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GRAVIDEZ, MATERNIDADE E PATERNIDADE COMO MEIOS
PARA OBTENÇÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
EM PRISÃO DOMICILIAR - AVANÇOS E PERCALÇOS DA LEI
13.257/16
EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE:
Delegado de Polícia, Mestre em Direito Social,
Pós - graduado com especialização em Direito
Penal e Criminologia, Professor de Direito Penal,
Processo Penal, Criminologia e Legislação Penal
e Processual Penal Especial na graduação e na pós
- graduação da Unisal e Membro do Grupo de
Pesquisa de Ética e Direitos Fundamentais do
Programa de Mestrado da Unisal.

A gravidez, ao lado de outros motivos previstos no artigo 318, I
a III, CPP, também exsurge na lei como causa para concessão da
Prisão Domiciliar, conforme inciso IV do artigo 318, CPP.
Na redação original do dispositivo, dada pela Lei
12.403/11, não era o só fato de que a mulher estivesse grávida que
iria conceder-lhe o direito à Prisão Domiciliar. Para isso deveria
ocorrer ao menos uma de duas hipóteses previstas:
- A gravidez deveria ser para além do 7º. mês;
- Ou, a gestação deveria ser de “alto risco”.
Nesse
caso
as
hipóteses
não
eram
exigíveis
concomitantemente. A ocorrência de qualquer delas conferia à
gestante o direito à Prisão Domiciliar. É claro que uma gravidez pode
ser de alto risco e estar acima do 7º mês, mas isso não era requisito
necessário para o benefício.
Também nesse caso a prova das condições de admissibilidade
da substituição deveriam ser elaboradas através de perícia médica
que atestasse a gravidez no sétimo ou posterior mês ou ser esta de
“alto risco”.
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A gestante até o 7º. mês, não sendo a prenhez de alto risco,
não faria jus ao benefício, de modo que somente lhe seriam
assegurados os demais direitos de toda gestante presa tais como
assistência médica e atendimento pré – natal. Por outro lado,
tratando-se de gravidez de alto risco, não importaria o tempo de
gestação, sendo possível a concessão da Prisão Domiciliar a
qualquer momento, desde que necessária e adequada à situação.
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Também nesses casos, ocorrido o nascimento ou superada a
situação de risco a Prisão Domiciliar não poderia mais ser mantida em
razão dessas motivações que não mais subsistissem. Não havendo
mais situação de risco, a gestante deveria retornar à Prisão
Preventiva e, se fosse o caso, ser reconduzida à Prisão Domiciliar
quando completasse 7 meses de gravidez. Se a prenhez de alto risco
já fosse de sete meses e, por algum motivo, desaparecesse a
situação de risco, nada se alteraria, pois que a Prisão Domiciliar
poderia sustentar-se tão somente na questão temporal, conforme já
consignado. Porém, quanto 5à situação em que a gestante dava a luz,
não haveria mais como sustentar o benefício no inciso IV do artigo
318, CPP. Nesses casos deveria o Juiz sopesar a situação,
verificando agora a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da
criança (recém nascido, obviamente menor de 6 anos) ou se a mulher
não ficou com sequelas da gestação de risco . Nessas situações
poderia ocorrer a manutenção da Prisão Domiciliar nos termos dos
incisos II ou III do artigo 318, CPP. O mesmo poderia ocorrer se o
recém – nascido fosse portador de deficiência que exigisse os
cuidados da mãe, não havendo outras opções.
Atente-se para a circunstância em que a mulher dava a luz e a
criança era saudável, não sendo imprescindível sua presença para
cuidados, já que tinha outros familiares para tratar do recém nascido. Também considere-se que a mulher não estivesse
enferma. Nesse quadro, a Prisão Preventiva deveria ser restabelecida
por aplicação da revogabilidade ou variabilidade (“rebus sic
stantibus”). Mas, isso não significa que a detenta não teria mais
contato com o filho. Muito ao contrário. A Lei de Execuções Penais
(Lei 7.210/84), estabelece em seu artigo 42 a equiparação em direitos
7
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entre os presos provisórios e condenados no que couber. No
seguimento o artigo 83, § 2º., do mesmo diploma determina que nos
estabelecimentos penais femininos deverá haver berçários onde as
presas possam cuidar de seus filho e praticar a amamentação, no
mínimo, até os 6 meses de idade. Também quando trata a Lei de
Execuções Penais das Penitenciárias Femininas, determina em seu
artigo 89 a existência de seção para gestantes e parturientes e creche
para crianças de 6 meses a 7 anos para a assistência de filhos de
presas desamparados. Portanto, mesmo às presas provisórias
deverão ser assegurados esses direitos de contato com o filho e
amamentação, inclusive por força do disposto no artigo 5º., L, da CF.
Observe-se, porém, que essas exigências quanto ao tempo de
prenhez e/ou alto risco da gravidez foram superadas pela nova
redação dada ao inciso IV do artigo 318, CPP pela Lei 13.257/16.
Atualmente somente exige a legislação a condição de gestante para a
concessão do benefício da substituição da preventiva pela domiciliar.
Não há mais os requisitos de que a gravidez seja a partir do 7º. mês
ou que seja de alto risco. [1]
Importa destacar que o STF, no julgamento do HC Coletivo
143.641,
2ª.
Turma,
tendo
como
Relator
o
Ministro Lewandowski, impetrado pelo “Coletivo de Advocacia em
Direitos Humanos” e pela Defensoria Pública, concedeu ordem para
conversão de prisões preventivas em domiciliares para todas as
gestantes e mulheres com filhos até 12 anos de idade incompletos,
impondo o cumprimento da nova redação, bem menos exigente dada
pela Lei 13.257/16 ao artigo 318, incisos IV e V, CPP. Somente foram
excetuadas pelo STF situações em que a mulher tenha perpetrado
crime com violência ou grave ameça contra seus próprios
descendentes ou outras circunstâncias excepcionalíssimas, a serem
objeto de devida fundamentação judicial no caso de denegação da
conversão pelos juízes, com pronta comunicação do Supremo. E
mais, a ordem foi concedida de ofício estendendo a determinação às
demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças, assim comoàs adolescentes sob aplicação de medidas
8
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Como já mencionado também a Lei 13.257/16 acrescentou um
inciso V, concedendo a conversão de prisão preventiva em
domiciliar a toda mulher com filho de até 12 anos de idade
incompletos. E neste caso também deixa de exigir a comprovação
de que seja a única pessoa imprescindível aos cuidados da criança.
Para os homens também é incluído um inciso VI pela mesma Lei
13.257/16, relativo àquele responsável por filho menor de 12 anos.
Mas, no caso dos homens, exige a lei que ele seja o único
responsável pelos cuidados do filho. Obviamente a lei não fala em
“homem gestante”, o que seria absurdo. No entanto, sinceramente,
não se vê razão para discriminar o pai negativamente em relação à
mãe, de forma que esta obtém o benefício somente tendo o filho
menor de 12 anos e aquele, na mesma condição, somente garante a
benesse legal se for o único responsável pela criança.
5

