele pela possibilidade de um poder externo dar-lhes
diretrizes, e pareceu que a opinião do Min. Fux, na linha da jurisprudência do
Supremo, obteve maior aceitação junto a seus colegas, ao menos quanto a este
tema.
Fora isso, no processo não estava em questão a interpretação do art. 96, I,
“a” da Constituição, o que parece ser o ponto mais importante do tema.
Desse modo, mesmo ali parecia difícil uma mudança na jurisprudência do
Supremo neste momento. E, evitando definitivamente que a questão fosse afinal
apreciada, o Min. Luiz Fux, relator, julgou prejudicados os pedidos da Reclamação
em 27/05/2015, por perda do objeto.
Porém, não a mudança não é impossível, em casos vindouros. Lembremos
que é assente a possibilidade de, em Reclamação, haver mudança de jurisprudência
consolidada em decisão em controle abstrato, caso haja evolução
hermenêutica[10][11].
Conforme destacado, há sólida posição contrária ao atual entendimento
entre os próprios Ministros que votaram nas ADIs, além de novos julgadores que
agora compõem o STF, cujos posicionamentos não conhecemos. Note-se também o
apoio à participação dos juízes nas eleições dos dirigentes de tribunais por parte de
doutrinadores de renome no país, como o já citado Lênio Luiz Streck e a pressão
296
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

exercida pelas associações de magistrados, que já conquistaram o apoio de alguns
tribunais.
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Recentemente, têm ganhado espaço as propostas feitas por associações em
tribunais como o TJRN, o TJSC e o TJRJ[12]. A AMB, em abril deste ano,
protocolou “Pedido de Providências” no CNJ, com texto bastante parecido com o
de petição entregue ao TJSC[13]. Na Justiça do Trabalho, o TRT-4 já aprovou
regra que prevê uma consulta prévia aos juízes antes da eleição do presidente pelos
desembargadores[14], e propostas como as da Justiça Estadual vêm surgindo[15].
De acordo com pesquisa coordenada por Maria Tereza Sadek, 77,5% dos
membros da magistratura, incluídos juízes e desembargadores da ativa e
aposentados, apoiam a causa[16].
No âmbito do Legislativo, é digna de nota a PEC 15/2012, em trâmite no
Senado Federal, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça daquela casa,
que inclui expressamente os juízes de primeiro grau vitalícios no colégio eleitoral.
Assim, mostra-se bastante 5forte no país a tese contrária àquela defendida
pela maioria do Supremo nos julgados anteriormente referidos, o que pode vir a
conquistar alguns Ministros.
5)

Conclusão

Portanto, apesar de parecer improvável pelas recentes manifestações dos
Ministros e pela questão discutida no processo, uma mudança jurisprudencial é
possível, assim que novamente provocado sobre o tema o STF.
Por fim, vale ressaltar que caso não se altere a jurisprudência na Rcl 13115,
eventual mudança em regimento interno de tribunal que vá de encontro às decisões
já referidas possivelmente será impugnada perante o STF em sede de ADI[17],
possibilitando a rediscussão do tema.
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RESUMO: O presente artigo visa analisar os diferentes tratamentos jurídicos
dados ao direito autoral no âmbito do ordenamento jurídico nacional e no direito
comunitário da União Europeia.
SUMÁRIO: 1. Natureza Jurídica de Direito Autoral. 2. Regulamentação no Brasil.
3. Regulamentação na União Europeia. 4. Conclusão. 5. Referências
Bibliográficas.

1. Natureza Jurídica de Direito
5 Autoral
Historicamente, o direito autoral já foi associado a diversos ramos
do Direito, direito patrimonial, empresarial, do consumidor, da
personalidade, etc. Hoje, tem-se que o direito autoral constitui um ramo
independente do Direito Privado, devido a tamanha importância que tem.
Mais especificamente, é considerado um ramo autônomo do Direito da
Propriedade Intelectual.
O direito autoral engloba várias características, o que causa confusão
entorno de sua natureza jurídica. Atribui-se ao direito autoral características
patrimoniais e morais, principalmente.
No sistema romano-germânico, o direito autoral tem o escopo
primordial de proteger o criador, o autor da obra intelectual, o titular dos
direito autorais. Atribui-se uma caráter fortemente moral ao direito autoral,
e, de certa forma, um caráter pessoal ao mesmo. Já o sistema do copyright,
do direito anglo-americano (Common Law), protege a obra do autor, como
um produto, dando claro destaque aos aspectos comerciais e econômicos do
direito autoral.
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Apesar das considerações feitas, a Lei nº 9.610/1998, que
regulamenta os direitos autorais no Brasil, em seu artigo 3º, afirma que, in
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verbis:
Art. 3º - Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos
legais, bens móveis.
Em seu “Curso de Direito Autoral”, Elisângela Dias Menezes afirma
que “Segundo Plínio Cabral (2000), a equiparação legal como bem móvel
não leva o Direito Autoral à perda de sua condição, nem à sua
transformação em objeto, pois este último, por definição legal, deve ser
suscetível de “movimento próprio ou de remoção por força alheia”.
(CABRAL, 2000, p. 46)”[1]
Percebe-se, portanto, que o sistema brasileiro atribui um caráter
fortemente moral aos direito autorais, mas sem deixar de lago a sua
regulamentação como propriedade, como coisa móvel, assegurando mais
rigidamente e delimitadamente os direitos do autor sobre a sua obra ou
invenção.
2. Regulamentação no Brasil
O chamado Direito de Autor encontra respaldo, inicialmente, da
Constituição Federal. A CF/88 atribui grande importância ao Direito de
Autor, equiparando-o ao direito à vida,
à propriedade, etc.
O art. 5º da Carta Magna estatui que, in verbis:
Art. 5º, XXVII – Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
A proteção constitucional ao direito autoral não é nova, mas é
inovadora, no sentido de que alargou muito a proteção dada aos direitos no
autor.
A regulamentação extensiva do direito autoral, no entanto, não é
constitucional, mas encontra-se no âmbito do Direito Privado. Hoje, no
Brasil, há a Lei de Direitos Autorais, a Lei nº 9.610/1998. É uma Lei que
trata dos diversos aspectos do direito autoral e que apresenta uma
regulamentação geral para os direitos autoras e outras especificas para cada
tipo de direito autoral específico.
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Aqui, expõe-se um elenco pré-selecionado de normas da citada Lei,
em uma tentativa de dar uma demonstração do tipo de regulamentação que
nela se encontra:
Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos
legais, bens móveis.
Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos
sobre os direitos autorais.
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Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no
futuro
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação
específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam
aplicáveis.
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária,
artística ou científica.
5
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá
aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei
independe de registro.
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e
patrimoniais sobre a obra que criou.
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou
parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus
sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por
meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos
em Direito
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que
se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.
Dos citados artigos pode-se apreender certas características que o direito
autoral apresenta no âmbito do direito nacional brasileiro:
303
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

a. Os direitos autorais são considerados bens móveis, para os efeitos legais.
b. Os negócios jurídicos sobre direitos autorais interpretam-se
restritivamente.
c. Considera-se autor a pessoa física e, somente nos casos previstos em lei, a
pessoa jurídica.
d. A proteção aos direitos autorais independe de registro.
e. O autor da obra tem sobre a mesma tanto direitos morais como
patrimoniais.
f. Os direitos autorais podem ser transferidos a terceiros por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em
Direito. Essa cessão deve se fazer por escrito e presume-se onerosa.
Diante de tais características e do que já fora exposto neste estudo,
fica evidente o caráter não só moral, como patrimonial, que o direito
nacional atribui aos direitos autorais. Assim, também evidencia-se a
possibilidade de haver tramitações contratuais ao redor dos direitos autorais,
tanto que a lei supracitada fala da interpretação dos negócios jurídicos que
giram em torno dos direitos autorias e que a cessão dos mesmos presume-se
onerosa.
3. Regulamentação na União Europeia
Os direitos autorais na União Europeia têm um tratamento jurídico em partes
muito parecido com o sistema brasileiro, e também muito diferenciado.
A natureza jurídica dos direitos autorais na Europa, como abordado no tópico
específico para isso, é muito parecida com a adotada do Brasil, visto que ambos os
direitos, tanto o europeu como o brasileiro, são parte do sistema romanogermânico.
A diferença fundamental é a forma de como se dá sua regulamentação.
Ainda hoje, o sistema europeu ainda não se unificou totalmente em torno da
regulamentação dos direitos autorais. Nesse passo, a Lei dos Direitos de Autor da
União Europeia é uma tentativa de unificar as diferentes leis de cada EstadoMembro da União Europeia.

304
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

A proteção da propriedade intelectual se dá, primordialmente, mediante
convenções internacionais, mais especificamente as implementadas pelo World
Intellectual Property Organisation (WIPO) e pelo World Trade Organisation
(WTO). Internamente à União Européia, as diretrizes traçadas por esses dois
organismos são efetivadas através do Office for Harmonisation in the Internal
Market (OHIM) e pelo European Patent Office (EPO).
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Hoje, há uma forte demanda para que haja a implementação de um sistema de
nível europeu, comum a toda a União Europeia, de registro de patentes, pois é algo
que ainda não existe. Os que defendem tal medida, alegam que haveria muito mais
efetividade legal e garantias às patentes.
Algo que chega perto desta “uniformização” é a Convenção de Munique, que
estabelece um procedimento único para a concessão de patentes na Europa. É
justamente tal Convenção que estabeleceu o European Patent Office (EPO). Hoje,
31 países são membros da EPO. No entanto, ainda com tal uniformização, não há
um sistema de patente comunitário, e é isso que se busca hoje.
5

Tal posicionamento em prol da uniformização visa a efetividade e também o
menor custo das tramitações em torno de patentes. Isso porque, hoje, apesar de
existirem Convenções como a de Munique, cada pais europeu tem sua própria
regulamentação acerca dos direitos autorais, de patente e de propriedade intelectual
em geral, criando uma distorção não só legal, mas econômica dentro da
comunidade européia.
4. Conclusão
Diante do exposto, pode-se concluir que as bases jurídicas, ou melhor, as
noções jurídicas que giram em torno dos direitos autorais são muito semelhantes no
âmbito nacional e no comunitário.
No entanto, é muito difícil fazer uma conparação efetiva das normas que
regulamentam os direitos autorais, visto que, na Europa, não há, ainda, uma
uniformização em torno de tais direito. Cada pais apresenta uma forma diferente de
regulamentar os direitos autorias, e as normas mais gerais são legadas à
Convenções que só têm força cogente entre os membros das mesmas.
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Diante disso, este estudo se delimita em relação à comparação mais
abrangente de sistemas regulamentadores, contrastando o sistema unificado
brasileiro, e o sistema abstrato europeu.
5. Referências Bibliográficas

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Livros:
Paranaguá, Pedro; Branco, Sérgio, Direitos Autorais – Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2009.
Meneses, Elisângela Dias, Curso de Direito Autoral – Belo Horizonte: Del
Rey, 2007.
Poli, Leonardo Macedo, Direito Autoral: Parte Geral – Belo Horizonte: Del
Rey, 2008.
Sites:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual
_property/index_en.htm
HTTP://www.wikipedia.com
NOTAS:
[1] Meneses, Elisângela Dias, Curso de Direito Autoral – Belo Horizonte: Del
Rey, 2007.

306
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

VOTOS INVÁLIDOS
SAMUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA:
Bacharel em Direito pela Universidade
Federal do Ceará; Pós-graduado em Ciências
Criminais pela Universidade Estácio de Sá e
Assessor I no Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

RESUMO: Observa-se a divulgação de várias informações, no contexto nacional,
sobre os votos inválidos. Através da análise das informações veiculadas no site do
TSE e da jurisprudência, esclarecem-se essas informações, bem como os pontos
controversos sobre elas.
Palavras-chave: Votos inválidos. Eleições. Anulação.
ABSTRACT: Is observed the dissemination of various information, in national
context, about the invalid votes. Through analyses of the information provide on
the site of the TSE and the case law, this information and the controversial points
about them are clarified.

5
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Democracia. 3 Voto. 3.1 Sufrágio. 3.2 Votos
inválidos. 3.2.1 Votos brancos. 3.2.2 Votos nulos. 4 Casos controversos. 4.1 Art.
224 – Código Eleitoral. 4.2 Anulação de eleição e consequências para os
candidatos. 5 Conclusão. 6 Referências.

1 INTRODUÇÃO
No cenário nacional, há algum tempo, vêm sendo propagadas diversas
informações sobre as consequências dos votos inválidos e a diferença entre eles.
Em um movimento crescente por esse tipo de escolha, várias informações são
veiculadas sem a devida pesquisa, afastando-se da verdade. O escasso número de
trabalhos científicos sobre o assunto dificulta o acesso às informações corretas
pelos eleitores.
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Pretendemos neste trabalho esclarecer alguns pontos controversos sobre
o assunto, demonstrando a importância do voto nas sociedades contemporâneas e
do instrumentos dos votos inválidos na efetivação da cidadania. As fontes de
pesquisa foram bibliográficas e eletrônicas, além da legislação sobre o assunto.
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2 DEMOCRACIA
A democracia é um dos mais importantes valores das sociedades
modernas, estando positivado não só no maior documento internacional sobre os
Direitos Humanos – a Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas também
em diversas legislações nacionais.
A ideia da organização política e controle da sociedade pelo próprio
povo é bastante antiga, vindo da Grécia sua forma mais pura e elaborada: a
democracia direta. Desde então, muitas foram as formas adotadas, sendo esse
termo, muitas vezes, utilizado para encobrir regimes ditatoriais.
Segundo Jairo Gomes, predomina atualmente a ideia de que “todo
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou, em
certos casos, diretamente”[1], ideia inclusive presente em nossa Constituição
Federal de 1988[2]. Ora, já que o povo deve exercer o poder através de
representantes, estes devem ser escolhidos também pelo povo, e essa escolha se dá
por meio do voto.
3 VOTO
3.1 Sufrágio
O sufrágio, nos dizeres de Paulo Bonavides, “é o poder que se
reconhece a certo número de pessoas (o corpo de cidadãos) de participar direta ou
indiretamente na soberania, isto é, na gerência da vida pública”[3]. O sufrágio,
portanto, é a capacidade de participar, é o direito subjetivo de exercer a
democracia.
Na democracia representativa existem duas dimensões: uma ativa, que
diz respeito ao poder de votar; e uma passiva, que se relaciona ao poder de ser
votado. “Quando o povo [...] emprega o sufrágio para designar representantes, [...]
diz-se que houve eleição”[4], e a manifestação do sufrágio em uma eleição se dá
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através do voto. Portanto, os dois institutos não se confundem, sendo o voto a
manifestação do direito, que é o sufrágio.
3.2 Votos inválidos
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São considerados inválidos em uma eleição os votos brancos e nulos,
porém existem algumas diferenças entre eles. Não há nenhuma diferença,
entretanto, sobre o tratamento dispensados a eles em uma eleição, ambos são
descartados para a contagem final de votos.[5] Vamos analisar isoladamente cada
tipo para que sejam mais bem compreendidos.
3.2.1 Votos brancos
Os votos em brancos são aqueles em que o eleitor não escolhe nem um
dos candidatos na eleição[6]. Nas urnas eletrônicas atualmente utilizadas no Brasil
existe uma opção específica para quem decide votar dessa forma. Esses votos são
considerados inválidos e não contam para o cálculo do quociente eleitoral[7].
3.2.2 Votos nulos

5

O voto nulo é aquele que contém erro quanto ao número do candidato,
tendo ocorrido o erro por vontade ou não do eleitor, por exemplo, quando se
confirma na urna eletrônica um número inexistente de candidato, partido ou
coligação, intencionalmente ou não, esse voto é considerado nulo. Esses votos não
contabilizados para fins estatísticos, mas não entram na contagem do quociente
eleitoral[8].
Os votos ainda podem ser anulados pela Justiça Eleitoral, em casos
previstos no art. 222 do Código Eleitoral: “falsidade; fraude; coação; interferência
do poder econômico e desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da
liberdade do voto; emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios
vedado por lei”[9], tendo consequências diferentes dos votos anulados pelo eleitor.
4 CASOS CONTROVERSOS
4.1 Art. 224 – Código Eleitoral
Segundo o art. 224 do Código Eleitoral,
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Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas
eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais
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ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão
prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
Por esse texto, muitas pessoas entenderam que se uma eleição computar
mais votos inválidos (entre brancos e nulos) deverá ser anulada, porém isso não é
verdade. A correta interpretação desse artigo é que serão anulada as eleições em
que as nulidades, ou seja, aquelas declaradas pela Justiça Eleitoral nos casos do art.
222, CE, atingirem mais de 50% dos votos, e não os votos nulos devido aos
eleitores.[10] Ou seja, votar nulo conscientemente não enseja anulação de eleição.
4.2 Anulação de eleição e consequências para os candidatos
No caso de serem anuladas eleições devido ao art. 224, CE, resta a
dúvida se os candidatos que concorreram no primeiro pleito estarão impedidos de
concorrer novamente no segundo. Como as nulidades se dão sobre os votos, e não
sobre os candidatos, não é possível suspender o sufrágio passivo dos candidatos,
estando estes aptos a participarem das novas eleições marcadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral com jurisdição na área.
5 CONCLUSÃO
Segundo as informações apresentadas, podemos afirmar que o voto é
fundamental para a manutenção do sistema democrático adotado na maior parte dos
países, o sistema representativo. Destarte, também é preciso reconhecer a
importância, no Brasil, dos votos inválidos, pois em um país onde o voto é
obrigatório, abrir a possibilidade de os eleitores não escolherem nenhum candidato
representa uma liberdade, mesmo com opiniões afirmando que o simples fato do
voto ser obrigatório já é um desrespeito à liberdade (assunto distinto que também
gera muitas controvérsias).
Também concluímos que os votos inválidos não ensejam nova eleição,
caso sejam manifestação dos próprios eleitores, e que os candidatos que
concorreram a uma eleição, ainda que esta tenha sido anulada dentro da previsão
legal do art. 224, CE, podem concorrer a nova eleição convocada em seu lugar.
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NOTAS:
[1] GOMES, José Jairo. Direito eleitoral brasileiro. 3. ed. rev. atual. Bauru:
Edipro, 1992. p. 29.
[2] CF, art. 1º, Parágrafo único.
[3] BONAVIDES, Paulo. Ciência política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1967. p. 181.
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[4] Ibidem, p. 181.
[5] Disponível em: , item 5. Acesso em: 03 abr. 18.
[6] Disponível em: . Acesso em: 03 abr. 18.
[7] “Desde a Lei 9.504/97, que vigorou a partir das eleições de 1998, que o
voto branco não é considerado para o cálculo do quociente eleitoral”. Disponível
em: . Acesso em: 03 abr. 18.
[8] Disponível em: . Acesso em: 03 abr. 18.
[9] Disponível em: , item 44. Acesso
em: 03 abr. 18.
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[10]Disponível em: , item 44. Acesso em: 03 abr. 18.
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RESUMO: O presente trabalho busca fazer uma análise dos principais
aspectos do instituto processual da intervenção anômala, com ênfase na questão
relativa ao deslocamento da competência gerado pela apresentanção de recurso
por parte do ente público interveniente. Fazendo uso da doutrina especializada,
da legislação correlata e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, busca-se
apresentar as principais controvérsias relacionadas a essa modalidade de
intervenção, expondo-se as posições divergentes que existem, bem como
apresentando os artigos do Novo Código de Processo Civil relacionados ao
assunto. O texto também apresenta noções gerais sobre a competência
jurisdicional no direito brasileiro, seus critérios de distribuição e a competência
da Justiça Federal, com o escopo de facilitar a compreensão da controvérsia
relativa à modificação da competência na fase recursal quando um ente public
federal faz uso da intervenção anômala em processo que tramita perante a
Justiça Estadual, de modo que o julgamento do recurso seja realizado pelo
Tribunal Regional Federal competente.
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1 INTRODUÇÃO
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Historicamente, o Poder Público sempre foi detentor de diversas
prerrogativas, sejam elas nas relações materiais ou nas relações processuais.
Desde o Estado Absolutista - onde a vontade do soberano prevalecia -, passando
pelo Estado Liberal - marcado pelo absenteísmo estatal -, até o atual Estado
Social (já sendo possível, inclusive, falar-se em Estado Pós-Social), ao Poder
Estatal sempre foi conferido tratamento diferenciado em suas relações jurídicas,
com maior ou menor intesidade. (BONAVIDES, 2013).
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É possível perceber que há uma relação de verticalidade entre o Estado e
os indivíduos que com ele possuem vínculos jurídicos. E não poderia ser
diferente, tendo em vista que ao Estado foi conferido o dever essencial de
administrar, proteger e efetivar o interesse público e o bem-estar de toda a
sociedade. Dessa forma, a posição de superioridade do Poder Público se
justifica, na medida em que, logicamente, o interesse geral acaba por se sobrepor
ao interesse individual (CUNHA, 2016).
Nesse contexto, a doutrina administrativa brasileira consagrou o
Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, uma das pedras
basilares do regime jurídico-administrativo
(MEIRELLES, 2013, p. 109). O
5
interesse público ainda é dividido em duas acepções: o interesse público
primário e o interesse público secundário. É primário o interesse que se refere à
coletividade, à população como um todo, enquanto que o interesse público
secundário é o interesse do Estado como sujeito de direitos e deveres (CUNHA,
2016).
O interesse público secundário (do Estado) está diretamente subordinado
à consecução do interesse público primário (da coletividade), apesar de nem
sempre serem coincidentes, de forma que, atingindo-se os interesses do Estado,
presume-se que estejam sendo satisfeitos os interesses da coletividade. Cabe ao
Poder Público resguardar ambos.
Por conseguinte, tratando a Fazenda Pública de interesses
axiologicamente superiores, a ela devem ser conferidas prerrogativas diversas
das conferidas aos particulares, uma vez que, conforme o Princípio da Igualdade
em sua faceta material, deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na medida das desigualdades, tudo dentro da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Nessa linha de raciocínio, percebe-se que no ordenamento jurídico
brasileiro há diversas prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, seja em
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Códigos ou em legislação esparsa, como por exemplo: prazos diferenciados para
contestar e para recorrer (art. 183 do CPC), prazo específico de prescrição das
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dívidas passivas (art. 1º do Decreto n. 20.910/32), o reexame necessário (art. 496
do CPC), dispensa de preparo para interposição de recursos (art. 1.007, §1º, do
CPC), entre diversas outras (CUNHA, 2016).
Uma dessas prerogativas é a forma especial de intervenção de terceiros
prevista no art. 5, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97. Essa modalidade de
intervenção permite que a União, Estado-membro, Distrito Federal ou
Município intervenha nas causas em que a decisão possa gerar reflexos
econômicos direta ou indiretamente, independentemente da demonstração do
interesse jurídico.
Há diversos pontos sobre essa espécie de intervenção que são
controvertidos na doutrina e na jurisprudência, em especial quanto à
possibilidade de modificação da competência da Justiça Estadual para a Justiça
Federal no caso de a União intervir em causa de competência estadual e interpor
recurso, como se verá adiante.
2 NOÇÕES GERAIS SOBRE A INTERVENÇÃO ANÔMALA
A intervenção anômala está prevista na Lei n. 9.469, promulgada em 10
de julho de 1997, da seguinte forma:
Art. 5º. A União poderá intervir nas causas em que
figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações
públicas, sociedades de economia mista e empresas
públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito
público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos,
ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente da demonstração de interesse jurídico,
para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar
documentos e memoriais reputados úteis ao exame da
matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins
de deslocamento de competência, serão consideradas partes.
O dispositivo, na verdade, prevê duas hipóteses diversas de intervenção
de terceiros. A primeira, que encontra-se prevista no caput, refere-se apenas à
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União, levando em conta as pessoas que são partes na causa. E a segunda,
prevista no parágrafo único, que alcança todos os Entes Políticos e é objeto do
presente estudo.
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Foi criada, então, a intervenção anômala, assim chamada por ser uma
modalidade especial de intervenção, diversa das demais espécies existentes
(alguns preferem chamá-la de intervenção anódina). Através dela, as pessoas
jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), podem intervir em processos com o fito de resguardar interesse
econômico.
Cumpre ressaltar que parte processual é aquela que se encontra em um
dos polos do litígio, defendendo direito próprio ou, quando autorizada, direito
alheio, em face da pretensão da parte que se encontra no outro polo da relação
processual. Já o terceiro, é, por exclusão, todo aquele que não é parte processual
e, portanto, é estranho ao objeto da demanda apresentada ao Poder Judiciário.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Ocorre o fenômeno processual
chamado intervenção de terceiro quando alguém ingressa, como parte ou
5 pendente entre outras partes”. (THEODORO
coadjuvante da parte, em processo
JÚNIOR, 2013, p. 143).

Com efeito, intervenção anômala permite que a Fazenda Pública, na
condição de terceiro, ingresse no processo em curso, independentemente das
partes processuais que estejam litigando, sendo suficiente a constatação dos
reflexos de natureza econômica que possam advir da decisão final.
Ademais, levando em consideração a finalidade da intervenção, ela pode
ser classificada em ad coadiuvandum, quando o terceiro ingresse para cooperar
com uma das partes, e ad excludendum, no caso de o terceiro excluir um ou
ambos os litigantes.
Quando ocorre a intervenção anômala, o Ente Público ingressa na
relação processual e passa a poder esclarecer questões dentro do processo
através da juntada de documentos e memoriais relacionados com a matéria, bem
como, ao final, sendo o caso, recorrer. Trata-se, portanto, de intervenção de
terceiros ad coadiuvandum, semelhante à Assistência, prevista no art. 119 do
Código de Processo Civil. Entretanto, como será visto, a natureza jurídica do
instituto é polêmica.
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Sobre o procedimento através do qual ocorre a intervenção, leciona
Leonardo Carneiro da Cunha:
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A concretização dessa intervenção de terceiros
caracteriza-se pelo imediato comparecimento da Fazenda
Pública em juízo, com apresentação de documentos, provas
e memoriais tidos como úteis para o desfecho da causa.
Requerida a intervenção anômala pela Fazenda
Pública, as partes originárias devem ser intimadas para
pronunciamento sobre o pedido de intervenção, podendo
questionar a presença ou não de interesse econômico, em
obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
(CUNHA, 2016, p. 148).
Portanto, para que ocorra a intervenção anômala, basta a intimação das
partes para que ofereçam manifestação sobre a presença da Fazenda Pública,
observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório.
No que tange ao alcance dos poderes do Ente Público quando
interveniente, prevalece o entendimento de que, sendo essa modalidade de
intervenção uma exceção às demais existentes, ela deve ser interpretada
restritivamente, de acordo com as regras gerais de hermenêutica. Por esse
motivo, os poderes da Fazenda Pública ficam limitados ao esclarecimento de
questões de fato e de direito, através da juntada de documentos e memoriais,
podendo, ao final, recorrer, em estrita observância aos termos do parágrafo
único do art. 5º da Lei n. 9.469/97. (CUNHA, 2016, p. 149).
Para Leonardo Carneiro da Cunha, tendo em vista essa limitação quanto
aos poderes de atuação e por não assumir a condição de parte, a pessoa jurídica
de direito público não se sujeita à coisa julgada material, a não ser que venha a
interpor recurso, por tornar-se parte no processo. (CUNHA, 2016, p. 156).
3 NOÇÕES GERAIS SOBRE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
Na sistemática da Teoria da Tripartição dos Poderes, baseada nas ideias de
Aristóteles e aprimorada por Montesquieu, e adotada pela República Federativa do
Brasil, as principais funções exercidas pelo poder soberano de um Estado são
repartidas entre três poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder
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Judiciário. Esses poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal, são
independentes e harmônicos entre si. (BONAVIDES, 2013).
Nesse contexto, ao Poder Judiciário foi conferido, primordialmente, o
exercício da função jurisdicional ou jurisdição, que representa a função estatal de
composição dos litígios entre os indivíduos, fazendo valer o ordenamento jurídico
sobre os conflitos de interesses concretamente deduzidos perante o Judiciário.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Trata-se de um meio de solução de controvérsias pela heterocomposição,
em que a vontade das partes é substituída por um terceiro imparcial que soluciona a
problemática através de um procedimento legal. Se a solução desses litígios fosse
deixada apenas para as partes interessadas, o mais forte acabaria por impor sua
vontade ao mais fraco, esvaziando a finalidade do Direito.
Nas lúcidas palavras de Humberto Theodoro Júnior:
Do monopólio da justiça enfeixado nas mãos do
Estado decorre a jurisdição como um poder-dever de prestar
tutela jurisdicional
a todo cidadão que tenha uma pretensão
5
resistida por outrem, inclusive por parte de algum agente do
próprio Poder Público.(THEODORO JÚNIOR, 2013, p.
187).
É justamente por haver um monopólio da jurisdição no poder do Estado que
o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, preconiza que a lei não poderá excluir da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Com o propósito de garantir eficiência no funcionamento do Poder
Judiciário, tanto o constituinte originário quanto o legislador ordinário buscaram
distribuir a jurisdição entre órgãos do Judiciário, segundo critérios constitucionais
e legais. E é essa distribuição que dá origem à competência.
Deve-se entender a competência como uma medida da jurisdição, que, para
organizar o Poder Judiciário, cria um círculo dentro do qual a função estatal poderá
ser exercida. Em outros termos, é a forma limitação do exercício do poder
jurisdicional, com o propósito de organizá-lo.
3.1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
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A competência da Justiça Federal de primeira instância, tanto cível quanto
criminal, encontra-se insculpida no artigo 109 da Constituição Federal, ao passo
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que a competência dos Tribunais Regionais Federais, tanto originária quanto
recursal, foi definida pelo artigo 108 da Carta Magna.
Segundo Fredie Didier Jr., a competência da Justiça Federal determinada
pelas normas constitucionais é taxativa e insuscetível de alteração por lei
infraconstitucional, além de ser absoluta e, portanto, inderrogável pela vontade das
partes, ressalvadas as regras que determinam a competência territorial (DIDIER
JUNIOR, 2014, p. 193).
Pela redação do art. 109, da Constituição Federal, a competência cível da
Justiça Federal de primeira instância pode ser fixada: em razão da pessoa (incisos I,
II e VIII), em razão da matéria (incisos III, V-A, X, fine, e XI), e em razão da
função (inciso X, primeira parte) (DIDIER JUNIOR, 2014).
Interessa ao presente trabalho a compreensão da competência cível da
Justiça Federal fixada em razão da pessoa que litiga no processo, de acordo com a
regra do art. 109, I, da Constituição Federal, que assim determina:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:
I- as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência,
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e
à Justiça do Trabalho.
Dessa maneira, à exceção dos processo de falência, relacionados à acidentes
de trabalho, ou sujeitos à Justiça Especializada (Eleitoral ou Laboral), sempre que a
União, entidade autárquica ou empresa pública federal estejam presentes no
processo na condição de parte (seja no polo ativo ou passivo, ou em intervenção de
terceiros), o processo deverá ser julgado pela Justiça Federal.
O dispositivo exclui da sua abrangência as sociedades de economia mista
federais, que acabam por se sujeitar apenas à Justiça Estadual, entendimento
cristalizado na Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça
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Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de
economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
O mesmo raciocínio levou o Supremo Tribunal Federal a editar a Súmula
517, assim redigida: “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça
Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”.
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Nos casos do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência é da Justiça
Federal levando-se em conta os sujeitos que figuram no processo. É caso de
competência absoluta fixada em razão da pessoa. Assim, se uma ação for proposta
no juízo estadual e a União, entidade autárquica ou empresa pública federal vier a
integrar o litígio, o processo deverá ser remetido à Justiça Federal.
Nesses casos, cabe ao juízo federal decidir sobre a existência ou não de
interesse jurídico do ente federal, conforme esclarece a Súmula 150 do Superior
Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias
ou empresas públicas”.
5