Sendo também a gestação e a questão etária passageiras, tais
alterações merecem as mesmas observações já feitas acima, sendo
fato que a prisão preventiva poderá ser recomposta acaso cesse a
motivação para a conversão em domiciliar, ou esta poderá ser
mantida por nova motivação. Por exemplo, a mulher que dá a luz e
estava em domiciliar com fulcro no artigo 318, IV, CPP, continuará
na mesma condição, apenas agora com sustento no artigo 318, III e
V, CPP. O homem, porém, completando o filho 12 anos, não mais
fará jus ao benefício, podendo ser recomposta a prisão preventiva,
desde que a medida se mostre ainda necessária.
Tal qual os demais caos, nos termos do artigo 318, Parágrafo
Único, CPP, será necessária prova idônea dos requisitos para o
benefício. No caso da gestante, o atestado médico e exames
respectivos. No caso das crianças a comprovação documental da
idade e da filiação.
Há, no seio da sociedade brasileira, uma justa preocupação no
sentido de que os criminosos(as) passem a se valer dessas
9
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circunstâncias para obtenção de uma espécie de “salvo – conduto”
com relação à prisão preventiva, o que pode inclusive, ser
aproveitado pelo crime organizado, usando pessoas nas condições
do artigo 318, IV, V e VI, CPP como “pontas de lança” nas suas
atividades. É que a possibilidade de obtenção dos benefícios, até
mesmo com relação aos casos do inciso III do mesmo dispositivo,
se amplia sobremaneira. Observe-se que em situações que tais, na
verdade, tais “pais” e “mães” sequer merecerão tais nomes e
estarão instrumentalizando a gravidez ou o fato de terem um filho
nas condições legalmente previstas para se locupletarem de forma
torpe com a legislação.
Necessário nesses casos lembrar da lição de Bello Filho:
"A interpretação do Direito deve partir sempre da premissa de
que a Constituição e os Direitos Fundamentais, têm de ser
interpretados tomando em conta a conjuntura de sua aplicação, ou
seja, a partir da fusão do texto com a realidade".[2]
Entende-se que em se tratando de casos desse jaez,
devidamente comprovada a instrumentalização da prenhez pela
mulher ou dos filhos crianças pelo homem ou pela mulher, será
possível denegar o benefício mediante a devida fundamentação na
seara processual penal, tal qual já indica a decisão reitora do STF
acima mencionada. Além disso, será o caso, certamente, de tomada
de providências na seara cível pelo Ministério Público, no interesse
do menor ou nascituro para destituição do poder familiar do pai ou
da mãe por prática de “atos contrários à moral e aos bons costumes”
(artigo 1638, III, do Código Civil Brasileiro). Sem o poder familiar,
não subsistirá ao preso(a) motivação para gozar de qualquer
benefício ligado à criança ou nascituro. É preciso lembrar sempre
que o Direito Penal e o Processo Penal não estão sozinhos na
missão da tutela dos interesses sociais e, especialmente, dos
nascituros e crianças. Outros ramos do Direito pátrio podem ofertar
instrumentos úteis à defesa desses relevantes interesses.
REFERÊNCIAS
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O MODELO DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS
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LEANDRO WEHDORN GANEM: Bacharel
em
Direito,
especialista
em
Direito
Constitucional, Técnico Judiciário - assistente de
juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 3a
Região.
RESUMO:A República Federativa do Brasil é composta pela junção da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, entes político-administrativos detentores de
autonomia. O modelo de formação da federação, através da formação centrífuga dos
entes autônomos, delineou a repartição de competências administrativas e legislativas
de cada qual. Nesse sentido, a partir da compreensão do sistema de repartição de
competências adotado pela CR/88, será exposta a possibilidade do ente municipal
legislar quanto às matérias relativas à competência concorrente, ainda que não conste
expressamente do caput do aludido artigo.
Palavras-chave: Constituição. Repartição de competências. Federalismo. Município.
SUMÁRIO:1. Introdução. 2. Contextualização histórica. 3. Caracterização e extensão
das competências dos entes federados. 4. A competência legislativa concorrente e o
Município. 5. Conclusão. 6. Referências bibliográficas.

1. Introdução
A Constituição da República de 1988 regulou o poder político de forma
descentralizada, atribuindo personalidade jurídica aos entes federados, quais sejam a
União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, todos autônomos entre si (art.18
da CR/88).
A distribuição das competências de cada ente político abrangeu diferentes critérios
que delimitam as competências comum, concorrentes e privativas, promovendo a
variedade de atuação administrativa e legislativa entre os entes federados.
No presente artigo, busca-se a abordagem acerca dos parâmetros utilizados pela
Constituição da República para delimitar a organização político-administrativa, a partir
12
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da compreensão histórica do modelo federativo brasileiro, a fim de se justificar a
competência legislativa supletiva dos Municípios quanto às matérias constantes da
competência legislativa concorrente prevista no art.24 da CR/88.
2. Contextualização histórica

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O surgimento do Estado Federal remonta ao século XVIII, quando da
elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América, decorrente da necessidade
que tinham as Treze Colônias, até então assim chamadas, de não perderem a
independência recém-conquistada. No modelo estabelecido, entes autônomos e
independentes celebraram o pacto federativo no intuito de agregar um poder central.
Neste sentido, diz-se ter ocorrido a formação centrípeta do Estado norte-americano.
O ponto principal, segundo Carvalho, a se observar quando da formação do
Estado federal é a presença da descentralização político-normativo, sobretudo no
Estado de Direito em que se atribui à lei o papel fundamental de veiculação de direitos
e deveres dos entes componentes do poder político e do povo que lhe está sob
jurisdição. (CARVALHO, 2010)
5

Em movimento diferente do ocorrido com a formação da federação americana, o
federalismo brasileiro surgiu de um movimento de desagregação, dando surgimento a
um estado federal de formação centrífuga.
A federação brasileira resultou de um processo de desagregação de um Estado
unitário, ante a observação das inúmeras desigualdades intra-território e, sobretudo, no
que tange à forte assimetria e hierarquização que existia entre os Estados, como São
Paulo e Minas Gerais, possuidores de riquezas vultosas, em descompasso com a
maioria dos outros entes, o que dificultava o equilíbrio horizontal na Federação.
Ademais, deve-se ressaltar que na época da República Velha, as oligarquias eram as
dominadoras da política local, o que enfraquecia qualquer ideal republicano e
democratizador do sistema político. (CARVALHO, 2010)
A partir da constituição de 1934, passou-se a observar uma progressiva
centralização de competências em favor da união, sobretudo pelo início do federalismo
de cooperação, rompendo com a ideia isolacionista dos entes federados até então
presente. Segundo Carvalho, “o apogeu da centralização antifederativa ocorreu com a
Constituição de 1967 e sua Emenda n.1 de 1969, que instituíram a federação
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hegemônica da União, sufocando a autonomia dos Estados membros.”( CARVALHO,
2010, p. 1033)
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O nascimento do novo Estado, desta vez de viéz democrático, pátrio com a
Constituição da República de 1988 representa, segundo Carvalho, a busca da
restauração do federalismo brasileiro, estruturado no equilíbrio, ante a ampliação da
autonomia dos Estados federados e o fortalecimento de sua competência tributária.
(CARVALHO, 2010)
Desta forma, impõe o constituinte originário que “a organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.”
(Art. 18, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
Ensinam, neste sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que:
Os entes federados são todos autônomos (nunca
soberanos), nos termos estabelecidos na Constituição Federal,
inexistindo subordinação entre eles. Todos os entes federados
retiram sua autonomia do texto da Constituição, isto é, das
competências que lhes são por ela outorgadas. Não há
precedência de um ente federado sobre outro, mas sim
distribuição de competências, em caráter privativo ou
concorrente. No exercício de suas atribuições fixadas
constitucionalmente, o Município é tão autônomo quanto a
União, quando esta atua no desempenho de suas competências
próprias. (Paulo; Alexandrino, 2011, p. 280)
A questão central do federalismo, dentro da ótica apresentada pela Constituição
de 1988 está assentada na repartição de competências, sendo para Bonavides a medida
dos poderes políticos do Estado que assegura a cada um de seus integrantes a sua
autonomia. (BONAVIDES, 2006)
Nesta linha, ensina Carvalho:
No Estado Federal, assinale-se que as normas não são
hierarquizadas em função da origem de sua emanação, mas em
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virtude de um critério de competências para editá-las,
estabelecido pela Constituição Federal. Desse modo, o que
coloca as leis em posição de superioridade ou inferioridade em
relação umas às outras, é a sua espécie e o exercício de
competências legislativas que dará à lei a sua posição
hierárquica.(CARVALHO, 2010, p.1036)
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Desta forma, a compreensão da realidade federativa do Estado brasileiro
perpassa pelo entendimento do modelo de repartição de competências, estabelecido
pelo legislador constituinte pátrio.
3. Caracterização e extensão das competências dos entes federados
Conforme assevera Tavares, o critério de repartição de competências da
República Federativa do Brasil é o da predominância do interesse. Desta forma, diz
respeito à União, tudo que afeta ao país em seu aspecto nacional, aos EstadosMembros, dirá respeito tudo quanto se vincular a seu próprio território e aos interesses
predominantemente estaduais e aos Municípios tudo quanto afete aos interesses
5