O Novo Código de Processo Civil, trouxe disposição expressa nesse
sentido, corroborando com a disposição constitucional e consolidando os
entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores:
Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os
autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele
intervier a União, suas empresas públicas, entidades
autárqucas e fundações, ou conselho de fiscalização de
atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro
interveniente, exceto as ações:
I- de recuperação judicial, falência, insolvência civil e
acidente de trabalho;
II- sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
§1º Os autos não serão remetidos se houver pedido
cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual
foi proposta a ação.
§2º Na hipótese do §1º, o juiz, ao não admitir a
cumulação de pedidos em razão da incompetência para
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apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em
que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas
ou de suas empresas públicas.
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§3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual
sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou
a remessa for excluído do processo.
Sobre o alcance da competência fixada pelo art. 109, I, da Constituição
Federal, explica Leonardo Carneiro da Cunha:
Na verdade, o art. 109, I, da Constituição Federal
apenas alude à assistência e à oposição, por serem
as únicas formas de intervenção em que o terceiro
ingressa espontaneamente no
processo,
não
sendo citado nem intimado para fazer parte da demanda.
(CUNHA, 2016, p. 150).
Prossegue o referido autor, deixando claro que, nas demais hipóteses de
intervenção de terceiros, o terceiro é citado para ingressar no processo e assumir a
posição de parte, de modo que, tratando-se da União, haverá obrigatoriamente o
deslocamento da competência para a Justiça Federal (CUNHA, 2016, p. 150).
Por fim, cumpre salientar que a competência dos Tribunais Regionais
Federais está prevista no art. 108 da Constituição Federal. Na lição de Fredie
Didier Jr., trata-se sempre de competência funcional, independentemente dos
sujeitos e da matéria do litígio (DIDIER JUNIOR, 2014, p. 213). Assim, o art. 108
da Constituição Federal prevê hipóteses de competência absoluta, inderrogável pela
vontade das partes ou por leis infraconstitucionais, por estarem previstas no texto
constitucional, da mesma forma como ocorre com a competência federal de
primeira instância.
4 O PROBLEMA DA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA FASE
RECURSAL
Uma das grandes discussões doutrinárias sobre o tema Intervenção
Anômala é a parte final do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/97, que
determina que, na hipótese de o ente que ingressa na causa na forma do dispositivo
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recorrer da decisão final do processo, será considerado parte para fins de
deslocamento de competência.
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Dessa forma, intervindo a União em processo que corre perante a Justiça
Estadual, esse ente não seria considerado parte processual até o momento da
interposição do recurso da sentença de 1º grau, o que tornaria obrigatória a
modificação da competência, em respeito ao art. 109, I, da Constituição Federal,
apenas nessa fase processual.
Essa exegese do dispositivo gera controvérsia sobre natureza jurídica do
instituto processual em análise. Se a modificação da competência para a Justiça
Federal só ocorre no momento da interposição do recurso, não é possível
considerar a intervenção anômala como modalidade de assistência simples, tendo
em vista que, conforme exposto, a competência é absoluta da Justiça Federal no
caso de a União intervir na ação como assistente, a partir da demonstração de
interesse jurídico.
Entendendo pela impossibilidade de classificação da intervenção anômala
5

como forma de assistência simples, por não adquirir o ente público a qualidade de
parte no processo, leciona Leonardo José Carneiro da Cunha:
Ao ingressar como interveniente na causa, com apoio
no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469/1997, a
Fazenda Pública apenas esclarece questões e junta
documentos ou memoriais reputados úteis ao desenleio da
controvérsia. Daí não haver modificação de competência. E
isso porque, em se tratando da União ou de outra pessoa
jurídica de direito público federal, a competência somente
se modifica para a Justiça Federal quando ela figurar na
demanda como autora, ré, assistente ou opoente. (CUNHA,
2016, p. 150).
Nesse ponto, a intervenção anômala estaria mais próxima da figura
do Amicus Curiae, que não adquire a qualidade de parte processual e não gera a
modificação da competência pela sua presença no processo, em que pese não haver
total correspondência entre os dois intitutos.
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O problema maior gira em torno da competência da Justiça Federal para
julgar o recurso da decisão oriunda da Justiça Estadual. É que o art. 108, II, da
Constituição Federal, fixa expressamente a competência recursal dos Tribunais
Regionais Federais, de modo a abranger as causas decididas pelos juízes federais e
pelos juízes estaduais investidos de competência federal nos termos do §3º do art.
109 da Constituição Federal. É esse o entendimento consolidado na Súmula 55 do
Superior Tribunal de Justiça: “Tribunal Regional Federal não é competente para
julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição
federal”.
Leonardo Carneiro da Cunha explica a situação:
Interpondo recurso, a pessoa jurídica de direito público
passará, na terminologia legal, a figurar como parte,
porquanto disporá de todos os poderes que lhe são
conferidos, não tendo mais sua atividade limitada. A partir
de então, a competência será modificada. É preciso, porém,
observar que há regras próprias a respeito da competência
recursal. (CUNHA, 2016, p. 152).
Permitir o deslocamento da competência para a Justiça Federal significa
ampliar a competência constitucional dos Tribunais Regionais Federais por meio de
lei infraconstitucional, que estariam julgando, em grau de recurso, causa decidida
por juiz estadual, sem que este estivesse investido de competência federal
(CUNHA, 2016).
Fredie Didier Jr. critica esse deslocamento de competência gerado pela
interposição de recurso da União quando faz uso do instituto da intervenção
anômala:
Por último, mas não menos importante, quer afirmar o
legislador que a simples intervenção recursal de uma pessoa
jurídica de direito público poderia deslocar a causa para a
Justiça Federal. Assim, por exemplo, se o Banco Central do
Brasil (BACEN), autarquia federal, recorresse de uma
decisão que tramitasse na Justiça Estadual, para fins de
modificação da competência, a causa seria transferida para
o Tribunal Regional Federal. Ora, como demonstramos, não
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se pode expandir, por lei infraconstitucional, a competência
da Justiça Federal; o TRF, em se tratando de competência
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funcional recursal, somente pode revisar decisões de juízes
federais e de juízes estaduais no exercício da competência
delegada (art. 109, §3º, CF/88). A condição de parte, ou
não, é irrelevante. Este deslocamento da causa, nestas
situações, jamais poderia acontecer. (DIDIER JUNIOR,
2014, p. 439).
Para Leonardo Carneiro da Cunha, a solução é relevar a regra do parágrafo
único do art. 5º da Lei n. 9.469/97, em obediência ao art. 108, II, da Constituição
Federal, de modo que o recurso interposto pela União ou outro ente federal em
processo que corra na Justiça Estadual seja apreciado pelo respectivo Tribunal de
Justiça, conforme a Súmula 55 do Superior Tribunal de Justiça (CUNHA, 2016, p.
153).
Apesar das críticas que o dispositivo recebe, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu interpretar a intervenção anômala
da forma como encontra-se redigido o
5
dispositivo legal, sem adentrar na controvérsia doutrinária:
RECURSO ESPECIAL. AUTUAÇÃO MULTA .
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º E 9º, DA LEI 9469/97 E
398 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃOOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso
especial pela letra “a” sustentando violação dos artigos 398
do Código de Processo Civil e 5º, parágrafo único, da Lei
9469/97 por o acórdão não ter intimado o ora recorrente a
se pronunciar sobre o documento novo juntado aos autos
pelo recorrido constante às fls. 212/213 e 231/232 e por não
ter sido deslocada a competência do julgamento para a
Justiça Federal em face de ter o DNER participado do feito
na qualidade de assistente do impetrante. 2. O enunciado do
artigo 398 do Código de Processo Civil tem como escopo,
em observância ao princípio da bilateralidade, afastar a
surpresa à parte pela juntada de documentos,
proporcionando-lhe a oportunidade de manifestação.“In
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casu”, não há que se falar em prejuízo à autarquia
recorrente visto que, ao opor os primeiros embargos de
declaração que anularam o primeiro julgamento, obteve
acesso aos autos e, deste modo, tomou conhecimento da
juntada do documento e, ainda assim, sobre os mesmos não
fez qualquer manifestação, quer na sustentação oral, quer
quando do oferecimento de seus memoriais. 3. Não
configura vulneração ao artigo 5º, parágrafo único, da
Lei 9.469/97 o julgamento, pela justiça estadual, de
demanda em que não existe justificado interesse jurídico
de autarquia federal DNER– no feito nos moldes do
artigo 109, I, da Constituição Federal vigente. Afora
isso, cumpre registrar que nos termos do parágrafo
único do artigo 5º da Lei 9469/97, acusado de violado
pelo recorrente, o deslocamento da competência apenas
aconteceria no caso de interposição de recurso, o que,
incontestavelmente, não é o caso dos autos. 4. Recurso
especial conhecido pelas aludidas violações dos artigos 398
do Código de Processo Civil e 5º, parágrafo único, da Lei
9.469/97 e desprovido. (STJ – Resp 633.028/PR, Relator:
Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento:
05/10/2004, T1 - PRIMEIRA TURMA) (grifamos)
Portanto, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por não haver
efetivo interesse jurídico do ente federal na causa, já que para a intervenção
anômala basta a conprovação de interesse econômico direto ou indireto, o
julgamento deve ser realizado pela justiça estadual, apenas ocorrendo o
deslocamento da competência com a interposição de recurso, em observância à
literalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/97.
Em julgamento mais recente, o mesmo Tribunal assentou a interpretação a
ser dada ao dispositivo que trata da intervenção anômala:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. INTERVENÇÃO ANÓDINA DA UNIÃO. ART.
5º DA LEI Nº 9.469/97. INTERESSE MERAMENTE
ECONÔMICO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
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RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Conquanto
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seja tolerável a intervenção anódina da União plasmada no
art. 5º da Lei nº 9.469/97, tal circunstância não tem o
condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o
que só ocorre no caso de demonstração de legítimo
interesse jurídico na causa, nos termos dos arts. 50 e 54 do
CPC/73. 2. A interpretação é consentânea com toda a
sistemática processual, uma vez que, além de não haver
previsão legislativa de deslocamento de competência
mediante a simples intervenção "anômala" da União, tal
providência privilegia a fixação do processo no seu foro
natural, preservando-se a especial motivação da
intervenção, qual seja, "esclarecer questões de fato e de
direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria". 3. A melhor exegese do art. 5º
da Lei nº 9.469/97 deve ser aquela conferida pelo Supremo
5
Tribunal Federal
ao art. 70 da Lei 5.010/66 e art. 7º da Lei
nº 6.825/80, porquanto aquele dispositivo disciplina a
matéria, em essência, do mesmo modo que os diplomas que
o antecederam. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido
firmou premissa, à luz dos fatos observados nas instâncias
ordinárias, que os requisitos da intervenção anódina da
União não foram revelados, circunstância que faz incidir o
Verbete Sumular nº 07/STJ. 5. Recurso especial não
conhecido (STJ - REsp: 1097759 BA 2008/0224645-6,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 21/05/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/06/2009)

Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, apenas a efetiva
demonstração de interesse jurídico na causa, por parte do ente federal, é que
permite o deslocamento da competência para julgamento pela Justiça Federal, o
que ocorre com a interposição de recurso.
Dessa maneira, é possível concluir que, de acordo com o entendimento
jurisprudencial, apesar das críticas da doutrina especializada, a intervenção
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anômala da União ou pessoa jurídica de direito público federal em causa que
tramite perante a Justiça Estadual, por si só, não transfere a competência para a
Justiça Federal, tendo em vista que não há necessidade da demonstração de
interesse jurídico, necessário para configuração da competência firmada no art.
109, I, da Constituição Federal. Assim, o ente público interveniente ingressa no
processo sem tomar a condição de parte, apenas possuindo poderes para apresentar
documentos e memoriais úteis para o deslinde da demanda. Somente na hipótese de
interposição de recurso é que a posição de parte processual será assumida,
passando então a competência para a Justiça Federal, que conhecerá do recurso e
procederá ao julgamento.
Vale ressaltar que toda essa problemática do deslocamento de competência
só é pertinente na hipótese de ente federal intervir em processo que tramita na
Justiça Estadual. Conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha:
Na hipótese de a Fazenda Pública estadual ou
municipal intervir numa demanda que tramite na própria
Justiça Estadual, haverá, com a interposição do recurso,
modificação de competência, passando a causa, por
exemplo, de uma vara cível para uma vara da Fazenda
Publica, não sobressaindo maiores dificuldades, já que,
nesse caso, os juízos estão vinculados ao mesmo Tribunal
de Justiça. (CUNHA, 2016, p. 154).
Em conclusão, com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/97 permanece em vigor e pode ser
utilizado pela Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, mesmo não sendo
aceito de forma unânime pela doutrina processualista.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, a intervenção anômala é um instituto processual criado pelo
parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/97, que permite à Fazenda Pública
ingressar em processos em curso nos quais tenha interesse econômico, ainda que
indireto, independentemente da demonstração de interesse jurídico. Nesses casos, o
Poder Público ingressa no processo sem tomar a posição de parte processual, tendo
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questões de fato e de direito relacionadas ao litígio.
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Trata-se de instrumento diverso das demais formas de intervenção de
terceiros existentes no ordenamento jurídico brasileiro, que acaba por representar
mais uma prerrogativa franqueada ao Poder Público, que o coloca em posição de
aparente superioridade em relação aos particulares, motivo pelo qual
constitucionalidade dessa modalidade de intervenção é questionada por diversos
autores, em que pese os Tribunais Superiores aceitarem sua utilização.
Na verdade, como foi exposto, essa forma especial de intervenção obedece
aos princípios constitucionais e processuais, principalmente ao princípio da
igualdade, em seu sentido material, já que a Fazenda Pública não deve ser tratada
como se estivesse na mesma posição em que se encontram os particulares.
A maior celeuma que gira em torno do parágrafo único do art. 5º da Lei n.
9.469/97 está relacionada à sua parte final, em que preconiza que a interposição de
recurso pelo ente público que faz uso da intervenção anômala torna-o parte na
5

demanda, para fins de deslocamento de competência, o que reforça o entendimento
de que a intervenção anômala está mais próxima do Amicus Curiae.
Conforme demonstrado, no caso de ação proposta perante o juízo estadual
em que ocorra a intervenção anômala da União ou de ente federal, a competência
não será deslocada automaticamente, tendo em vista que não será adquirida a
condição de parte. Com isso, no caso de interposição recurso, a pessoa jurídica de
direito público passará efetivamente a assumir a posição de parte na demanda,
ensejando o deslocamento da competência para julgamento perante a Justiça
Federal, em obediência aos preceitos constitucionais.
O problema é que esse deslocamento expande, por meio de lei
infraconstitucional, a competência dos Tribunais Regionais Federais, que deveria
julgar, como instância recursal, apenas as causas decididas pelos juízes federais e
juízes estaduais investidos em jurisdição federal na respectiva região.
O tema ainda não é pacífico e os posicionamentos da doutrina e da
jurisprudência divergem.
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Para a doutrina, essa expansão da competência fixada por norma
constitucional é inconcebível. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o
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entendimento de que é aceitável a aplicação do dispositivo, fazendo uso de sua
literalidade.
Independentemente das polêmicas geradas pela intervenção anômala, não
há dúvida de que esse instituto é de grande valia para o Poder Público, que pode, de
forma mais simples, sem precisar demonstrar interesse jurídico, intervir em
processos nos quais esteja presente o interesse econômico, de modo a permitir uma
proteção mais efetiva dos interesses públicos, que é função essencial do Estado.
REFERÊNCIAS
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2013.
BRASIL. Superior Tribunal De Justiça. Agravo Regimental no Recurso
Especial nº 633.028 - PR (2004/0023030-4). Relator: Ministro José Delgado.
Disponível em > Acesso em 24 de abril de 2018.
BRASIL. Superior Tribunal De Justiça. Recurso Especial nº 1.097.759 BA (2008/0224645-6). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em >
Acesso em 24 de abril de 2018.
CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 9ª ed. São
Paulo: Dialética, 2011.
CUNHA Jr., Dirley da. Controle de Constitucionalidade: Teoria e
Prática. 7ª ed. Salvador: JusPodivm, 2014.
DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 16 ed.
Salvador: JusPodivm, 2014.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. v. 1. 2ª tiragem.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2013.
THEODORO Júnior., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1.
54 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
328
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