preponderantemente locais. (TAVARES, 2010)
Na Constituição pátria, identificam-se competências exclusivas, material e
legislativa; competência legislativa concorrente, competência material comum,
competência
legislativa
supletiva
e
competência
legislativa
complementar.(CARVALHO, 2010)
Cumpre, neste ponto, distinguir a competência legislativa da competência
material. Conforme lição de Raul Machado Horta, competência legislativa é aquela
relacionada com a elaboração de lei, enquanto que a material, geral ou de execução se
acha voltada para a realização de diferentes tarefas ou serviços. (HORTA, 2002)
A competência exclusiva, material e legislativa, é aquela atribuída a
determinado ente para exercê-la em sua plenitude, sem ingerência de outro ente
federado.
Para José Afonso da Silva, competência exclusiva e privativa se diferenciam,
tendo em vista a participação de uma ou mais entidades na esfera da normatividade ou
de realização material. Na primeira, a competência seria indelegável, tal como se extrai
do artigo 21 da Constituição Federal, ao passo que na segunda, poderia haver delegação
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de competência, nos termos do parágrafo único do artigo 22 (“Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo.”).
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A competência legislativa concorrente, segundo Carvalho, é aquela exercida por
mais de uma entidade política, podendo ser:
a) Cumulativa ou clássica. Neste caso, não há limites prévios a atuação
legislativa dos entes políticos, que podem legislar livremente sobre as mesmas
matérias; ou
b) Não-cumulativa ou limitada, quando à União compete fixar normas
gerais e aos Estados estabelecerem normas de aplicação. (CARVALHO, 2010)
A competência comum é modalidade de competência concorrente só que em
sede material, administrativa, não legislativa, traduzindo a adoção do modelo de
federalismo por cooperação. Encontra-se assentada no artigo 23 da nossa Constituição
nos seguintes termos:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à
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inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85,
de 2015)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
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VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos;
5

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.
A competência legislativa supletiva é a que permite aos entes políticos suprir a
legislação federal não exercida quando a União deixa de regular determinada matéria.
A competência legislativa complementar, segundo Carvalho, é a que os Estadosmembros exercem para complementar legislação federal, a fim de atenderem às
necessidades do seu âmbito de competência, respeitada a ordem constitucional.
(CARVALHO, 2010)
4. A competência legislativa concorrente e o Município.
A competência legislativa concorrente encontra-se assentada no artigo 24 da
Constituição nos seguintes termos:
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário,
econômico e urbanístico;

financeiro,

penitenciário,
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II - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia,
pesquisa,
desenvolvimento
e
inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
85, de 2015)
X - criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;
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XIV - proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das
polícias civis.
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§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
5

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
Em sede de competência legislativa concorrente, compete à União editar normas
gerais, sem as quais os Estados e o Distrito Federal exercerão plenamente a atividade
legislativa.
A celeuma jurídica no que tange à competência concorrente, diz respeito à
possibilidade do Município legislar sobre as matérias contidas no artigo 24 da
Constituição da República.
Preceitua a Constituição da República em seu artigo 30, incisos I e II:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;
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O primeiro ponto a se analisar é o disposto no inciso II. A competência
suplementar do Município deve observar as especificidades do modelo de repartição de
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competências, o que leva a concluir que o seu exercício se dará nas matérias do artigo
24. É assim, pois, por óbvio, não há competência suplementar do município no que
tange às matérias exclusivas e privativas da União,
José Nilo de Castro identifica três modalidades de competência no que tange aos
Municípios. São elas: competência exclusiva; competência suplementar e a
competência comum. No que importa à segunda, expõe o referido autor que o
Município não detém competência expressa para legislar concorrentemente sobre as
matérias constantes do artigo 24, contudo, competirá ao Município legislar
suplementarmente sobre as matérias previstas no artigo 24, desde que em razão da sua
própria natureza, inapropriáveis estejam da competência legislativa municipal.
(CASTRO, 2001)
O cotejo dos institutos referentes à competência concorrente e suplementar
municipal, bem como para legislar sobre assuntos de interesse local, permite inferir que
o Município pode legislar acerca de temáticas inseridas no rol do artigo 24 da
Constituição da República. Frise-se que nesta atuação, não se configura uma
concorrência do Município com os demais entes federados.
Segundo Ferrari:
o art. 24 refere-se apenas à União, Estados e ao Distrito
Federal, não incluindo nesse elenco a figura do Município,
admitindo a competência suplementar apenas em relação aos
Estados. O art. 30, II, veio, de certa forma, suprir a falha do art.
24; não criando competência para o Município, mas admitido
que ele tenha competência legislativa suplementar da legislação
federal e estadual, naquilo que couber, ou seja, dentro dos
assuntos de interesse local. ( FERRARI, 2001, p. 59)
Desta forma, ainda que não se configure concorrência do Município com os
demais entes, é forçoso concluir que no uso de sua competência suplementar, poderá o
Município legislar para complementar, no que couber as disposições da União e
Estados.
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Vale frisar que, a expressão suplementar abrange também a competência
complementar. Assim explica Clark
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Outro ponto que deve ser esclarecido é quanto ao alcance
do Município de suplementar, no que couber, a legislação
federal e a estadual. O termo suplementar é mais abrangente
que o complementar, já que engloba o segundo. Complementase algo que existe; diferentemente, suplementar dá a ideia de
acrescer algo ao que existe ou de criar algo, em virtude de sua
não existência. (CLARK, 2001, p. 99)
Neste último caso, competência complementar, o Município fica adstrito às
disposições das leis dos demais entes, o que não representa afronta ao pacto federativo,
ou seja, à autonomia dos entes federados, uma vez que se extrai da própria Constituição
tal limitação.
Cumpre ressaltar, que tal limitação abrange apenas o exercício do poder de
legislar municipal quando se tratar da competência complementar, conforme entoam
Paulo e Alexandrino:

5

Os Municípios possuem sim uma competência
constitucional genérica para suplementar a legislação federal e a
estadual no que couber. Podem, também, legislar sobre
assuntos de interesse local, nesse caso, independentemente
de estarem suplementando outras normas. (Paulo;
Alexandrino, 2001, p. 343, grifo nosso)
Na mesma linha, explica Clark que o Município, quando no exercício da
competência suplementar, pode adicionar normas no intuito de atender às necessidades
locais, preencher lacunas por inexistência de leis federais ou estaduais. (Clark, 2001)
Desta forma, respeitados os limites supra analisados, é forçoso reconhecer a
competência do Município para legislar acerca das matérias inseridas no artigo 24 da
CR/88.
5. Conclusão
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A partir do exposto, o modelo de repartição de competências legislativas e
administrativas adotadas pela CR/88 é produto da construção do modelo de formação
histórica do federalismo brasileiro, caracterizado como sendo de formação centrífuga.
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Os diferentes critérios adotados pelo legislador constituinte, estabelecendo
competências exclusivas, privativas, concorrentes e comuns, apontam para a
delimitação das competência a partir da predominância do interesse de cada ente
federado no âmbito de atuação.
Conclui-se, por estas e demais premissas abordadas, que os entes federados
detém competências precípuas para consecução dos objetivos constitucionais e que,
neste mister, possui o Município competência para legislar sobre as matérias inseridas
no rol das matérias de competência concorrente prevista no art. 24 da CR/88.
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A EXTENSÃO DO DEVER DA COOPERAÇÃO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015
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RESUMO: O estudo em tela versa sobre a extensão dos deveres concernentes ao
princípio da cooperação na relação autor, réu e demais sujeitos processuais. A fim de
analisar as noções conceituais desse princípio, bem como os deveres e divergências
doutrinárias pertinentes, por meio do método indutivo e dialético, com pesquisa
bibliográfica e legislativa. Na abordagem teórica qualitativa, haja vista o vasto campo
de atuação, pretende-se compreender as técnicas que instrumentalizam o exercício da
colaboração processual, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015. A partir do
embasamento histórico que antecede a vigência da atual codificação processualista, o
estudo objetiva reconhecer a importância da coparticipação processual, uma vez que o
dever cooperativo exala a todos os sujeitos que de algum modo contribuem para o
andamento do processo, de forma recíproca, inclusive entre autor e réu. Demonstra-se,
por fim, a complexa tarefa de implementar esse dispositivo e vê-lo executado na prática
jurídica.
Palavras-chave: Código de Processo Civil; Dever de cooperação; Sujeitos processuais.
ABSTRACT: The present study is about the extension of the duties referring to
principle of cooperation in the relation between author, defendant and other procedural
subjects. With the aim of analyzing the conceptual notions of that principle, as also the
duties and the pertinent doctrinal divergences, the article uses the inductive and
dialectical method, with bibliographical and legislative research. In the qualitative
theoretical approach, given the extensive field of operation, it is intended to understand
the techniques that instrumentalize the exercise of procedural collaboration from the
perspective of the Code of Civil Procedure of 2015. From the historical basis that
precedes the current procedural coding, the study aims to recognize the importance of
cooperation in the procedural dynamics, since the cooperative duty reaches everyone
that contribute to course of the process, including author and defendant.
At ends, it is demonstrated to the complex task of implementing that device and seeing
it executed in judicial practice.
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 NOÇÕES CONCEITUAIS. 3 DEVERES
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1 INTRODUÇÃO
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A complexidade dos fenômenos sociais exige do sistema normativo cada vez
mais eficiência para suprir as necessidades da sociedade moderna. Para tanto, os
princípios, nesse estudo em especial o da cooperação, que se tornou norma fundamental
no Código de Processo Civil de 2015, são aliados na prestação jurisdicional mais célere
e efetiva.
Entendimento já estabelecido no ordenamento alemão, norte americano e
outros precursores do processo judicial cooperativo, de um plano processual horizontal
que aproxima o órgão julgador do caso concreto e das partes. Disposto a construir uma
comunidade de trabalho e atenuar5 as deficiências do sistema processual. Do mesmo
modo, a cooperação já era conhecida e apreciada pela doutrina e jurisprudência
brasileira mesmo antes da regulamentação pelo CPC/2015.
Nesse esteira, se faz necessário discutir a extensão desse princípio no plano
processual brasileiro, sob a ótica do CPC de 2015, por meio dos deveres que correm
aos sujeitos processuais – autor, réu, juiz, serventuários, peritos e demais –, buscando
internalizar a máxima cooperativa, por meio da formação de novos conceitos e
desconstrução de outros, e assim mirar rumo a uma sociedade menos litigante e mais
dialética.
O artigo 6º do CPC/2015 preleciona que: “Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva”, desdobrando se em vários deveres que instrumentalizam a pratica
colaborativa, dentre o dever de esclarecimento, de consulta, de auxílio, da prevenção; e
outros direcionados apenas as partes (autor e réu), como a boa-fé ampliada; o dever de
comparecimento e prestação de quaisquer esclarecimentos ao juiz etc.
Diante da perspectiva legal, a incumbência de cooperar para a resolução do
processo é de todos aqueles que contribuem para seu andamento, de forma reciproca, o
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que gera divergência quanto a relação autor e réu, haja vista as limitações inerentes ao
vínculo.
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Em razão da amplitude do eixo cooperativo, fundado na boa-fé, no
contraditório e outras noções constitucionais e éticas, viabiliza sua vasta aplicação,
inclusive em outros ramos da ciência jurídica. A exemplo do saneamento
compartilhado, nos negócios jurídicos processuais, na calendarização processual e
outras situações que aparelham esse princípio.
À face do exposto, nota-se a importância do modelo colaborativo para o
Direito Processual Comum, positivado no artigo 6º, do CPC/2015, e a necessidade se
discutir e estender esse prática à sociedade. Ante o crescente número de demandas e
deficiências do Poder Judiciário é indispensável que se busque meios alternativos. Com
isso a provocação do diálogo e o incentivo a participação conjunta dos sujeitos, trazem
reflexos direitos à marcha processual e a relação interpessoal dos que ali interpelam.
Em contrapartida, para implantação deste sistema processual será necessário
mais do que uma mudança legislativa, é preciso uma mudança cultural, para que se
colha frutos em solos sociais e por consequência no plano jurídico. No intento
de descontruir a ideia de juiz encastelado e batalha judicial, para ascender o
entendimento de que o processo é um meio para solucionar conflitos e com a
colaboração dos conflitantes e envolvidos no processo, a resolução chegará em menos
tempo e com mais eficácia.
2 NOÇÕES CONCEITUAIS
A constância do fluxo sociocultural torna compreensível a ideia do direito
processual civil moldado por fatores econômicos, ideológicos e políticos, não diferente
da ciência jurídica em geral. Com isso, mesmo coberta de formalidades legais, a
legislação processual faz-se produto de relações valorativas, oriundas da sociedade.
A complexidade desses fenômenos sociais, reflete a recorrente necessidade de
intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas e consequente aumento de
demandas, o que dificulta a evolução normativa imediata e eficaz. Para tanto, os
princípios, ao lado das normas, se tornam meios dinâmicos de resolução de conflitos,
incorporando o modo de pensar moderno, conforme entende José Miguel Garcia
Medina (2017).
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Assim sendo, em resposta a esse contexto surge a necessidade de trilhar um
novo caminho voltado para um contraditório democrático, alterando de forma
significativa a posição das partes e do juiz na relação processual. Desse modo, o
Código de Processo Civil de 2015 regulamenta de forma manifesta o princípio ou
modelo cooperativo, já pregado e estudado bem antes da sua vigência, em que a
dinâmica argumentativa ganha peso.
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Em análise a evolução histórica e processual civil alemã, uma das nações
precursoras desse princípio, Ronaldo Kochem (2016) apresenta o surgimento do
princípio da cooperação, por meio de obras que o entendem como intermédio entre o
princípio inquisitivo (o Estado está no controle do processo) e dispositivo (o Estado não
possui interesse na resolução justa do processo), para que nem um dos dois se torne
exclusivo na relação processual.
A resposta para esse antagonismo é alcançada com o Estado de Direito Social
que aconchega esses dois princípios para, segundo Bettermann (1972, apud,
KOCHEM, p. 08, 2016), associarem as atividades das partes e do juiz em relação ao
esclarecimento dos fatos, levando
à interação das partes e do órgão
5
julgador (Kooperationsmaxime).
O caminho percorrido até a construção da ideia de comunhão entre as partes e
o órgão julgador, nada mais é do que o fruto das experiências e lutas sociais. Ao
perceber que os extremos – inquisitivo e dispositivo – não atendem os anseios e
liberdades do indivíduo, ainda que estes permeei as relações processuais de forma
moderada.
Nessa esteira, Ronaldo Kochem (2016, p. 14) chega ao seguinte entendimento:
[...] há uma alteração na concepção do fenômeno
processual, que vai entendido como sendo um processo de
comunicação, formação de opinião e decisão que é aberto,
argumentativo flexível. O processo é um discurso racional,
em que o diálogo deve ser efetivo, [...] (grifo nosso)
Estas são ponderações já estabelecidas no ordenamento alemão, e que passa a
calcar de modo patente o Novo Código de Processo Civil de 2015, tendo o diálogo
como um dos principais instrumentos contra a morosidade e ineficácia da relações
jurídicas.
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Ainda no limiar conceitual se faz necessário vestir-se das premissas de Carlos
Alberto Álvaro de Oliveira (2006), que alcançou o pensar colaborativo antes mesmo do
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novel diploma processual, para afastar-se do formalismo excessivo e conceber o que o
autor chama de formalismo-valorativo. Tendo por definição inicial de formalismo a
estrutura integral do processo, com suas limitações de poderes e tarefas.
O formalismo-valorativo construído pelo autor combina uma relação
processual mais dinâmica e próxima ao caso concreto, sem perder os limites e ditames
legais, fundado no diálogo, na equidade e na cooperação do juiz para como as partes, e
as partes para como juiz (OLIVEIRA, 2006).
Álvaro de Oliveira (2006, p. 9) entende que a participação dos sujeitos no
processo e sua integração com a norma é o próprio exercício de um direito
fundamental.
[...] Isso me leva a extrair do próprio direito fundamental
de participação a base constitucional para o princípio da
colaboração, na medida em que tanto as partes quanto o
órgão judicial, como igualmente todos aqueles que
participam do processo (serventuários, peritos, assistentes
técnicos, testemunhas etc.), devem nele intervir desde a sua
instauração até o último ato, agindo e interagindo entre si
com boa-fé e lealdade. (grifo nosso)
Nessa lógica, é concebível que haja a participação de todos que contribuem de
alguma forma com o processo. Ao desprover-se de formalismos inúteis e desdenho pelo
deparo, a eficiência da atividade surgirá naturalmente. Gerando o “sentimento de
pertencimento”, de zelo pelas peculiaridades do caso e lealdade para com sua função
processual. Nesse sentido, Daniel Mitidiero (2007, p. 11-12), a luz dos ensinamentos de
Álvaro de Oliveira, deixa sua prestação sobre o princípio estudado:
[...] O direito deixa de ser compreendido apenas como
scientia juris e volta a assumir o caráter de juris prudentia,
de modo que à cena judiciária vai convocada, novamente, uma
racionalidade prática, do tipo material, cujo desiderato
precípuo está em alcançar a justiça no caso concreto sob
discussão, pautando-se o discurso e legitimando-se a decisão
pela observância e promoção dos direitos fundamentais
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(tanto materiais quanto processuais). No plano da ética, a
colaboração entre aqueles que participam do processo
pressupõe absoluta e recíproca lealdade entre as partes e o
juízo, entre o juízo e as partes, a fim de que se alcance a maior
aproximação possível da verdade, tornando-se a boa-fé pautade-conduta principal no processo civil do Estado
Constitucional. (grifo nosso)
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Mais uma vez, percebe-se o direcionamento para o caso concreto e mais do
que nunca para a carga ética e moral prestada por aqueles que conduzirão a demanda, o
que clama pela colaboração intensa dos sujeitos processuais, observando sua condição
de ser social.
Assim sendo, disposta no artigo 5º do CPC/2015 a boa-fé é premissa imperiosa
nesta dinâmica, pois o processo com sólidos fundamentos sociais proporcionam aos
sujeitos – envolvidos diretamente ou não no processo – condutas integras e
preocupadas com a satisfação do caso.
5

Tendo em vista o lastro teórico que sustenta o modelo cooperativo, o princípio
do contraditório é também considerado escora deste e instrumento para efetivação dos
princípios democráticos da República. Também positivado, no artigo 6º do CPC/2015,
como norma fundamental, proporciona a participação constante das partes (envolvidos
diretamente com o processo) ao longo na dinâmica processual.
Nesse ótica, Theodoro Junior (2017, p. 100) entende a cooperação como um
acréscimo às garantias do contraditório, o que sustenta a participação efetiva e legal dos
sujeitos processuais.
A cooperação, assim entendida, compreende o esforço
necessário dos sujeitos processuais para evitar imperfeições
processuais e comportamentos indesejáveis que possam
dilatar injustificadamente a marcha do processo e
comprometer
a justiça e
a efetividade da
tutela
jurisdicional. (grifo nosso)
Na busca pelo equilíbrio, a cooperação torna-se o melhor meio para a
construção de um caminho pacífico e leal em direção à concatenação dos interesses.
Para tanto, “o processo deixa de ser ‘coisa apenas do juiz’ ou ‘coisa apenas das partes’,
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para se tornar obra conjunta de todos os sujeitos processuais, fruto de uma empresa
compartilhada entre todos eles” (THEODORO JÚNIOR, 2017, p. 37).
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Contrariando a lógica processual secular, em que a figura do Estado-Juiz
imperava sobre a relação, com a regulamentação do princípio cooperativo esse cenário
ganhou novos formatos, para trazer deveres e responsabilidades reciprocas a todos os
sujeitos envolvidos na prestação jurisdicional.
3 DEVERES COOPERATIVOS
A dinâmica processual em tela leva à perseguição de deveres típicos e atípicos
a serem observados ao longo da atividade compartilhada, para a distribuição real das
funções.
O primeiro destaque a esse respeito e principal mudança no cenário
processual, trata-se do fato do órgão judiciário assumir dupla função, além de julgador
é também cooperador, ao unir-se as partes e especialidades do caso concreto. Na busca
conjunta pela resolução justa e eficaz da lide, em estado proativo, sem se afastar da sua
imparcialidade legal.
Da mesma maneira, como sujeitos também responsáveis pela resolução da
demanda, o autor e o réu – enquanto polos processuais – ganham maior espaço para
impulsionarem a demanda, bem como para compor sobre diversos assuntos e então
contribuírem para um decisório eficaz, dissipando o senso de batalha permanente.
Assim sendo, as decisões oriundas de ato exclusivo do Estado-Juiz, se torna
um resultado da atividade cooperativa, vinda de discussões e esclarecimentos
compartilhados capazes de influenciar no entendimento do julgador (DIDIER JÚNIOR,
2017).
Estas são aberturas não vislumbradas no ótica do CPC/73, ao trazer o juiz para
próximo das partes, permitindo-o auxilia-las diretamente, e assim possibilitar a
aplicação mais justa e eficaz da letra fria da lei. Igualmente, se mostram as partes com
maior autonomia em relação a figura do julgador, para juntos trilharem o melhor
caminho processual.
Consta acrescentar, que os deveres não se restringem apenas ao juiz e partes
(autor e réu), mas a todos aqueles que de algum modo participam da marcha processual
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(serventuários, Ministério Público, Defensória Pública, advogados, peritos, oficial de
justiça etc). Ainda que não se observe regras expressas a esse respeito, o encargo deve
persistir, com fundamento no princípio da cooperação (artigo 6° do CPC).
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Nesta esteira, inicia-se ao rol de deveres com o dever de esclarecimento em
que o magistrado deve iluminar qualquer obscuridade em relação aos seus
posicionamentos e requerimentos das partes, devendo esclarecer e se fazer esclarecer
quanto às questões capazes de interferir no resultado do processo.
Para Miguel Teixeira de Sousa (1997, apud, FERNANDES, p. 165, 2015), o
juiz deve ouvir as partes, representantes e advogados, para esclarecimentos acerca de
matérias de fato ou de direito, tendo a parte contrária o conhecimento das questões
levantadas. Bem como, se o órgão julgador requerer esclarecimentos das partes, salvo
impossibilidade justificada.
A exemplo prático, se tem a impossibilidade do juiz indeferir de pronto algum
requerimento, em razão de controvérsia no pedido ou documentos, ou ainda ausência de
requisitos, para antes intimar as partes e esclarecer o ocorrido.
5