5

329
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

ANALOGIA IN MALAM PARTEM NO PROCESSO PENAL: ANÁLISE NA
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

SAMUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA: Bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Ceará; Pós-graduado
em Ciências Criminais pela Universidade Estácio de Sá e
Assessor I no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;
RESUMO: O presente artigo destina-se a analisar a possibilidade de utilizar-se a
analogia in malam partem no âmbito do direito processual penal, abordando a
temática tanto no âmbito doutrinário quanto no da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Analogia in malam parte no âmbito doutrinário. 3.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Considerações finais. 5.
Referências

1. INTRODUÇÃO
Nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal, tem-se que “a lei
processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem
como o suplemento dos princípios gerais de direito”.
Vê-se, portanto que, por tal dispositivo, é admissível no âmbito do
processo penal brasileiro a aplicação analógica, a qual segundo Renato Brasileiro
“pode ser definida como uma forma de autointegração da norma, consistente em
aplicar a uma hipótese não prevista em lei a disposição legal relativa a um caso
semelhante”. (LIMA, 2017, p.10)
Pelo próprio texto legal, amparado pelo entendimento doutrinário
acima exposto, mostra-se indene de dúvidas a possibilidade de aplicação do método
integrativo da analogia para colmatar eventuais lacunas existentes na ritualística do
processo penal. Contudo, questionamentos ressoam quanto à possibilidade da
aplicação da analogia in malam partem no regime processual penal.
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2. ANALOGIA IN MALAM PARTEM NO ÂMBITO DOUTRINÁRIO
Aquiescendo com a possibilidade de prejuízo ao réu decorrente da
aplicação da analogia, Nestor Tavora e Rosmar Rodrigues Alencar dispõem que:
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Assim, em face da omissão involuntária da lei, aplicamos
norma que disciplina fato análogo. Ao contrário do que acontece
no direito penal, no âmbito do qual a analogia não pode ser
utilizada em prejuízo do réu, na esfera processual ela goza de
ampla aplicação. Todavia deve-se interpreta com reservas a
admissibilidade da analogia quando se trata da restrição cautelar
da liberdade ou quando importe em flexibilização de garantias, o
que seria intolerável à luz da Constituição Federal. (TÁVORA;
ALENCAR, 2015, p.41)
No mesmo sentido, assevera Guilherme de Souza Nucci:
No processo penal, a analogia pode ser usada contra ou a
5
favor do réu, pois
não se trata de norma penal incriminadora,
protegida pelo princípio da reserva legal, que exige nítida
definição do tipo prévio em lei. (NUCCI, 2014, p. 38)

Ressalte-se que, ainda em âmbito doutrinário, é assente que o art. 3º, do
Código de Processo Penal deve ser entendido nos seus exatos termos, ou seja,
somente para normas de direito processual penal é cabível a interpretação
analógica, seja esta in bonam ou in malam partem, sendo, em giro diverso,
inaplicável tal instituto quando estivermos diante de normas que contenham regra
de direito material, conforme bem exemplifica Lima:
Quando o art. 3º do CPP dispõe que a lei processual penal
admite o emprego da analogia, há de se ficar atento à verdadeira
natureza da norma, ou seja, se se trata de norma genuinamente
processual penal ou se, na verdade, estamos diante de norma
processual mista dispondo sobre a pretensão punitiva e
produzindo reflexos no direito de liberdade do agente. Afinal, na
hipótese de estarmos diante de norma processual mista versando
sobre a pretensão punitiva, não se pode admitir o emprego da
analogia em prejuízo do acusado, sob pena de violação ao
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princípio da legalidade. Bom exemplo disso diz respeito à
sucessão processual prevista no art. 31 do CPP. Segundo o
referido dispositivo, no caso de morte do ofendido ou quando
declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer
queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente,
descendente ou irmão. Por força do disposto no art. 226, § 3º, da
Constituição Federal (“Para efeito da proteção do Estado, é
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento”), grande parte da doutrina insere no rol dos
sucessores o companheiro. Logo, a ordem seria cônjuge (ou
companheiro), ascendente, descendente ou irmão. A nosso ver,
todavia, não se pode incluir o companheiro nesse rol, sob pena de
indevida analogia in malam partem. A inclusão do companheiro
ou da companheira nesse rol de sucessores produz reflexos no
direito de punir do Estado, já que, quanto menos sucessores
existirem, maior é a possibilidade de que o não exercício do
direito de representação ou de queixa no prazo legal acarreta a
extinção da punibilidade pela decadência. Portanto, cuidando-se
de regra de direito material, não se pode querer incluir o
companheiro, sob pena de indevida analogia in malam
partem, malferindo o princípio da legalidade (CF, art. 5º,
XXXIX). (LIMA, 2017, p. 102)
Assim, no âmbito doutrinário, é possível observar certa uniformização
quanto à possibilidade de aplicação da analogia in malam partem no âmbito do
processo penal, desde que esta não incida em normas de direito material em
prejuízo ao réu.
3. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Em giro diverso, no que pertine às decisões do Superior Tribunal de
Justiça, revela-se despiciendo concluir o entendimento majoritário quanto à
possibilidade de utilização da analogia in malam partem no âmbito do processo
penal.
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É que, conforme se demonstrará com a colação de julgados, a despeito
de existirem situações em que notório é o prejuízo ao réu quando da aplicação da
analogia, a Corte Cidadã vem albergando a possibilidade. Em outros, o mesmo
Tribunal vem entendo pela impossibilidade de utilização do referido método
integrativo no âmbito do direito processual penal por culminar analogia in malam
partem.
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Sobre os primeiros julgados referidos, ou seja, em relação à
possibilidade de aplicação de analogia in malam partem no âmbito do processo
penal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça acolhe a possibilidade de que,
utilizando-se analogicamente dos arts. 294, parágrafo único, 297, 300, 932, II, 995,
parágrafo único, todos do vigente Código de Processo Civil, atribua-se efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que
determina a soltura do acusado, verbis:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA ANTECIPAR OS
EFEITOS DE 5RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL.
DECISÃO JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATIVIDADE
TÍPICA DE MILÍCIA PRIVADA. ROUBOS. TORTURA.
VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO. AMEAÇAS. INCÊNDIO.
ORDEM DENEGADA.
1. A Quinta Turma deste STJ, em julgado recente,
acolheu orientação no sentido de que não se verifica eventual
nulidade na decretação da prisão preventiva por meio de
antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em
sentido estrito manejado pelo Ministério Público (HC
309.390⁄RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado
em 3⁄5⁄2016, DJe 10⁄5⁄2016).
2. É admissível a concessão de tutela provisória com
feição acautelatória, para adiantar decisão judicial ou conferir
efeito suspensivo a recurso que não o tem, diante da natural
demora no processamento do recurso em sentido estrito em ação
333
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

de grande magnitude, que conta com 30 réus, para resguardar a
eficácia da decisão de mérito a ser proferida por ocasião do
julgamento do mérito do recurso, desde que demonstrado o risco
de lesão grave ou de difícil reparação (fumus boni iuris e
periculum in mora).
3. Comprovada a materialidade dos delitos e
apontados indícios suficientes de autoria, a partir da citação de
trechos de interceptações telefônicas e depoimentos de
testemunhas e vítimas, a prisão preventiva encontra justificativa
na necessidade de proteção à ordem pública, em razão da
gravidade concreta das condutas praticadas, em atividade típica
de milícia privada. Ademais, a segregação antecipada mostra-se
necessária por conveniência da instrução criminal, em razão do
temor das vítimas e testemunhas em prestarem seus depoimentos.
4. Ordem denegada.
(HC 372.065/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe
24/02/2017)
A mencionada utilização da analogia no julgado acima transcrito é bem
exposto no voto do Relator:
A medida cautelar no presente caso foi requerida como uma
espécie de tutela recursal antecipada. O Ministério Público pediu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, e
postulou fosse decretada a prisão preventiva dos acusados, pelos
fundamentos que declinou, de maneira a adiantar uma decisão
judicial que entendeu urgente, diante da natural delonga no
processamento do recurso em sentido estrito em ação dessa
magnitude, que conta com 30 réus, e o tipo de atividade ilícita
que são acusados de desempenhar (milícia privada).
O art. 3º do Código de Processo Penal permite a aplicação
analógica de dispositivos do Código de Processo Civil.
O novo Código de Processo Civil Brasileiro, embora tenha
abolido o título que cuidava dos procedimentos cautelares típicos,
na verdade expandiu a possibilidade de o julgador decidir e de a
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parte requerer tutelares provisórias de urgência ou de
evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no
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âmbito recursal, bastando a leitura dos arts. 294, parágrafo único,
297 (poder geral de cautela), 300, 932, II, 995, parágrafo
único, verbis:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar
ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental.
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que
considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 2º - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
5
Art. 932. Incumbe
ao relator:
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e
nos processos de competência originária do tribunal;
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão,
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá
ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.
Não se trata, aqui, de criar mais uma hipótese de efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito, em violação Do art. 584
do CPP, que o concede, expressamente, apenas nos casos de
decisão de perda da fiança e denega ou julga deserta a apelação –
art. 581, XV –, mas de admitir a possibilidade de o relator
deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, tão

somente quando presentes os requisitos indispensáveis, de modo
a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.
(FONSECA, 2017, pp. 9/10)
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Vê-se, portanto, que, apesar da atribuição de efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito por força da aplicação analógica de dispositivos
previstos no Código de Processo Civil culminar em notório prejuízo do réu, o
Superior Tribunal de Justiça vem acolhendo tal possibilidade.
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Cuida-se, portanto, de clarividente exemplo de utilização de analogia in
malam partem no âmbito do direito processual penal.
Ressalte-se, outrossim, que o entendimento acima é exarado nas duas
Turmas do Superior Tribunal de Justiça que detém competência criminal, senão
observe-se:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
MEDIDA CAUTELAR PARA ANTECIPAR OS
EFEITOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
POSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE AMEAÇAS A
VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIA APTA
A EVIDENCIAR RISCO REAL À INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Esta Corte tem acolhido orientação no sentido de
que não se verifica eventual nulidade na decretação da
prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal
pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito manejado
pelo Ministério Público (HC n. 309.390/RR, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 10/5/2016)
2. Não há falar em ilegitimidade da prisão preventiva,
uma vez que decretada por conveniência da instrução
criminal, ante a notícia de ameaças a vítimas e testemunhas.
3. Ordem denegada. Pedido de reconsideração da
decisão liminar, por consequência, prejudicado, às fls.
269/276.
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(HC 412.047/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017)
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HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
MEDIDA
CAUTELAR
CONCEDIDA
PARA
ANTECIPAR OS EFEITOS DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
PELO
TRIBUNAL.
DECISÃO
JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ATIVIDADE TÍPICA DE MILÍCIA PRIVADA.
ROUBOS. TORTURA. VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO.
AMEAÇAS. INCÊNDIO. ORDEM DENEGADA.
1. A Quinta
Turma deste STJ, em julgado recente,
5
acolheu orientação no sentido de que não se verifica
eventual nulidade na decretação da prisão preventiva por
meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de
recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério
Público (HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER,
Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016).
2. É admissível a concessão de tutela provisória com
feição acautelatória, para adiantar decisão judicial ou
conferir efeito suspensivo a recurso que o não o tem, diante
da natural demora no processamento do recurso em sentido
estrito em ação de grande magnitude, que conta com 30
réus, para resguardar a eficácia da decisão de mérito a ser
proferida por ocasião do julgamento do mérito do recurso,
desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil
reparação (fumus boni iuris e periculum in mora) (HC
372.065/RS, HC 365.399/RS e HC 365.838/RS, todos de
minha relatoria, Quinta Turma, julgados em 21/2/2017, DJe
23/2/2017).
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3. Comprovada a materialidade dos delitos e apontados
indícios suficientes de autoria, a partir da citação de trechos
de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas
e vítimas, a prisão preventiva encontra justificativa na
necessidade de proteção à ordem pública, em razão da
gravidade concreta das condutas praticadas, em atividade
típica de milícia privada. Ademais, a segregação antecipada
mostra-se necessária por conveniência da instrução
criminal, em razão do temor das vítimas e testemunhas em
prestarem seus depoimentos.
4. Condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Ordem denegada.
(HC 378.957/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 14/03/2017)
Entendimento diverso é o exarado para fins de aplicação da multa por
litigância de má-fé no direito processual penal, vez que o Superior Tribunal de
Justiça entende que aplicação deste instituto do direito processual civil no âmbito
processual penal implicaria em analogia in malam parte, senão veja-se:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PLEITO
DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E
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EXTRAORDINÁRIO. ESCOAMENTO IN ALBIS DO PRAZO
RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEARA
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não se presta à análise de alegação cuja
apreciação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
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2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo
probatório produzido nos autos, entenderam, de forma
fundamentada, não só pela materialidade do delito, mas também
por ser o réu autor do crime descrito na denúncia, não cabe a esta
Corte a análise das afirmações relacionadas ao pleito de "nulidade
do processo", sob a alegação de que não há "materialidade do
crime", na medida em que demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ.
3. Hipótese em que não há falar em cerceamento de defesa,
5

uma vez que, publicado o acórdão dos embargos declaratórios,
transcorrendo 40 dias, a defesa deixou de apresentar o recurso em
tempo hábil, o que culminou no trânsito em julgado da sentença
condenatória.
4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é
cabível a imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito
do processo penal, porquanto sua aplicação constituiria indevida
analogia in malam partem, haja vista ausência de previsão
expressa no Código de Processo Penal. Precedentes.
5. Ordem parcialmente concedida somente para afastar a
multa por litigância de má-fé aplicada pelo Tribunal de origem.
(HC 401.965/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO DE EMBARGOS
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DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de agravo regimental que não tenha
impugnado satisfatoriamente os fundamentos da decisão recorrida
a teor do art. 932, III, CPC, e Súm. 211/STJ.
2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o
agravo é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o
recurso especial na origem. Dessa forma, a oposição de embargos
de declaração não têm o condão de interromper o prazo recursal.
3. Na seara penal, é incabível a imposição de multa por
litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de previsão
expressa no Código de Processo Penal. Precedentes (PET no
AgRg no AgRg nos EAREsp 619.952/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
15/06/2016, DJe 29/06/2016).
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 618.694/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe
27/09/2017)
PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – ART. 95,
“D” DA LEI 8.212/1991 – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO –
OPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE DOIS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS – RECONHECIMENTO, PELA CORTE A
QUO, DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POR PROTELAÇÃO
INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO
ANULADO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
INCLUSIVE, POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – ANULAÇÃO QUE ABARCOU A APLICAÇÃO
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DA MULTA – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO ÂMBITO DO DIREITO
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PROCESSUAL PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– OBJETIVO DISTINTO DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E, POR CONSEGUINTE, INCOMPATÍVEL COM A MULTA
POR ESSA RAZÃO – PREVALÊNCIA DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, COM OS MEIOS
E RECURSOS A ELA INERENTES – EVENTUAL
PROCRASTINAÇÃO DA PARTE QUE ENSEJA, QUANDO
MUITO, O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA –
PRECEDENTES
–
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA – ORDEM
CONCEDIDA.
1. Anulado o processo desde a prolação da sentença,
inclusive, por este Superior Tribunal de Justiça (HC 46.648/SC),
resta inadmissível a cobrança da multa imposta em sede de
embargos declaratórios
pelo Tribunal a quo, eis que a decisão
5
restou abarcada pela anulação do processo.
2. Ademais, o processo penal não comporta a aplicação de
multa por litigância de má-fé, por ausência de previsão legal.
3. Também não é o caso de aplicação das disposições do
Código de Processo Civil por analogia (artigo 3º do Código de
Processo Penal), pois o objetivo do Direito Processual Penal é
distinto do Processual Civil, eis que este tem por escopo a
prolação de sentença para solucionar a lide existente entre as
partes (via de regra de natureza semelhante), enquanto que aquele
(entre partes desiguais: Estado x réu) busca legitimar o jus
puniendi estatal, garantindo-se ao acusado todas as garantias e
prerrogativas legais.
4. Não bastasse isso, óbices práticos também impediriam a
aplicação da multa por litigância de má-fé no âmbito do processo
penal, pois seu parâmetro é o “valor da causa”, inexistente no
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Código de Processo Penal, sendo inadmissível que sua fixação
fique ao discricionário arbítrio do Magistrado.
5. Logo, ainda que a defesa venha a se utilizar do processo
penal como um meio procrastinatório para impedir o
aperfeiçoamento da coisa julgada a ela desfavorável, não há como
se aplicar multa por litigância de má-fé, pois a garantia
constitucional da ampla defesa, com todos os meios e recursos a
ele inerentes, deve prevalecer.
6. Eventual atitude manifestamente protelatória da defesa
justifica, quando muito, o início da execução da pena imposta ao
acusado.
Precedentes do STF e do STJ.
7. Ordem concedida para obstar a execução da pena de multa
imposta ao paciente oriunda de sua condenação por litigância de
má-fé.
(HC 117.320/SC, Rel. Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA
TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 19/12/2008)
Vislumbra-se, que as mesmas Turmas do Superior Tribunal de Justiça
que permitem a decretação da prisão preventiva com fulcro em aplicação analógica
de dispositivos do Código de Processo Civil, medida esta que traz grave prejuízo ao
réu, dispõem ser inaplicável o instituto eminentemente processual da litigância de
má-fé no âmbito do direito processual penal sob pena de analogia in malam
partem.
Não se mostra razoável o tratamento diferenciado para as situações
acima, sendo certo que se é possível a decretação de prisão preventiva com
fundamento em dispositivos do Código de Processo Civil analogicamente aplicados
ao Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer motivação idônea para
que, também por força da analogia, se aplique a multa por litigância de má-fé no
âmbito do direito processual penal, afinal se até mesmo a liberdade do indivíduo é
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passível de restrição por força desse método integrativo, a mera sanção patrimonial
decorrente da aplicação da multa por litigância de má-fé não deveria encontrar
óbice no argumento de que esta decorreria de analogia in malam partem.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Assim, pode-se concluir que, no âmbito doutrinário, há certo consenso
de que é possível a aplicação da analogia in malam partem no âmbito do direito
processual penal, ao passo que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, afigurase que a possibilidade da utilização de analogia in malam partem dependerá da
análise do caso concreto, sendo aplicável para fins de possibilitar a decretação de
prisão preventiva em sede de antecipação de tutela recursal e inaplicável no âmbito
da multa por litigância de má-fé.
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NOTAS SOBRE O IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO (ITCMD)
CAIO CÉSAR ALVES FERREIRA RAMOS:
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise do
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regramento constitucional e infraconstitucional do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCMD), positivado no artigo 155, I, da Constituição da
República de 1988. A análise proposta perpassa pelos dispositivos normativos
pertinentes à referida exação compulsados ao entendimento correlato no âmbito dos
Tribunais Superiores e da melhor doutrina.
PALAVRAS-CHAVE: Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.
ITCMD. Impostos Estaduais. Direito Tributário.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Aspectos do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD). 2.1. Aspecto material e aspecto temporal. 2.2. Aspecto
5

espacial e subjetivo. 2.3. Aspecto territorial. 3. Imunidades e isenções pertinentes
ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 4. Procedimento
de cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 4.1.
Lançamento e decadência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD). 5. Conclusão. 6. Referências Bibliográficas.

1 INTRODUÇÃO
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) encontra-se
positivados no artigo 155, I, da Constituição da República de 1988. Trata-se de
imposto, espécie do gênero tributo, cuja competência para instituição e cobrança
foi conferida pelo constituinte originário aos Estados-membros, correspondendo a
importante fonte de arrecadação estadual, ao lado do Imposto sobreoperações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

345
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590648

www.conteudojuridico.com.br

2 ASPECTOS

DO

IMPOSTO

SOBRE

TRANSMISSÃO

CAUSA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD)
A partir do advento da CF/88, houve a cisão da competência para a
instituição do oImposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), cuja
competência constitucional para instituição foi conferida aos Estados-membros, e
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos a sua aquisição (ITBI), cuja competência constitucional para
instituição foi conferida aos Municípios, nos termos do artigo 156, II, da
Constituição da República.
Ademais, na forma apregoada pela CF/88, a transmissão de bens móveis,
exceto as transmissões onerosas por ato inter vivos, passaram a integrar o aspecto
material do ITCMD. Desta feita, pode-se afirmar que o ITCMD incide sobre
transmissões causa mortis e doações de bens móveis e imóveis.
Tendo em vista as alterações provocadas pela CF/88 na sistemática do
ITCMD, tem-se que a legislação infraconstitucional disciplinadora da matéria
apresenta ora dispositivos que foram recepcionados pela Carta Magna ora que
foram revogados por não recepção, ante a incompatibilidade com o novo
regramento constitucional.
Cite-se, ainda, que inexiste, no Código Tributário Nacional, tratamento das
transmissões gratuitas de bens móveis, de modo que os Estados possuem
competência legislativa plena quanto à matéria. Isso porque, nos termos do artigo
24, da Constituição da República de 1988, as normas de Direito Tributário
submetem-se à competência legislativa concorrente, ao passo que o §3º do referido
dispositivo autoriza que os Estados exerçam competência legislativa plena na
hipótese de ausência de norma federal sobre o tema.
De uma forma geral, pode-se afirmar que o ITCMD Causa Mortis, quando
apurado em inventário, submete-se à sistemática do lançamento por declaração. De
outro giro, as demais hipóteses de incidência do ITCMD submetem-se à sistemática
do lançamento por homologação. Registre-se, entretanto, que esta matéria é
relegada à livre conformação do legislador ordinário estadual, podendo a matéria
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ser disciplinada em diferente sentido. Ademais, tem-se que, não raro, é feito o
lançamento de ofício pelas autoridades fiscais.
Em síntese, pode-se afirmar que o ITCMD é um imposto estadual,
privativo, não vinculado, de arrecadação não vinculada, real, direto, ordinário e de
função precipuamente fiscal[1].
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2.1 Aspecto material e aspecto temporal
Nos termos do artigo 155, I, da CF/88, duas são as condutas que dão ensejo
à obrigação de pagar o ITCMD: a transmissão causa mortis de bens móveis e
imóveis e a doação de bens móveis e imóveis.
Destaca-se que a CF/88, ao se referir a “quaisquer bens e direitos”, faz
alusão aos bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, suscetíveis de
apropriação pelo homem e dotados de valor econômico.
A transmissão causa mortis é também conhecida como sucessão, nos termos
5 dispositivo consagra o princípio da saisine,
do art. 1.784, do CC/02. O referido
segundo o qual, com a morte, todo o patrimônio do de cujus transmite-se,
automaticamente, aos herdeiros e legatários, até que se faça a partilha dos bens.

Por oportuno, salienta-se que nos termos do Enunciado nº 331 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, “é legítima a incidência do imposto de transmissão
causa mortis no inventário por morte presumida”.
A doação é disciplinada pelo art. 538, do CC/02, consistindo no contrato em
que uma pessoa, por liberalidade, transfere bens ou vantagens para outra.
Nesse ponto, é importante fazer uma análise mais profunda quanto à
incidência do ITCMD nas renúncias de herança. É que a renúncia de herança podese dar em duas modalidades: renúncia translativa, em que o bem renunciado é
destinado a uma pessoa específica, e renúncia abdicativa, em que o bem renunciado
é revertido ao monte partilhável. A renúncia translativa, por sua vez, pode ser
onerosa ou gratuita.
Na hipótese de renúncia translativa gratuita, haverá a incidência de ITCMD
em dois momentos, qual seja no momento da sucessão, ocasião em que incidirá
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ITCMD – Causa Mortis, e no momento da renúncia translativa gratuita,
efetivamente, ocasião em que incidirá ITCMD – Doação.
Em havendo renúncia translativa onerosa, após a incidência de ITCMD –
Causa Mortis, quando da sucessão, haverá incidência de ITBI, caso estejam sendo
transmitidos bens imóveis. Nesse ponto, destaca-se que apenas haverá incidência
de ITBI caso seja demonstrado o caráter oneroso da operação, o que se verifica
mediante a compensação financeira para equilibrar os quinhões distribuídos de
forma desproporcional.
Por último, tem-se que não haverá incidência tributária na hipótese de
renúncia abdicativa.
Pertinente atentar ao leitor quanto à hipótese de incidência de ITCMD no
âmbito da partilha de bens em separações, divórcios e processos de inventário.
Nessas ocasiões, a desproporcionalidade na repartição dos bens pode dar ensejo à
incidência de ITCMD ou ITBI. Na partilha desigual de bens, um herdeiro ou
cônjuge é contemplado com quota maior que a dos demais. Caso o beneficiário da
partilha desigual não apresente qualquer tipo de contrapartida, haverá incidência do
ITCMD. Destaca-se, ainda, que nos termos do Enunciado nº 116 do Supremo
Tribunal Federal, “em desquite ou inventário, é legítima a cobrança do chamado
imposto de reposição, quando houver desigualdade nos valores partilhados”.
Nesse ponto, é preciso diferenciar as hipóteses de separação ou divórcio e
as hipóteses de processo de inventário. No processo de inventário, haverá a
incidência do ITCMD em dois momentos: no da sucessão e no da doação. Na
separação ou divórcio, haverá incidência do ITCMD apenas uma única vez: quando
da doação.
De outro giro, salienta-se que, caso o beneficiário da divisão
desproporcional faça algum tipo de compensação ou reposição, haverá uma
transmissão onerosa, e nas operações envolvendo bens imóveis, haverá incidência
de ITBI.
Pertinente abordar a possibilidade de incidência de ITCMD por ocasião da
constituição de usufruto, hipótese em que há a transmissão de alguns dos poderes
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inerentes à propriedade a terceiro, que passa a ter o direito de usar e fruir da coisa,
nos termos do art. 1.394 do CC/02.
O usufruto é direito real sobre imóvel, de modo que sua transmissão gratuita
submete-se a incidência do ITCMD. Trata-se do chamado usufruto simples. Por
exemplo, na hipótese em que um filho concede usufruto vitalício a sua mãe idosa,
haverá incidência de ITCMD.
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Diferente é a hipótese de doação com reserva de usufruto. Por exemplo, na
hipótese em que um pai doa imóvel ao filho, mas reserva a si o direito de usufruto
enquanto viver. Com a morte do pai, a propriedade do imóvel se consolidará com o
filho. De acordo com a doutrina majoritária, deve haver incidência do ITCMD
apenas uma única vez: no momento da instituição do usufruto (ITCMD -Doação)
ou no momento da morte do doador/usufrutuário (ITCMD –Causa Mortis).
Curial também é abordar a incidência do ITCMD quando da instituição de
fideicomisso que, segundo Sílvio Rodrigues Venosa, é o instituto mediante o qual o
testador impõe a um herdeiro ou legatário, denominado fiduciário, a obrigação de,
5

por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, transmitir a outro, chamado
fideicomissário, a herança ou legado.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça[2], quando da instituição do
fideicomisso, haverá incidência do ITCMD. Contudo, quando da extinção do
fideicomisso (pela morte do fiduciário ou do fideicomissário), não haverá
incidência do ITCMD, sob pena de haver bitributação.
Nas transmissões causa mortis, a obrigação tributária nasce quando da
abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte. Destaca-se que, quanto ao
ITCMD Causa Mortis, o aspecto temporal não coincide com o aspecto material. O
aspecto material está relacionado com a transmissão dos bens decorrente da morte.
O aspecto temporal é o próprio momento da morte.
Nos casos de morte presumida, tem-se como aspecto temporal o momento a
partir do qual a lei civil considera ocorrida a morte.
Nesse ponto, destaca-se que no ITCMD Causa Mortis, aplicar-se-á a
alíquota vigente ao tempo da morte, nos termos do Enunciado nº 112 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
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É preciso destacar que o direito da Fazenda Pública lançar o tributo não
decairá antes de existir ciência inequívoca da existência do fato gerador da
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obrigação. Desta feita, antes da ciência da morte, operada por ocasião do processo
de inventário, ainda que este só venha a ser levado a efeito dez anos após o óbito,
por exemplo, não há que se falar em decadência.
Nas doações, a obrigação tributária nasce no momento em que estiver
caracterizada a transmissão do bem. Quanto aos bens móveis, a transmissão ocorre
com a tradição. Quanto aos bens imóveis, a transmissão ocorre com o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
2.2 Aspecto espacial e subjetivo
No que tange ao aspecto espacial e subjetivo ativo, o tributo caberá ao
Estado em que ocorrer o fato gerador da obrigação tributária. No caso do ITCMD,
trata-se de matéria disciplinada pelo art. 155, §1º, da CF/88. Nesse sentido, nas
transmissões de bens imóveis, o ITCMD será instituído pelo Estado da situação do
bem ou pelo Distrito Federal. Por outro lado, nas transmissões causa mortis de bens
móveis, o ITCMD caberá ao Estado em que processado o inventário ou
arrolamento, ao passo que nas doações, o ITCMD caberá ao Estado em que
domiciliado o doador.
Esclarece-se, por oportuno, que nas hipóteses em que o doador tiver
domicilio ou residência no exterior ou se se o de cujus possuía bens, era residente
ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior, o sujeito ativo do
ITCMD há de ser definido em lei complementar.
Como a referida lei complementar ainda não foi editada, permanecem os
Estados com competência legislativa plena quanto à matéria (art. 24, §3º, da
CF/88). Isso pode levar a conflitos de interesse entre diferentes Estados a serem
dirimidos pelo STF (art. 102, I, “f” da CF/88)[3].
Quanto ao sujeito passivo do ITCMD, nos termos do art. 42 do Código
Tributário Nacional, este é qualquer das partes na operação tributada, na forma da
lei. Portanto, fica a matéria em comento a cargo da legislação estadual do ente
competente para a instituição do tributo.
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2.3 Aspecto quantitativo
Nos termos do art. 38, do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos ou doados, apurados mediante avaliação feita pela
fazenda pública estadual. Cite-se, ainda, que o sujeito passivo do imposto possui a
prerrogativa de impugnar a avaliação feita pela fazenda pública.
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Nesse ponto, importante destacar resta superado o Enunciado nº 113 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal que dispõe que "o imposto de transmissão
'causa mortis' é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação". Isso
porque tal enunciado é anterior à Lei da Correção Monetária (1964), pelo que o
objetivo a que visava, de evitar distorções prejudiciais ao Fisco, se encontra
atendido com a aplicação da correção monetária[4].
É comum que a legislação estadual disponha que, nos casos de doação com
reserva de usufruto e usufruto simples, a base de cálculo corresponda à metade do
valor venal do bem, a fim de evitar que um mesmo bem seja tributado duas vezes.
Nos casos de promessas de 5compra e venda ainda não quitadas ao tempo da
abertura da sucessão do promitente vendedor, a base de cálculo será o saldo credor
da obrigação. Isto é, o ITCMD incidirá apenas sobre o que ainda resta a pagar, e
não sobre o valor total da operação. Nesse sentido, tem-se que o Enunciado nº 590
do Supremo Tribunal Federal dispõe que “calcula-se o imposto de
transmissão causa mortis sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de
imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor”.
De acordo com o art. 155, §1º, IV, da CF/88, o Senado Federal fixará as
alíquotas máximas do ITCMD. A Resolução n° 09/92, do Senado Federal, fixou a
alíquota limite do ITCMD em 8%.
Destaca-se que é inconstitucional a vinculação entre a alíquota estadual e a
alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. Isto é, não pode a legislação estadual
dispor que a alíquota do ITCMD acompanhará, automaticamente, a alíquota
máxima definida pelo Senado Federal. A alíquota do ITCMD deve ser definida em
lei específica, em nome do princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88).
Pertinente salientar que o Supremo Tribunal Federal alterou sua
jurisprudência para admitir a previsão de alíquotas progressivas para o ITCMD[5].
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O pretório excelso admitiu que todos os impostos estariam sujeitos ao princípio da
capacidade contributiva, incluindo os impostos de caráter real. Desta feita, o art.
145, §1º, da CF/88, apenas estabeleceria que os impostos, sempre que possível,
teriam caráter pessoal, mas que, independentemente disso, sempre deveriam ser
norteados pelo princípio da capacidade contributiva.
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3 IMUNIDADES E ISENÇÕES PERTINENTES AO IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD)
Não há nenhuma imunidade específica ao ITCMD prevista no texto
constitucional. Contudo, destaca-se que a exação se submete à imunidade tributária
recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88). Desta feita, não incidirá ITCMD, por
exemplo, sobre doações feitas a pessoas jurídicas de direito público, incluindo as
integrantes da administração pública indireta, desde que os bens estejam atrelados
às suas finalidades essenciais (art. 150, §2º, da CF/88). Também nos casos de
herança vacante não haverá incidência do ITCMD Causa Mortis.
4 PROCEDIMENTO