Outro dever cooperativo que merece atenção é o da prevenção, que incube o
magistrado alertar aos peticionantes sobre eventuais carências nas pugnações feitas,
evitando prejuízos a análise do mérito, por uso inadequado do processo. Assim sendo é
defeso ao julgador, enquanto Estado tutor de direitos, deixar de apreciar o pedido, com
vício sanável, sem oportunizar o pleiteante a adequação.
Nesse sentido, esclarece Fredie Didier Júnior (2017, p. 145) sobre áreas de
aplicação desse dever cooperativo, sendo elas: “a explicitação de pedidos pouco claros,
o caráter lacunar da exposição dos fatos relevantes, a necessidade de adequar o pedido
formulado à situação concreta e a sugestão de certa atuação pela parte”.
Estes são deveres que pressupõe do órgão julgador o propósito de construir
uma decisão de mérito eficaz, oportunizando de forma pontual e clara o que deve ser
feito. A evitar a prolação de sentença terminativa, a qual atenderia o numerário cobrado
pelas metas de produtividade, vindicadas cada vez mais aos julgadores.
O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso de Habeas Corpus
nº. 37.587/SC em 16/02/2016, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
pontua que o magistrado não pode se limitar apenas a fiscalização da lei, mas assumir
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função ativa e ao perceber deficiências postuladas pelas partes, indicá-las, com nitidez,
evitando o mal uso do processo e a extinção sem resolução do mérito.
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O “alerta” dado pelo juiz deve ser encarada como um ato imparcial, motivado
pela necessidade processual de um julgamento eficaz, de modo a evitar a extensão da
vida útil do processo, com emendas, prazos, pedidos imprecisos etc. Simone Gomes da
Silva (2014, p. 05), dispõe sobre a contribuição desse dever para o andamento da
demanda.
Neste ponto, percebe-se que este alerta é de suma
importância para ambas as partes, e por vezes, não acontece
porque o magistrado acha que se o fizer estará tomando
parte no processo, o que não é verdade. Caso o faça, está
apenas colaborando para que o processo transcorra na mais
perfeita ordem, que, certamente, deveria ser o desejo de
todos
os
envolvidos
no
processo. E,
é
claro,
estaria contribuindo imensamente para a celeridade e
eficácia no oferecimento da solução do problema, que é a
correta prestação jurisdicional. (grifo nosso)
Surge assim, a clara necessidade de avistar o objetivo do processo, de resolver
em tempo moderado e satisfatório a constroversia, para então compreender que estes
são alertas fundamentais para a formação sólida do juízo de valor a ser aplicado, e que
o feedback entre as partes e magistrado faz parte dessa construção.
Junto a esses, há também o dever de auxílio que encarrega o órgão julgador
de assistir as partes no cumprimento adequado de seus deveres processuais, ou seja, a
suportar o ônus processual, com os diversos instrumentos a disposição do Estado-Juiz.
Nesse sentido, o juiz deverá se utilizar de todos os meios legalmente
permitidos para que suas determinações sejam cumpridas de forma efetiva. Como a
prestação de informações acerca do objeto da execução, que estejam em poder da parte,
outro seria a distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da impossibilidade ou
excessiva dificuldade de suportar o encargo.
O dever do auxílio se mostra uma das prestações de maior atuação do órgão
julgador para com as partes, acompanhado dos deveres do esclarecimento e da
prevenção. Pois, ao aliviar as partes do cargo processual, fará para além do mero
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julgamento. A exemplo da busca de endereço, no vigor do CPC/73 o encargo era
exclusivo da parte em mantê-lo atualizado, agora com do magistrado (na vigência do
CPC/15) esse dever se torna mais sutil, diante dos sistemas informatizados a disposição
do Judiciário.
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O dever de consulta ou de diálogo, também contemplado pela cooperação,
faz com que o julgador consulte as partes antes de qualquer decisão fundada em matéria
de fato ou direito, mesmo que conhecida de ofício. Desse modo, as partes poderão
influenciar na decisão proferida e por consequência exercer o amplo contraditório,
evitando decisões surpresa.
Nesses moldes, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial 1676027/PR em 26/09/2017, relatado pelo Ministro Herman Benjamin,
sinalizou à manifestação das partes acerca dos fundamentos usados no decisório, e
“conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas
estabelecidas no Digesto Processual de 2015”.
O ministro ainda coloca o direito legítimo das partes em confiar que o
5

resultado do processo será avistado por razões previamente conhecidas. Para tanto,
resta ao magistrado sensibilidade às circunstâncias concretas e, prevendo a
possibilidade de repousar sobre tese não declarada, oportunizar a exposição das partes.
Ante o exposto, ainda que muitos dos deveres estejam direcionados à figura do
juiz, a participação das partes é tão importante quanto a do órgão julgador, tendo ambos
deveres indispensáveis ao andamento e resolução processual.
Nessa lógica, Leonardo Carneiro da Cunha (2013), mesmo antes de positivado
pelo CPC/15 já alçava deveres cooperativos às partes, sendo eles: a boa-fé ampliada; o
dever de comparecimento e prestação de quaisquer esclarecimentos ao juiz;
comparecimento pessoal em audiência; e o dever de colaboração com o tribunal, ainda
que relacionado a quebra ou sacrifício de certos deveres de sigilo ou confidencialidade.
De certo, essa é uma disposição um tanto perigosa e impossível a lide, em que
o conflito de interesses se faz condição de existência. Logo, a quebra de sigilo ou
confidencialidade vai contra aos preceitos constitucionais elencados no artigo 5º, da
Constituição. Todavia, vale saldar o dever da boa-fé e o comparecimento aos atos
processuais, para formação do julgamento (convencimento do juiz).
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Humberto Dalla Bernardina de Pinho e Tatiana Machado Alves (2015, p. 6)
em análise a cooperação no Direito norte-americano, traça um paralelo com o Direito
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brasileiro para sinalar a importância do advogado, enquanto representante das partes
(autor e réu), nesse cenário e a dificuldade com as mudanças de atuação.
[...] Assim, o princípio da cooperação exerce um papel
fundamental de delimitação da atuação ética e proba por
parte dos advogados, uma vez que eles exercem uma
atividade essencial para o desenvolvimento do processo. O
texto reconhece, entretanto, que não é fácil estabelecer uma
cultura de cooperação no processo civil. No caso dos
advogados mais jovens a dificuldade estaria no domínio das
técnicas cooperativas, as quais, a priori, parecem demandar
uma maior maturidade emocional e profissional.
A postura do advogado é imprescindível ao processo cooperativo, enquanto
agente social e indispensável à justiça, assume maior carga nessa atuação, tendo em
vista sua relação com o cliente/parte processual e com o processo (e seus agentes).
Exige assim, uma conduta proba e esclarecida, distante de interesses pessoais e
protelatórios, de forma a contribuir para resolução da demanda e instrução das partes.
Diante disso, a introdução desses valores devem calçar a formação acadêmica
dos operadores do Direito, plantando a ideia de conjunto, de cooperação mútua, de
lealdade e probidade para com o meio de trabalho. E assim, dispor bacharéis dispostos
a notar o macro processual e a partir daí oferecer uma prestação jurídica mais dinâmica
e preventiva.
Em vista disso, o CPC/15 prevê de forma reflexa o exercício dos deveres
acima apresentados e inúmeros outros afins a este princípio, contando com a
cooperação entre as próprias partes (autor, réu, juiz, perito, oficial de justiça etc), para a
satisfação processual. Todavia, esse é um ponto ainda incerto, quanto a relação do autor
e réu, vista aos manifestos interesses contrários.
3.1 Divergências Doutrinárias
Assim sendo, se faz crucial perceber a extensão do dever da cooperação em
relação aos seus sujeitos, em que o espírito do agir em conjunto, da colaboração com o
outro, para um fim comum, devem fundar todas as relações dispostas no pleito.
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Portanto, essa concepção cabe, de imediato as partes (autor e réu) e juiz, que
integram a coluna do processo, até o perito, oficial de justiça, escrivão, mediador,
conciliador judicial e outros, os chamados auxiliares da justiça (artigo 149, do CPC/15),
além dos que concorrem direita ou indiretamente para o deslinde processual, como o
estagiário, assessor jurídico e demais.
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A prestação jurisdicional dos auxiliares da justiça, lato sensu, ainda que não
discutida, deve ser um ponto observado, por também contribuírem com a demanda. Os
quais devem se irrigar da boa-fé e todos os outros deveres éticos e jurídicos trazidos
pelo princípio da cooperação, para exercerem atividade conjunta e recíproca perante o
processo e ao eixo – autor, réu e juiz, observados também os deveres previstos nos
artigos 77 ao 78 do CPC/2015 e sua responsabilização.
Para efetivo desempenho do artigo 6º, do CPC/2015, a cooperação deve existir
não apenas em relação ao processo, mas principalmente entre os sujeitos processuais, o
que se encontra assentado na prestação do juiz para com as partes e o inverso, diferente
da relação entre autor e réu, que ainda é incerto.
5