DE

COBRANÇA

DO

IMPOSTO

SOBRE

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD)
Nas transmissões inter vivos de bens imóveis, costuma-se exigir o
pagamento do tributo incidente sobre a operação antes da lavratura do instrumento
responsável por provocar a transferência da propriedade imobiliária. Em que pese,
em tese, haver exigência de tributo antes da ocorrência efetiva do fato gerador, o
Superior Tribunal de Justiça tem chancelado esse tipo de cobrança.
Nas transmissões inter vivos realizadas por instrumento particular,
geralmente, a legislação local estabelece um prazo para apresentação do referido
instrumento à repartição fiscal e recolhimento do tributo.
Nas transmissões causa mortis de bens e direitos, o recolhimento do tributo
ocorrerá no curso do processo, administrativo ou judicial, de inventário ou
arrolamento sumário.
Nos processos de inventário, a Fazenda Pública deverá ser ouvida em dois
momentos. Em primeiro lugar, o fisco será intimado para se manifestar sobre o
valor dos bens inventariados. Trata-se de verdadeira avaliação feita pelo fisco dos
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bens descritos nas primeiras declarações. Com base no valor indicado pelo fisco,
deverá ser feito o recolhimento do ITCMD.
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Após o pagamento do tributo, o Fisco será novamente intimado, momento
em que poderá impugnar o cálculo realizado pelas partes interessadas (cálculo para
pagamento do tributo, e não o valor atribuído aos bens). Apenas após a
homologação dos cálculos pelo juiz e o pagamento do ITCMD, poderá ser
realizada a partilha.
Sob a égide do CPC/73, a existência de dívidas com a Fazenda Pública
impedia peremptoriamente a prolação de sentença que julgasse a partilha. Com o
advento do CPC/15, passou-se a admitir a sentença, contanto que a dívida esteja
garantida, nos termos do artigo 654, do diploma processual.
O arrolamento sumário é utilizado em partilhas amigáveis que envolvam
exclusivamente partes capazes e nos casos em que o valor dos bens do espólio não
supere 1.000 salários mínimos. Trata-se de rito simplificado que não demanda a
dupla participação da Fazenda Pública.
5

Destaca-se, contudo, que nos termos do artigo 662, do CPC/15, no
"arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao
lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio".
No entanto, mesmo no arrolamento sumário, o pagamento do ITCMD é prérequisito para a expedição do formal de partilha. Nesse ponto, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça[6], para que haja a homologação da partilha, basta que
haja o pagamento do ITCMD, ainda que a menor, devendo eventuais diferenças ser
discutidas administrativamente. Importante perceber a diferença em relação ao
inventário, onde a Fazenda Pública pode impugnar o cálculo das partes nos
próprios autos.
Em virtude da ausência de dupla participação da Fazenda Pública no
arrolamento sumário, não se admite o reconhecimento judicial de isenção do
ITCMD. Diferentemente, no processo de inventário, é possível o reconhecimento
judicial de isenção do ITCMD, a despeito da competência administrativa
privativamente atribuída à autoridade fiscal pelo art. 179, do CTN. É que a prévia
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oitiva da Fazenda Pública, antes da homologação do cálculo das partes, torna
despiciendo procedimento administrativo para o reconhecimento de isenção.
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4.1 Lançamento e decadência do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD) nos processos de inventário
No processo de inventário, o ITCMD submete-se a lançamento por
declaração: a apuração do tributo pelo fisco depende de informações prestadas pelo
sujeito passivo. Isso não significa que o fato gerador ocorra no momento em que
são prestadas as informações.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça[7], embora a herança seja
transmitida com a abertura da sucessão (fato gerador do ITCMD Causa Mortis), a
exigibilidade do imposto fica a depender da identificação precisa do patrimônio
transferido e dos herdeiros ou legatários, o que apenas ocorre com a prolação da
sentença de homologação de partilha, tornando possível a realização do
lançamento.
Para lançar eventuais diferenças não pagas no curso do processo de
inventário, o Estado deve obedecer ao prazo decadencial de 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido feito (art. 173, I do CTN). Caso a homologação tenha ocorrido, por
exemplo, em 27/06/2008, o prazo decadencial apenas ocorrerá após 31/12/2013.
5 CONCLUSÃO
O estudo acerca do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) é complexo e repleto de nuances, sobretudo em razão da mencionada
cisão entre a exação estadual e o municipal Imposto sobre a Transmissão Inter
Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI),
provocada pela Constituição da República de 1988. Nesse ponto, o regramento
jurídico do ITCMD é repleto de normas não recepcionadas pela Carta
Constitucional, ao passo que boa parte da disciplina legal é relegada ao legislador
ordinário estadual. Entretanto, espera-se que o presente artigo tenha ajudado o
leitor a realizar uma compreensão inicial acerca do ITCMD.
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RESUMO: Este artigo pretende analisar uma das importantes mudanças
perpetradas pela Lei Antitruste, Lei 12.529/2011, que reside no fato de passar a
exigir uma autorização prévia pelo CADE dos atos de concentração perpetrados
entre empresas, contrapondo-se ao sistema anteriormente existente, em que essa
autorização era posterior ao ato de concentração.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE e A Nova Lei Antitruste. 3. Atos de Concentração e a Nova Exigência de
Prévia Autorização Pelo CADE. 4. Conclusão. 5. Bibliografia.
5

1. INTRODUÇÃO
Uma das formas que o Estado intervém na economia é através da
regulamentação das atividades econômicas e da regulamentação da concorrência.
No âmbito da regulamentação das atividades econômicas, o Estado atua
principalmente através das Agências Reguladoras.
No que tange à regulamentação da concorrência, a intervenção estatal
se justifica diante das falhas existentes no mercado. De fato, por existirem falhas de
mercado, não há concorrência perfeita, o que muitas vezes abre margem para o
comportamento abusivo dos agentes econômicos. O Estado intervém, portanto,
para controlar e/ou consertar essas falhas de mercado e tentar ao máximo conseguir
que exista uma concorrência justa e equilibrada.
A Lei Sherman (Sherman Act), de 1890, foi o primeiro ato antitruste do
mundo, editado nos Estados Unidos, cuja finalidade era controlar a concorrência
entre empresas americanas e combater a existência de cartéis.
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 destina um capítulo
específico para a Ordem Econômica e Financeira e, no artigo 170, inciso IV, elenca
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a livre concorrência como um dos princípios gerais da atividade econômica. No
artigo 173, §4º, a CF/88 afirma que
Art. 173, §4º: § 4º - A lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos
lucros.
Inicialmente, a concretização desse artigo supracitado se deu através da
Lei nº 8.884 de 1994, chamada de Lei Antitruste, que regulamentou a proteção à
livre concorrência através da prevenção e repressão às infrações contra a ordem
econômica, instituindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
como a autarquia competente para tanto. Em 2012, no entanto, uma nova Lei
Antitruste entrou em vigência: a Lei nº 12.529/2011.
O CADE é, portanto, o órgão antitruste brasileiro. Ele atua
principalmente sob três ângulos diversos. Primeiramente, o CADE atua quando há
atos em que o nível de concentração é excessivo, ou seja, ele regulamenta a
concorrência (atos de concentração). Igualmente, o CADE também age diante de
condutas anticompetitivas, punindo-as. Além disso, o CADE procura promover
uma cultura de concorrência, chamada de advocacia da concorrência. O segundo
capítulo deste trabalho analisará a estrutura e as funções do CADE com mais
detalhamento.
Essa nova Lei Antitruste, Lei 12.529/2011, implicou em muitas
alterações no sistema de controle concorrencial brasileiro, inclusive alterou a
estrutura do CADE. Mas uma das principais mudanças foi o fato de passar a exigir
uma autorização prévia pelo CADE dos atos de concentração perpetrados entre
empresas, contrapondo-se ao sistema anteriormente existente, em que essa
autorização era posterior ao ato de concentração. Além das outras mudanças
efetivadas pela nova legislação, este trabalho terá como foco principal o estudo
dessa nova exigência de notificação prévia dos atos de concentração.
2. O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA –
CADE E A NOVA LEI ANTITRUSTE
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De acordo com a Lei nº 12.529/2011, o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda (SEAE).
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Antes da Lei nº 12.529/2011, o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência era composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) e pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico (SEAE). Com a nova Lei, a SDE e o CADE foram
unidos em uma só entidade e à SEAE foi atribuída a função de promover a
advocacia da concorrência[1].
O CADE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça,
cuja função primordial é a proteção da livre concorrência no mercado. A Lei nº
12.529/2011 define o CADE no art. 4º da seguinte maneira:
Art. 4º - O CADE é entidade judicante com jurisdição
em todo o território nacional, que se constitui em autarquia
5

federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro
no Distrito Federal, e competências previstas nesta Lei.
Conforme já foi mencionado na introdução deste trabalho, o CADE tem
três funções principais: a regulamentação da concorrência (atos de concentração), a
repressão de condutas anticompetitivas e a advocacia da concorrência. O CADE
exerce, portanto, os papéis preventivo, repressivo e educativo[2].
O papel preventivo do CADE diz respeito à regulamentação dos atos de
concentração. É função do CADE, portanto, analisar qualquer ato que apresente
nível de concentração excessiva, capaz de afetar a livre concorrência, a exemplo de
operações de fusão, incorporação, aquisição de controle societário, etc. Com a nova
legislação, só são analisados os atos de concentração que envolvam uma empresa
que tenha faturamento bruto anual ou volume total no País, no ano anterior à
operação, equivalente ou superior a R$ 400 milhões e outra empresa que tenha tal
faturamento bruto anual ou volume total no País equivalente ou superior a R$ 30
milhões. O artigo 88 da Lei nº 12.529/2011 não deixa dúvidas:
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Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes
envolvidas na operação os atos de concentração econômica
em que, cumulativamente:
I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação
tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto
anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à
operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais); e
II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação
tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto
anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à
operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais).
É importante ressaltar que através da Portaria Interministerial nº 994 de
30 de maio de 2012 esses valores foram modificados para R$ 750 milhões e R$ 75
milhões respectivamente[3].
O papel repressivo do CADE corresponde à análise e punição de
condutas anticompetitivas. Essas condutas anticoncorrenciais estão previstas no
artigo 36 da Lei nº 12.529/2011, que fala em limitar, falsear ou de qualquer forma
prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de
bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; e exercer de forma abusiva
posição dominante. O §2 do artigo 36 esclarece que
Art. 36, §2º - Presume-se posição dominante sempre
que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar
unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou
quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado
pelo Cade para setores específicos da economia.
Entre essas condutas também se encontra o cartel, única conduta
anticompetitiva que é crime.
Na nova legislação, as penas impostas aos agentes praticantes de tais
condutas foram agravadas, conforme demonstra o artigo 37. De fato, de acordo
com a Lei anterior, de 1994, a multa aplicável no caso de condutas
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anticompetivivas variava entre 1% e 30% sobre o faturamento bruto da empresa no
último exercício. Com o novo regramento, a multa passa a ser de 0,1% a 20% do
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valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado no exercício
anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial
em que ocorreu a infração, nunca podendo ser inferior à vantagem auferida com a
prática da conduta. Nos casos em que não for possível usar o critério do
faturamento bruto, a multa variará entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
Além da multa, o art. 38 fala em outras sanções passíveis de imposição:
Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37
desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o
interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes
penas, isolada ou cumulativamente:
I - a publicação, em meia página e a expensas do
infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato da
decisão condenatória,
por 2 (dois) dias seguidos, de 1 (uma)
5
a 3 (três) semanas consecutivas;
II - a proibição de contratar com instituições
financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto
aquisições, alienações, realização de obras e serviços,
concessão de serviços públicos, na administração pública
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem
como em entidades da administração indireta, por prazo não
inferior a 5 (cinco) anos;
III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de
Defesa do Consumidor;
IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes
para que:
a) seja concedida licença compulsória de direito de
propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a
infração estiver relacionada ao uso desse direito;
b) não seja concedido ao infrator parcelamento de
tributos federais por ele devidos ou para que sejam
cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou
subsídios públicos;
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V - a cisão de sociedade, transferência de controle
societário, venda de ativos ou cessação parcial de
atividade;
VI - a proibição de exercer o comércio em nome
próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos; e
VII - qualquer outro ato ou providência necessários
para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica.
Por último, o papel educativo do CADE é aquele em que há a
advocacia da concorrência. É função do CADE difundir a cultura da concorrência
na sociedade brasileira. Tal competência do CADE está instituído no artigo 9º,
inciso XIV da Nova Lei Antitruste, que diz que compete ao Plenário do Tribunal
instruir o público sobre as formas de infração da ordem econômica.
No que diz respeito à estrutura do CADE, a Lei nº 8.884/94 tratava
apenas da competência do Conselho e do Plenário do órgão. Com a nova Lei
Antitruste, a estrutura do CADE passa a ser composta pelo Tribunal Administrativo
da Defesa Econômica, pela Superintendência-Geral e pelo Departamento de
Estudos Econômicos. Em linhas gerais, ao Tribunal Administrativo caberá fazer os
julgamentos dos processos administrativos e dos atos de concentração que serão de
competência da Superintendência-Geral, em acordo com o que determina o artigo
13, inciso V da Lei 12.529/2011:
Art. 13. Compete à Superintendência-Geral:
V - instaurar e instruir processo administrativo para
imposição de sanções administrativas por infrações à ordem
econômica, procedimento para apuração de ato de
concentração, processo administrativo para análise de ato
de concentração econômica e processo administrativo para
imposição de sanções processuais incidentais instaurados
para prevenção, apuração ou repressão de infrações à ordem
econômica;
Ao Departamento de Estudos Econômicos, de acordo com o artigo 17
da Nova Lei,
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incumbirá elaborar estudos e pareceres econômicos, de
ofício ou por solicitação do Plenário, do Presidente, do
Conselheiro-Relator ou do Superintendente-Geral, zelando
pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do
órgão.
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O papel da Procuradoria Federal e do Ministério Público perante o
CADE foi mantido na nova Lei Antitruste. À Procuradoria Federal compete
representar o CADE judicial e extrajudicialmente. Ao Ministério Público compete
emitir parecer nos processos de conduta, ou seja, nos processos administrativos que
visam impor sanções em virtude de infrações à ordem econômica. Igualmente, deve
o Ministério Público participar do chamado acordo do leniência, uma vez que este
envolve a possível imunidade penal e o Ministério Público é o titular da ação penal.
Todas esses mudanças na estrutura do CADE resultaram em uma maior
celeridade no processo decisório do órgão. Mesmo com este avanço, que permite
que o CADE dê respostas aos problemas do mercado econômico em uma
velocidade mais adequada ao funcionamento
de tal mercado, há a crítica de que as
5
decisões tomadas pelo CADE continuam tendo o caráter meramente administrativo
e, portanto, não fazem coisa julgada, sendo passíveis de recurso através da via
judicial. A Lei em nada modificou a efetividade das decisões do CADE.
3. ATOS DE CONCENTRAÇÃO E A NOVA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO PELO CADE
O art. 88, §5º da Lei 12.529/11 diz que serão proibidos os atos de
concentração que impliquem eliminação da concorrência em parte substancial de
mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que
possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços.
De acordo com o artigo 90 da Lei 12.529/2011, apenas são
considerados atos de concentração aqueles que consistem em fusão, aquisição ou
celebração de contrato associativo, consórcio ou joint venture e também a aquisição
de controle ou partes de uma ou mais empresas anteriormente independentes.
Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se
um ato de concentração quando:
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I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente
independentes se fundem;
II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou
indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas,
títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou
ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por
qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de uma
ou outras empresas;
III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou
outras empresas; ou
IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato
associativo, consórcio ou joint venture.
Parágrafo único. Não serão considerados atos de
concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 desta
Lei, os descritos no inciso IV do caput, quando destinados
às licitações promovidas pela administração pública direta e
indireta e aos contratos delas decorrentes.
Além dessa nova conceituação qualitativa/material dos atos de
concentração, a nova Lei também instituiu um novo critério
“quantitativo”/objetivo, já mencionado do capítulo anterior, uma vez que, de
acordo com o artigo 88 da mencionada Lei, só serão analisados os atos de
concentração que envolvam uma empresa que tenha faturamento bruto anual ou
volume total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400
milhões e outra empresa que tenha tal faturamento bruto anual ou volume total no
País equivalente ou superior a R$ 30 milhões. (A Portaria Interministerial nº 994 de
30 de maio de 2012 modificou esses valores para R$ 750 milhões e R$ 75 milhões
respectivamente). Cabe ressaltar, entretanto, que o §7º deste artigo permite que o
CADE requeira a submissão de outros atos de concentração que não se enquadrem
nesses critérios.
Percebe-se que Com a nova Lei Antitruste houve uma restrição do
conceito de atos de concentração passíveis a análise pelo CADE[4]. A Lei 8.884/94
exigia que todas as empresas que tivessem um faturamento bruto anual igual ou
superior a R$ 400 submetessem todos os seus negócios de concentração ao CADE.
Igualmente, também deveriam ser submetidas a tal órgão as operações que
resultassem em controle de 20% ou mais de determinado mercado relevante.
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A Lei anterior (Lei 8.884/94, art. 54) também falava em atos que
pudessem “limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou resultar
na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços”. O conceito de
“mercado relevante”, no entanto, era deveras subjetivo. Nesse sentido, a nova Lei
visa instituir critérios mais objetivos no que diz respeito aos atos de concentração
que deverão ser analisados pelo CADE.
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No âmbito do controle de atos de concentração, a mudança mais
substantiva da nova Lei Antitruste é a exigência de prévia autorização pelo CADE
de tais atos.
A Lei anterior, de 1994, previa o controle posterior à operação no artigo
54, § 4º, ao estabelecer que:
Art. 54, § 4º - Os atos de que trata o caput deverão ser
apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo
de quinze dias úteis de sua realização, mediante
encaminhamento da respectiva documentação em três vias à
5