Como sustentam Lenio Luiz Streck, Lúcio Delfino, Rafael Giordio Dalla
Barba e Ziel Ferreira Lopes (2015, p. 3 - 4 - 13) a impossibilidade da cooperação
reciproca entre as partes, descantando o evidente interesse contrário entre elas.
Nem é preciso dizer que o legislador pecou ao tentar
desnudar a cooperação aventurando-se em setor cuja atuação
merece ficar a cargo exclusivo da doutrina. E o fez mal porque
referido texto legislativo está desacoplado da realidade, pois
espelha visão idealista e irrefletida daquilo que se dá na
arena processual, onde as partes ali se encontram sobretudo
para lograr êxito em suas pretensões.
[...]
Não é crível (nem constitucional), enfim, atribuir aos
contraditores o dever de colaborarem entre si a fim de
perseguirem uma verdade superior”, mesmo que contrária
àquilo que acreditam e postulam em juízo, sob pena de
privá-los da sua necessária liberdade para litigar,
transformando-os, eles mesmos e seus advogados, em meros
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instrumentos a serviço do juiz na busca da tão almejada
“justiça”
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[...]
Assim, para não expungir o artigo 6º do novo CPC e salválo, a única solução parece ser uma “interpretação conforme a
Constituição”, em algo como: “Todos os sujeitos do processo
[leia-se: o juiz] devem cooperar entre si [leia-se: com as
partes] para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva”. (grifo nosso)
Ainda nesta linha de entendimento, lecionam Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidieiro (2016), no sentido de que as partes não
querem colaborar, sendo devida a colaboração apenas do juiz em relação as partes.
Com máxima vênia, essa é uma visão que se mostra centrada na pretensão
resistida, mesmo sendo indispensável a lide, sob o olhar cooperativo é preciso ir além
do controverso, para alcançar em tempo razoável decisório de mérito e satisfatório.
Dado que, os limites existentes entre autor e réu permaneceram respeitados, bastando
condutas probas e éticas para possibilitar o auxílio reciproco.
Em via inversa, há a viabilidade de cooperação entre autor e réu, reconhecendo
a incompatibilidade de interesses, mas escorando na boa-fé processual e no objetivo
maior de resolver da demanda em tempo razoável. Como discorre Maria Carolina
Silveira Beraldo (2011, p. 02):
É evidente que o que se quis foi deixar expresso existir, no
sistema processual brasileiro, fundado em uma ordem
constitucional democrática, verdadeiro poder-dever das
partes de participar ativamente do processo, cooperando
entre si e com o juiz, de forma que a atividade processual
seja permeada por efetiva honestidade. Não se quer, com
isso, supor ou pressupor que a cooperação processual tenha
qualquer influência negativa no direito material de cada
parte: trata-se de exigir cooperação no respeito às regras e
desenvolvimento processual que se estende tanto às partes,
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em seu relacionamento entre si, quanto ao juiz, em seu
relacionamento com as partes. (grifo nosso)
Acompanha Jorge Luiz Reis Fernandes (2015, p. 174) para explanar que a
cooperação não leva a uma “busca implacável pela verdade, ou que caminharão ‘de
mãos dadas’, para a realização de um ideal de justiça, mas elas possuem deveres de
cooperar”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O autor ainda acrescenta meios para a execução de sua tese, sendo eles: a
concretização do impulso das partes (autor e réu também devem se ater ao impulso
oficial); petições claras; e não retardar ou protelar a marcha processual, e
principalmente fazer uso da boa-fé, da lealdade e probidade, a qual leva a inúmeras
outras condutas que contribuem com processo cooperativo.
Tendo em conta o lastro danoso da falta de cautela das partes, estas são
premissas obrigatórias para a relação processual, haja vista que algumas vezes, geram
prejuízos imensuráveis ao cliente/sociedade/Poder Judiciário, refletido ao tempo útil do
processo.
5

Pelo exposto, resta plausível reconhecer que existe cooperação recíproca entre
as partes (autor e réu), ainda que se defenda a impossibilidade pelo antagonismo de
interesses. É natural essa limitação, muito embora, o modo cooperativo não leve a
produção de provas contra si próprio ou reconhecimento do pedido adverso, mas um
trabalho em conjunto e reto.
Arrisco dizer, que os reflexos da prestação cooperativa entre as partes (autor e
réu) podem gerar efeitos bem mais amplos e efetivos do que as demais, haja vista que o
senso cooperativo irá garoar no plano social, onde nasce e repercute diretamente a
resolução da lide.
4 TÉCNICAS DE APLICAÇÃO
Tendo em vista a dimensão e importância do princípio cooperativo o CPC/15
trouxe diversas técnicas de aplicação fundadas na relação processual compartilhada, a
ser exercidas pelos operadores do direito.
Dentre estas, a audiência de conciliação ou mediação (artigo 334 do CPC/15),
em há o contato inicial entre órgão julgador e partes, sendo procedimento
indispensável, salvo exceções legais. Tendo as partes a obrigatoriedade de
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comparecimento, salvo justificativa relevante, sob pena de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça. O que mostra tamanha a importância desta etapa, posta as partes a
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oportunidade de transigirem, no exercício da boa-fé, da lealdade e probidade com a
adversa.
No mesmo sentido, o saneamento compartilhado, previsto no artigo 357, § 3º,
do CPC/2015, propõem que as partes (autor e réu) cooperem entre si, com o objetivo de
organizarem o processo e prepara-lo para o julgamento, isso por meio de uma
audiência, quando houver complexidade de fato ou de direito, mas não impede que
ocorra em casos menos complexos.
Para Didier Júnior (2017) este é um passo fundamental, pois interfere
diretamente na duração razoável do processo e no exercício do contraditório. Uma vez
que se evita a produção de provas desnecessárias, a interposição de recursos, e ainda
aumenta as chances de autocomposição, por meio da organização processual
plurilateral.
Oportuno lembrar que há possibilidade das partes entabulem negócios
jurídicos processuais ou bilaterais (§ 2º, artigo 357), uma espécie de organização feita
pelas partes (autor e réu), submetida à homologação do juiz. Em que se convencionam
a marcha do procedimento, traçando questões de fato ou de direito, antes ou durante o
processo.
Esse é um ponto relevante para o exercício da cooperação entre autor e réu, em
que juntos assentam questões conflitantes no deslinde processual, primando pelos
objetivos do processo, sem “guerrear” por interesses pessoais e prejudiciais ao trâmite.
Outro dispositivo que evidencia a atividade compartilhada é a calendarização
processual (artigo 191, do CPC/2015), uma espécie de agendamento dos atos
processuais, um cronograma feito pelas partes e juiz, voluntariamente, em qualquer
processo ou fase deste, vinculando os sujeitos ao pactuado.
O §2º deste mesmo artigo dispõe: “Dispensa-se a intimação das partes para a
prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido
designadas no calendário”. O que dá ao processo maior fluidez, ao diminuir o tempo de
espera entre os atos, levando a redução da vida útil do processo, além de dispensar o
trabalho dos cartórios judiciais e impedir qualquer nulidade em relação as intimações.
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O saneamento compartilhada e a calendarização processual, na perspectiva do
negócio jurídico, são produtos inspirados no princípio da cooperação, em que as partes
ganham autonomia tanto para conduzir o processo judicial ao lado do magistrado, como
para transacionar assuntos diversos (artigo 190 do CPC/15, encarado como cláusula
geral) antes limitados pelo CPC/73.
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A abstração do artigo 6º do CPC/2015 não sombreia apenas o Direito
Processual Comum, mas outros ramos da ciência jurídica, como no Direito Processual
do Trabalho em que se mostra atuante, para evitar a decisão surpresa, conforme disserta
Vinícius Pinheiro Marques e Elizângela Gomes Quintana (2016, p. 94).
O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do
CPC/2015, traz o ideal de que despontam aos magistrados os
deveres de prevenção, de esclarecimento, de consulta e de
auxílio às partes. Embora o princípio da cooperação não
tenha recebido declaração expressa da Instrução Normativa
nº 39/2016, pode ser considerado como recepcionado pelo
Direito Processual do Trabalho na medida em que esse está
5