SDE, que imediatamente enviará uma via ao CADE e outra
à SPE.
A possibilidade de apreciação dos atos de concentração a
posteriori pelo CADE poderia causar diversos prejuízos, uma vez que a rejeição do
ato implicava a necessidade de desconstituição do mesmo, que muitas vezes já
tinha sido efetivado há anos. Ou seja, atos de concentração já efetivados e
consolidados no mercado, se rejeitados pelo CADE deviam ser desconstituídos, o
que gerava uma grande instabilidade no mercado econômico.
Visando uma maior celeridade, racionalidade e segurança jurídica na
análise dos atos de concentração, a nova legislação impôs que o controle dos atos
deve ser feito sempre de maneira prévia pelo CADE. Assim, de acordo com o
artigo 88, §§ 2º e 3º:
Art. 88, § 2o O controle dos atos de concentração de
que trata o caput deste artigo será prévio e realizado em, no
máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do
protocolo de petição ou de sua emenda.
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§ 3o Os atos que se subsumirem ao disposto
no caput deste artigo não podem ser consumados antes de
apreciados, nos termos deste artigo e do procedimento
previsto no Capítulo II do Título VI desta Lei, sob pena de
nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária, de valor
não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem
superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a
ser aplicada nos termos da regulamentação, sem prejuízo da
abertura de processo administrativo, nos termos do art. 69
desta Lei.
Observa-se que o controle do ato deve ser realizado em até 240 dias,
prorrogáveis pelas partes por até 60 dias ou pelo Tribunal por até 90 dias. Nesse
sentido, cabe ressaltar que o artigo 64 da Lei 12.529/11 estabelecia que no caso de
descumprimento de tais prazos pelo CADE, o ato seria tido como aprovado
tacitamente. Esse artigo, no entanto, foi vetado pela Presidente, não havendo
portanto qualquer efeito caso o prazo estabelecido pela nova legislação seja
descumprido. De certa forma, com a retirada da possibilidade de aprovação tácita,
o objetivo da nova Lei, de dar maior celeridade, racionalidade e segurança jurídica
ao controle dos atos de concentração, fica um pouco fragilizado, uma vez que o
CADE pode vir a demorar anos para decidir acerca do ato, que ficara pendente de
realização até que haja tal apreciação.
4. CONCLUSÃO
Conclui-se, através desta pequena exposição, que a nova Lei Antitruste
modificou bastante o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, principalmente
no que tange à estrutura do CADE e à regulamentação dos atos de concentração.
Entre as mudanças efetivadas pela Lei, destaca-se a nova exigência de
que todos os atos de concentração sejam apreciados previamente pelo CADE,
diferentemente do sistema anterior que autorizava a apreciação a posterior.
Todas as mudanças, no entanto, visaram a maior celeridade no controle
dos atos de concentração, bem como uma maior racionalidade nesse controle com a
uma consequente maior segurança jurídica advinda das decisões do CADE. Além
disso, foi dada mais importância à advocacia da concorrência e aos estudos de
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assuntos concorrenciais, através da criação do Departamento de Estudos
Econômicos.
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RESUMO: A temática que envolve os princípios como norma jurídica ganha
destaque com o advento do pós-positivismo. Não diferente acontece com os
princípios que informam a atuação da administração pública. Nesse contexto, o
trabalho visa fazer uma digressão a respeito da força normativa dos princípios e a
aplicação dessa normatividade à administração pública, mormente com o
reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da vedação ao nepotismo na
administração como decorrência direta dos princípios administrativos.
Sumário: 1- Introdução. 2- Princípios e força normativa. 3- Vedação ao
nepotismo: Aplicabilidade da força normativa dos princípios. 4- Conclusão
5

1 INTRODUÇÃO
O verdadeiro propósito do Direito é acompanhar a evolução social e
regular as relações humanas. Nessa perspectiva, os princípios desempenham
importante papel, na medida em que auxiliam o intérprete a buscar o verdadeiro
alcance da norma e, ainda mais, atuam como supridores de lacunas, estruturando e
organizando o sistema jurídico.
A importância da base principiológica para o ordenamento jurídico é
tão significativa que o legislador mencionou expressamente na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro e na Consolidação das Leis do Trabalho a
possibilidade de o juiz aplicar os princípios gerais do direito nas hipóteses de
omissão da lei.
E não só isso. A função dos princípios na ciência jurídica não é só
integrativa, mas também normativa, ou seja, podem ser aplicados aos casos
concretos independentemente da existência de lei formal regulando a matéria, visto
que possuem vida própria, com alta carga de axiologia, possibilitando ao intérprete
aplicá-lo nas mais variadas circunstâncias.
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Em se tratando de administração pública, a aplicação prática dos
princípios que regulam o Direito Administrativo tem sido recorrente, haja vista a
necessidade de adequação às mais variadas situações, muitas vezes não previstas
em atos normativos do poder público. A título exemplificativo, pode-se considerar
a vedação ao nepotismo que, mesmo com a inexistência de lei formal regulando
especificamente a matéria, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os princípios
constitucionais aplicados à administração pública possuem força normativa
suficiente para consubstanciar em tal proibição.
2 PRINCÍPIOS E FORÇA NORMATIVA
Inicialmente faz-se mister destacar neste estudo a diferença conceitual
entre princípio e regra. Entender a força normativa dos princípios não é confundir
com o caráter impessoal e imperativo das regras. Humberto Ávila, num trabalho
sobre a teoria dos princípios, discerniu bem acerca dessa diferença:
Regras são normas imediatamente descritivas,
primariamente retrospectivas e com pretensão de
decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a
avaliação da correspondência, sempre centrada na
finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes
são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção
conceitual da descrição normativa e a construção conceitual
dos fatos. Já os princípios são normas imediatamente
finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação
se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta
havida como necessária à sua promoção (CARVALHO,
2009, p.38apud ÁVILA, 2005, p. 70)
Numa simples intelecção, permite-se concluir que os princípios devem
ser primariamente considerados, com amplitude genérica; já as normas são
secundárias aos princípios, aplicadas diretamente às situações objeto de regulação.
A evolução da teoria normativa dos princípios se efetivou nos estudos do alemão
Robert Alexye Ronald Dworkin, jurista de Harvard:
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Robert Alexy aduz que os valores se diferenciam dos
princípios exatamente em razão da normatividade jurídica

Boletim Conteúdo Jurídico n. 852 de 05/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

dos últimos, definidos como “mandamentos de otimização,
que estão caracterizados pelo fato de que podem ser
cumpridos em diferentes graus e que a medida devida do
seu cumprimento não só depende das possibilidades reais
mais também das jurídicas”. As regras, por sua vez, “são
normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é
válida, então deve se fazer exatamente o que ela exige, nem
mais nem menos. Portanto as regras contêm determinações
no âmbito fático e juridicamente possível”. (CARVALHO,
2009, p. 32apud ALEXY, 1997. P. 86 e 138)
Ora, esta conceituação de Alexy quer traduzir o caráter de amplitude
dos princípios, ou seja, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, os
princípios podem normatizar em maior medida possível (SANTOS, 2004, p. 1314).
5

A necessidade de individualizar o princípio e atribuir-lhe força
normativa é aparente quando o aplicador da lei/direito se depara com problemas do
cotidiano que a lei não é apta a alcançar. Conforme visto, a única solução é
estabelecer a força coercitiva de cada princípio, utilizando-se da grande carga
axiológica existente e fazer aplicação na situação contextualizada.
Quando o legislador colocou os princípios gerais do direito como
método de suprimento de lacunas, foi o primeiro a reconhecer que o sistema de leis
não é suficiente para cobrir todo o campo da experiência humana (REALE, 2001,
p. 306). Refere-se ao art. 4º da antiga Lei de Introdução ao Código Civil e ao art. 8º
da Consolidação das Leis do Trabalho. Ainda nas lições preliminares de Miguel
Reale “é necessário advertir que a estes (princípios) não cabe apenas a tarefa de
preencher ou suprir as lacunas da legislação”.
É neste ponto que se apresenta a evolução na ótica de análise dos
princípios. Não se pode concebê-los apenas como meios de integração de lacunas
da lei, pelo contrário, são “mandados de otimização” que possuem força normativa
e caráter genérico de aplicação baseados em fatores axiológicos:
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A nosso ver, princípios gerais do direito são
enunciações
normativas
de
valor
genérico,
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que condicionam e orientam a compreensão do
ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e
integração, quer para a elaboração de novas normas.
Cobrem, desse modo, tanto o campo da pesquisa pura do
Direito quanto o de sua atualização prática.
Alguns deles se revestem de tamanha importância que
o legislador lhes confere força de lei, com a estrutura de
modelos jurídicos, inclusive no plano constitucional,
consoante dispõe a nossa Constituição sobre os princípios
de Isonomia (igualdade de todos perante a lei), de
irretroatividade da lei para a proteção dos direitos
adquiridos etc. (REALE, 2001, P.306-307) DESTAQUEI
Na dinâmica que envolve o Direito Administrativo, os princípios atuam
com força pujante, devendo a administração pública obediência estrita a esses, sob
pena de nulidade dos próprios atos. A doutrina nacional, influenciada por todos os
pensamentos até então declinados, corrobora com tal raciocínio:
Os princípios jurídicos desempenham um papel
fundamental no controle do ato administrativo, pois a
aferição da legitimidade do ato administrativo não tem só
como parâmetro um juízo de subsunção à regra legal
pertinente, mas se o ato está em conformidade com o
direito, compreendido pelo conjunto de regras e princípios
que regulam o caso concreto, dada a sua força regulatória
dos atos do Poder Público. Logo, o administrador ou
controlador do ato terá que aferi-lo no quadro sistêmico dos
princípios. (SOUZA, Márcio Luís Dutra de. O princípio da
boa-fé na administração pública e sua repercussão na
invalidação administrativa.In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande, XV, n. 101, jun 2012. Disponível em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo
_id=11785>. Acesso em maio 2013).
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No tocante ao direito administrativo, a normatividade principiológica é
responsável por “estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos dos
administrados e as prerrogativas da administração” (DI PIETRO, 2012, p. 64).
Conclui-se, portanto, que não há possibilidade de conceber uma administração
pública desobediente aos “mandados de otimização”, haja vista a força normativa
presente no ordenamento jurídico.
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3 VEDAÇÃO AO NEPOTISMO: APLICAÇÃO PRÁTICA DA FORÇA
NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS.
A maior parte da doutrina nacional entende que os princípios basilares
do Direito Administrativo possuem raiz constitucional. Existem os princípios
expressos e implícitos no Texto Maior. Não é o objetivo desse trabalho relacionar
todos os princípios basilares do direito administrativo, nem apontar de forma
exauriente as características dos mesmos. Convém, entretanto, demonstrar as
características peculiares dos princípios utilizados como força motriz para a
instituição da vedação do nepotismo na administração pública brasileira.
5

Os princípios expressos no texto da Lex Maxima estão elencados no art.
37, caput, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. “Fácil é ver-se, entretanto, que inúmeros outros mereceram igualmente
consagração constitucional: uns, por constarem expressamente da Lei Maior (...);
outros, por nele estarem abrigados logicamente, isto é, como consequências
irrefragáveis dos aludidos princípios”. (MELLO, 2012, P. 98).
Antes de adentrar especificamente nos desdobramentos jurídicos da
vedação ao nepotismo no Brasil, recorro-me ao vernáculo para apresentar aqui o
que se entende por nepotismo.
Nepotismo. Prática de dar importantes cargos políticos
ou funções de relevo nos negócios aos membros da própria
família; A prática de nepotismo significa governo dos
sobrinhos. Nepote é a palavra latina para sobrinho./ Atitude
de alguns papas que concediam favores particulares a seus
sobrinhos ou a membros de sua família./ Favoritismo,
proteção
escandalosa,
filhotismo.
(DICIONÁRIO
AURÉLIO
ONLINE.
Disponível
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Numa análise propedêutica é possível inferir uma conclusão lógica de
que esse conceito não se adéqua com as práxis da administração pública, que deve
ser pautada, sobretudo, no interesse público. Favoritismo, pessoalidade, filhotismo,
proteção escandalosa são incompatíveis com o regime jurídico administrativo.
Adentrando especificamente no cerne da questão, toda a discussão
referente à proibição do nepotismo no Brasil iniciou com a edição, pelo Conselho
Nacional de Justiça- CNJ, da Resolução n° 07/2005, que vedava a prática de
nepotismo perante os órgãos do Poder judiciário. In Verbis:
Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito de
todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos
assim caracterizados.
Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre
outras:
I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou
de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada
Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados;
II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de
cargos de provimento em comissão, ou de funções
gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores
investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em
circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra
do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações
ou designações;
III - o exercício de cargo de provimento em comissão
ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada
Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
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inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de
direção ou de assessoramento;
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IV - a contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público,
de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de
assessoramento;
V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa
ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual
sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento.
Com esta resolução ficou proibido taxativamente a nomeação de
parentes de Juízes ou membros de
5 Tribunais, servidores ocupantes de cargo de
direção, chefia e assessoramento, até de integrantes de outro Tribunal (nepotismo
cruzado); caso possua entre essas pessoas descritas e o indivíduo a ser nomeado
qualquer parentescoem linha reta, colateral ou por afinidade.
A edição dessa resolução gerou uma polêmica muito grande nos
entornos do Poder Judiciário e da sociedade, chegando a presente discussão ao
Supremo Tribunal Federal que, analisando a Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 12, nos termos do voto do Ministro Carlos Ayres Britto,
julgou, por unanimidade, procedente a ação, considerando a resolução compatível
com a Carta Magna de 1988. Veja-se a ementa do acórdão:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA
RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE
"DISCIPLINA
O
EXERCÍCIO
DE
CARGOS,
EMPREGOS
E
FUNÇÕES
POR
PARENTES,
CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E
DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE
375
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DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS
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PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº
07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e
desprover cargos em comissão e funções de confiança. As
restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos
termos, as mesmas já impostas pela Constituição de
1988, dedutíveis dos republicanos princípios da
impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da
moralidade. Constituição
2. Improcedência das alegações de desrespeito ao
princípio da separação dos Poderes e ao princípio
federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário
(art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade
de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma
singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente
compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte
dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados
a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é
menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa
organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta
Maior, neles incluídos os constantes do art. 37,
cabeça.92CFCarta Maior37
3. Ação julgada procedente para: a) emprestar
interpretação conforme à Constituição para deduzir a
função de chefia do substantivo "direção" nos incisos II, III,
IV, V do artigo 2º do ato normativo em foco; b) declarar a
constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho
Nacional de Justiça.Constituição.
(Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 12 DF ,
Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento:
20/08/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL376
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02387-01 PP-00001 RT v. 99, n. 893, 2010, p. 133149) Original sem grifos
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No voto da Ministra Cármen Lúcia fica bem evidente que “tal proibição
advém do princípio Constitucional da impessoalidade, sendo de se lhe acoplar a
moralidade administrativa”. (BRASIL, ADC 12-DF, p. 19) O Ministro Ricardo
Lewandowski acrescenta ao rol dos princípios violados, o da eficiência, também
insculpido no caput do art. 37 da Carta da República, e vai além, afirmando “que os
princípios que estão inseridos no caput do art. 37, sobretudo o princípio da
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, são autoaplicáveis no que diz
respeito à vedação ao nepotismo”. (BRASIL, ADC 12-DF, p. 24) grifei
Com tais ponderações, os membros do Supremo Tribunal Federal
aplicaram de maneira categórica a normatividade dos princípios relativos à
administração pública. “Esses princípios que estão insculpidos no caput do artigo
37 da Constituição Federal têm uma eficácia própria, eles são dotados de uma força
própria, que podem ser imediatamente aplicados”. (BRASIL, ADC 12-DF, p. 1415)
5
Até então este ato normativo emanado do CNJ se aplicava somente ao
Poder Judiciário, contudo, após a apreciação do Recurso Extraordinário n°
579.951-4 Rio Grande do Norte, a Suprema Corte estendeu a vedação ao nepotismo
aos demais poderes, confirmando a tese de violação aos princípios constitucionais
relativos à administração pública (moralidade, impessoalidade e eficiência) e
assentando o posicionamento de normatividade principiológica, além da
desnecessidade de lei formal efetivando a proibição, já que os princípios possuem
amplo caráter normativo.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
VEDAÇÃO
NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL.
INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO
ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE.
I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a
Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a
prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.
II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei
formal para coibir a prática.
377
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III - Proibição que decorre diretamente dos
princípioscontidos no art. 37, caput, da Constituição
Federal.
IV - Precedentes.
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V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a
nomeação do servidor, aparentado com agente político,
ocupante, de cargo em comissão.
(BRASIL, Recurso Extraordinário n° 579951 RN ,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 20/08/2008, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO)
Em 29 de agosto de 2008, foi publicada a súmula vinculante n° 13 para
pacificar a matéria e positivar com força de lei aquilo que os princípios
constitucionais, sobretudo o da impessoalidade, moralidade e eficiência já haviam
normatizado.
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou
de confiança ou, ainda, de função gratificada na
administração pública direta e indireta em qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal. (BRASIL, Recurso
Extraordinário n° 579951 RN, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/08/2008,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO
GERAL – MÉRITO)
Não se afigura como pretensão deste estudo realizar juízos de valor
acerca o mérito dos efeitos da súmula vinculante n° 13 e dos julgamentos que a
antecederam, mas alguns estudiosos consideram a súmula com “algum radicalismo
e certamente provocará algumas injustiças” (CARVALHO FILHO, 2012, p.
378
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24).Outros opinam de modo diferenciado. O que interessa para esta compreensão é
a demonstração prática da aplicabilidade da força normativa dos princípios.
4 CONCLUSÕES
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O ordenamento jurídico nacional concebe aos princípios em geral,
sobretudo aqueles aplicáveis à administração pública, força normativa e aptidão
para regular as matérias que estão compreendidas por suas características. Não se
pode compreender o princípio apenas como supridor de lacunas, como deseja a
legislação ordinária.
Os comandos principiológicos são aptos a regular as mais diversas
situações fáticas existentes, possuindo imperatividade própria e normatividade
muitas vezes maior que as leis.
Deve ser avaliado como um avanço jurídico a auto aplicabilidade
principiológica nos fatos cotidianos de repercussão jurídica- Ex: nepotismo. O
aplicador da lei e do direito deve estar adstrito aos princípios, buscando a exegese
5
necessária para sua aplicação prática.

Na moderna lógica de aplicação do direito não pode o administrador
deixar de conferir ao caso concreto a exegese dos princípios. A carga axiológica
destes permite ao aplicador do direito, atuar independentemente da existência de
lei, desde que atendendo aos reclames do interesse público, função eminentemente
típica do administrador público.
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RESUMO: A Reforma Trabalhista inovou na ordem jurídica e trouxe profundas
mudanças no objeto de pactuação coletiva. Temas então pacificados pela
jurisprudência passaram a ter previsão diametralmente oposta. A chamada reação
legislativa. O presente trabalho tem como escopo convidar o leitor a uma análise
crítica, afastando uma interpretação meramente literal dos dispositivos, buscando,
sobretudo, efetivar os princípios justrabalhistas e as normas constitucionais.
PALAVRAS-CHAVE: Normas Coletivas. Acordo e Convenção Coletiva. Direito
Coletivo do Trabalho. Proteção do Trabalhador. Reforma Trabalhista.
5
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento
3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas

1. Introdução
A Revolução Industrial foi o grande acontecimento que
disseminou o trabalho subordinado, nos moldes atualmente concebidos, por todo o
planeta. No entanto, em um primeiro momento, não havia normas que regulassem
essa nova relação, gerando, em razão da referida ausência de normas, bem como da
grande massa de trabalhadores disponíveis, uma superexploração, com a submissão
destes últimos a condições desumanas de labor.
Verificando que não teriam forças nem condições de,
individualmente, reivindicar direitos e melhorias em situação laboral, os
trabalhadores passaram a se reunir, ocasionando o nascimento dos primeiros
sindicatos.
As primeiras leis trabalhistas surgiram, portanto, dessa pressão da
classe laboral. No entanto, as leis trabalhistas, desde sempre, eram e são genéricas,
não sendo aptas a reger todas as especificidades de todas as categorias. Assim, com
381
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o passar do tempo, sindicatos de trabalhadores passaram a celebrar instrumentos
normativos coletivos com empresas e/ou sindicatos patronais, com vistas a adequar
as leis às suas particularidades.
2. Desenvolvimento
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Segundo o Ministro Mauricio Godinho Delgado, há, pelo menos,
dois modelos democráticos de negociação coletiva adotados no mundo.
O

primeiro

é

chamado

de

“normatização

autônoma

e

privatística”. Nesse modelo, a norma coletiva tem o poder de criação ampla, sendo
produzida através da negociação livre entre sindicatos e/ou sindicatos profissionais
e empresas, independentemente da atuação estatal. Tal prática é muito comum nos
países da “common law” (Reino Unido e EUA).
O segundo é denominado “normatização privatística
subordinada”. Nesse caso, o Estado regulamenta a produção normativa coletiva,
estabelecendo limites de observância obrigatória pelos agentes privados. Não se
trata de impedimento da criatividade normativa das partes, mas apenas o
estabelecimento de um piso mínimo que deverá ser necessariamente considerado.
Exemplos: França e Brasil.
No entanto, forçoso reconhecer que também modelos autoritários
que impedem a gestão democratizante dos entes privados. É o chamado “modelo de
normatização subordinada estatal”. Nesse caso, a legislação praticamente veda a
negociação coletiva, com pouquíssima participação social na formulação de suas
regras dentro das suas especificidades. Exemplos: Itália fascista e Alemanha
nazista.
A Constituição Federal de 1988 claramente abraçou o model
“normatização privatística subordinada”. Com efeito, o Art. 7º, XXVI dispõe
expressamente que:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXXVI - reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho
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Conclui-se, pois, da leitura do “caput”, que as normas coletivas
não podem estabelecer regras que diminuam o previsto na lei ordinária.
Surgem, portanto, a necessidade de saber quais são os limites da
negociação coletiva.
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O Princípio da Adequação Setorial Negociada dispõe que as
normas coletivas prevalecem sobre a legislação ordinária quando (i)implementam
um padrão de direitos superior ao geral; ou (ii) as normas coletivas transacionam
parcelas de natureza de indisponibilidade apenas relativa, sendo estas
compreendidas quando a própria Constituição autoriza sua flexibilização (jornada e
salário, por exemplo) ou quando a própria natureza da parcela permite essa
negociação (modalidade de pagamento, por exemplo).
Não obstante tudo o que foi explanado, doutrina e jurisprudência
não permitem que haja mera renúncia de direitos, devendo haver uma
contrapartida, em caso de eventual flexibilização de direito dos trabalhadores.
Nesse sentido:
5

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007.
HORAS IN ITINERE. ACORDO COLETIVO. EXCLUSÃO DA
JORNADA DE TRABALHO E DO CÁLCULO DAS HORAS
EXTRAS. O debate se trava acerca da validade de cláusula de
norma coletiva que atribuiu à remuneração do tempo in itinere a
característica de ser parcela indenizatória, devida sem o adicional
de horas extras e sem reflexo no cálculo de outras verbas. Em
rigor, discute-se sobre tal cláusula revestir-se de eficácia que
derivaria da autonomia privada coletiva ou, por outra, se teria tal
preceito excedido o limite de disponibilidade reservado à
autodeterminação dos atores sociais. Ao considerar, tendo em
perspectiva o caso dos autos, que a remuneração do tempo de
trabalho ou do tempo à disposição do empregador, nos limites da
lei, não poderia ter sofrido redução ou desvirtuamento, o Tribunal
Superior do Trabalho remete às seguintes razões de decidir: 1. Em
sistemas jurídicos fundados em valores morais ou éticos, a
autonomia privada não é absoluta; 2. Os precedentes do STF,
como os precedentes em geral, não comportam leitura e
classificação puramente esquemáticas, como se em seus
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escaninhos se acomodassem, vistos ou não, todos os fragmentos
da realidade factual ou jurídica. Para além das razões de decidir,
acima enumeradas, cabe registrar que os precedentes do STF (RE
590.415/SC e RE 895759/PE) que enlevam a autodeterminação
coletiva cuidam de situações concretas nas quais a Excelsa Corte
enfatizou a paridade de forças que resultaria da participação de
sindicato da categoria profissional, não se correlacionando com
caso, como o dos autos, em que o Tribunal Regional do Trabalho
constata não ter havido qualquer contrapartida, sob as vestes da
negociação coletiva, para compensar a renúncia de direito pelos
trabalhadores. Embargos conhecidos e não providos. (TST, PlenoE-RR-205900-57.2007.5.09.0325 . Rel. Min. AUGUSTO CÉSAR
LEITE DE CARVALHO . Publ: 03.02.2017).
O próprio STF, em julgamento importante acerca da validade da quitação
geral dos Planos de Demissão Voluntária, contrariando o entendimento consolidado
na OJ 270 da SDI-I do C.TST, afirma que, no referido plano, havia previsão de
vantagens aos trabalhadores.
DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO
DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1.
Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que
contou com ampla participação dos empregados. Previsão de
vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer
parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado
de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não
incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do
Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores
e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3.
No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma
situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de
trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não
se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual.
4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a
autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos
trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente
reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na
384
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Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização
Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e
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convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a
formulação das Supremo Tribunal Federal Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8410971.
Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 56
Ementa e Acórdão RE 590415 / SC normas que regerão a sua própria
vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as
repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam
por seu desligamento da empresa condições econômicas mais
vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento
por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a
credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva
e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso
5
extraordinário. Afirmação,
em repercussão geral, da seguinte tese:
“A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de
trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de
dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as
parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha
constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano,
bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”
(STF. Pleno. RE 590415. Rel. Min. Luis Roberto Barroso

Ocorre que a Lei 13467/2017, em total descompasso com a jurisprudência
então predominante, inseriu o Art. 611-A, §2º, dispondo:
“A inexistência de expressa indicação de contrapartidas
recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho
não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio
jurídico”.
Como se não bastasse, também houve a previsão, no Art. 611-B,
§único, de que
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“regras sobre duração do trabalho e intervalos não são
consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do
trabalho para os fins do disposto neste artigo “
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Assim, não é difícil perceber que o interesse do legislador foi
simplesmente confrontar o entendimento então prevalecente, na denominada
“reação legislativa”.
Lamentavelmente, não há
duração de jornada e intervalos não estejam
higiene e saúde, na medida em que um
sobrejornada, estará muito mais suscetível
trabalho.

como conceber que regras sobre
inseridas como regras de medicina,
empregado cansado, em razão de
a causar e sofrer um acidente de

Imprescindível, portanto, que a leitura dos dispositivos deve ser
efetuada à luz da Constituição Federal e dos princípios que norteiam o Direito do
Trabalho, sob pena de flagrante retrocesso social.
3. Conclusão
As profundas mudanças operadas pela Lei 13467/2017 não
podem simplesmente ser interpretadas sob uma ótica meramente literal. Com
efeito, a previsão contida nos Artigos 611-A, §1º e 8º, §3º da CLT violam o
Princípio da Separação dos Poderes, porquanto não compete ao Poder Legislativo
dizer como Poder Judiciário deve interpretar as leis, na medida em que esta última
é sua função precípua.
Assim, toda a qualquer norma coletiva não prescinde de uma
interpretação sistemática e lógica, devendo ser feita à luz do Texto Maior,
observando todo o arcabouço principiológico desta ramo especializado construído
ao longo de todos esses anos.
A possibilidade de a norma coletiva flexibilizar direitos
irrenunciáveis, sem quaisquer contrapartidas, a ponto de atingir o mínimo
existencial, viola gravemente não apenas a Constituição Federal, como as normas
internacionais de Direitos Humanos.
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É imprescindível que a doutrina e jurisprudência estejam atentas
ao perigo de uma interpretação meramente literal, sob pena de vilipendiar os
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direitos mais comezinhos dos trabalhadores.
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