estreitamente relacionado com a vedação de decisão
surpresa. (grifo nosso)
Notável também, é o incentivo à condutas participativas, na fase probatória do
Processo Penal, em que o juiz encara uma função cooperativa e próxima as partes,
buscando juntos encontrarem a verdade real dos fatos, assim relata José Eulálio
Figueiredo de Almeida (2016, p. 46).
A relação causal aqui estabelecida não possui caráter
coercitivo, mas participativo e consensual, posto que fixa
uma faixa de fronteira entre os limites de atuação de cada
um dos integrantes da relação triangular. [...]
Afinal, o que caracteriza o regime processual democrático
não é somente a liberdade concedida às partes para produzirem
a prova de suas alegações, mas o dever-poder de o juiz
também exercitar concorrentemente sua jurisdição com o
escopo de contribuir para a descoberta de que o fato típico,
antijurídico e culpável se consumou e foi praticado por
quem é objeto da acusação. (grifo nosso)
39
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Reflexos extremamente positivos em áreas do Direito que precisam estar em
constante evolução, para alcançar o fim social pretendido. Ainda mais, quando as
próprias partes, espectadoras do fatídico, podem contribuir auxiliadas pela estrutura
estatal, com a resolução justa, eficaz e em tempo moderado da lide.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É reconhecível a necessidade da implantação de um novo molde processual
para uma prestação jurisdicional eficaz, tendo em vista a crise do Judiciário, a sua
constante invocação nas relações privadas, o crescente número de demandas e entre
outros fatores que coadunam para processos extremamente longos e ineficientes.
A união dos sujeitos em busca de um objetivo comum, inspirado na boa-fé e
no contraditório, em que há maior atenção às peculiaridades do caso concreto e
autonomia das partes é uma ideia que já permeava ordenamentos mais remotos,
inclusive a Constituição da República de 1988, de forma implícita.
Desse modo, o dever de cooperação regulado pelo CPC/2015, deve guiar-se
pelo objetivo do processo, de em tempo razoável alcançar um decisório de mérito e
eficaz, contando com a colaboração de todos os seus sujeitos – que de algum modo
contribuem para seu andamento. Ainda que entre autor e réu, exista interesses
contrários, os quais não deixaram de existir em razão da cooperação, deve subsistir a
colaboração reciproca e leal entre eles.
O encargo trazido pela vigência do novo diploma processual, cabe na mesma
medida as partes (autor e réu) e ao órgão julgador, cada um com seu papel, para juntos
resolverem de forma satisfativa a lide, vez que são estes os principais condutores do
processo judicial, Muito embora, os deveres decorrentes do princípio da cooperação
transpareçam maior encargo a figura do juiz.
Portanto, a extensão desses deveres atingem diretamente o eixo processual –
autor, réu e juiz –, reciprocamente, tanto como o escrivão, o assessor jurídico, oficial de
justiça, o perito, Ministério Público, Defensória Pública e demais, os quais são direta ou
indiretamente responsáveis pelo curso da demanda. Tendo todos o dever ético e
cooperativo para com a resolução eficiente do processo e com a sociedade que percebe
os reflexos atinentes.
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Ponto de real relevância é a implantação deste sistema processual, posto que,
mais que uma mudança legislativa é preciso uma mudança cultural, com observância de
valores éticos e morais perante o convívio social. Para que se colha resultados pontuais
e não se perca ou torne inócuo o potencial do modelo colaborativo.
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Este processo de adequação levará um tempo maior para o exercício pleno do
artigo 6º do CPC/2015, e então, descontruir a ideia de juiz inalcançável e batalha
judicial, ainda muito presente na sociedade e julgadores pelo pais. Contudo, o modelo
cooperativo deve continuar a ser assunto recorrente entre acadêmicos, juízes,
advogados, servidores e demais operadores do direito, com o propósito de alcançar a
horizontalidade das relações e maior eficiência na prestação jurisdicional.
Papel também das instituições de ensino, responsáveis pela construção técnica
e profissional do operador do direito, iniciando a prática da cooperação, da boa-fé e
prevenção jurisdicional, com análise panorâmica do processo, utilizando da boa prática
processual.
Por fim, percebo a grandeza do princípio ou modelo cooperativo para o Poder
5

Judiciário e principalmente para sociedade, sem deixar de reconhecer o longo caminho
a ser percorrido para sua integral eficácia, até a idealização da consciência de processo
como meio adequado e necessário para a busca da paz social.
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 preceitua que a soberania popular pode ser
exercida através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. A participação da
população no processo decisório do país através desses institutos fortalece a
democracia, criando a sensação de empoderamento popular e fortalecimento do
sentimento democrático. Todavia, as consultas à população e o impulso inicial no
processo legislativo não são de uso irrestrito. O Estado Democrático de Direito, em
busca da sua preservação e de seu fundamento jurídico – a Constituição – estabelece
mecanismos de controle, especialmente de constitucionalidade, objetivando evitar
abusos contra os preceitos fundamentais e a manipulação da maioria em detrimento das
5
minorias. Nesse contexto, preocupou-se
em analisar os aspectos característicos desses
institutos sob uma perspectiva crítica para, por fim, relacioná-los com a necessidade
controle estatal exercido.

PALAVRAS-CHAVE: Participação
Processo Constitucional.

Popular;

Controle

de

Constitucionalidade;

ABSTRACT: The Federal Constitution of 1988 states that popular sovereignty can be
exercised by plebiscite, referendum and popular initiative. The public involvement in
the decision-making process of the country through these institutes strengthens
democracy, creating the feeling of popular empowerment and strengthening of
democratic sentiment. However, the public consultations and the initial impulse in the
legislative process are not unrestricted use. Democratic State of Law, seeking its
preservation and its legal basis - the Constitution - establishes control mechanisms,
especially of constitutionality, to prevent abuse of the fundamental principles and the
manipulation of the majority at the expense of minorities. In this context, was
concerned with analyzing the characteristic features of these institutes under a critical
perspective to finally relate them to the need state control exercised.
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SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 Plebiscito e referendo: histórico brasileiro e
peculiaridades; 3 A construção doutrinária e a instrumentalização das consultas
populares; 4 Acertos e desafios da iniciativa popular no Brasil; 5 Controle de
constitucionalidade e os limites estatais ao exercício democrático; 6 Considerações
Finais; Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO.
A conjuntura social atual fomenta a utilização dos instrumentos de
participação popular a fim de modificar o cenário político vigente. Os institutos que,
mesmo previstos, antes eram marginalizados da atividade política cotidiana –
plebiscito, referendo e iniciativa popular – hoje ganham notoriedade nos ciclos de
debate. Cresce a cada dia a movimentação para coleta de assinaturas para propor
projetos elaborados no seio da sociedade, bem como aumentam as discussões entorno
do emprego das consultas populares na realização das grandes reformas do país, como,
por exemplo, a Reforma Política. Ao passo que se cristaliza a importância desses
institutos, são fortalecidos os mecanismos de controle, em especial o de
constitucionalidade. Essa relação entre o exercício da soberania popular por meio dos
institutos de participação e o controle de constitucionalidade merece especial destaque
neste trabalho, tendo em vista a importância social da temática, uma vez que as
manifestações de junho de 2013 elevaram a importância da presença do povo nos
espaços de discussão política, reascendendo o sentimento de democrática que
pressupõe uma cidadania ativa.
Nesse contexto, antes de analisar a relação entre o exercício da soberania
popular por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular e o controle
constitucional, torna-se necessário apresentar as noções introdutórias desses institutos,
destacando, inicialmente, os aspectos históricos e conceituais do plebiscito e do
referendo. Optou-se por tratar conjuntamente desses institutos devido à proximidade
conceitual de ambos, que, por vezes, gera confusões conceituais. Bonavides (2007, p.
309) pontua que “o plebiscito e o referendum são termos do vocabulário político que
não raro se empregam indiferentemente para significar toda modalidade de decisão
popular ou de consulta direta ao povo”.
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Em seguida, faz-se necessário demonstrar as impressões da doutrina sobre
essas consultas, bem como a regulamentação no ordenamento jurídico. Posteriormente,
o trabalho traz a análise crítica sobre a iniciativa popular no Brasil, evidenciando os
acertos e desafios desse instituto. Por fim, a demonstração da necessidade da existência
de um controle de constitucionalidade e o modo como ocorre no âmbito do processo
constitucional.
E

REFERENDO:

HISTÓRICO

BRASILEIRO

E
Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

2. PLEBISCITO
PECULIARIDADES

Malgrado a secular obscuridade significativa que rodeia os conceitos de
plebiscito e referendo, inclusive no Direito comparado, adotar-se-á neste estudo a breve
definição consagrada pela doutrina pátria, respaldada pela exegese da Constituição
Cidadã de 1988. Dessarte, para alcançar o resultado proposto, apresenta-se a descrição,
ou definição, diferenciadora empregada por Gilmar Mendes (2009, p. 800):
A diferença entre plebiscito e referendo concentra-se no
momento de sua realização. Enquanto o plebiscito configura consulta
5
realizada aos cidadãos
sobre matéria a ser posteriormente discutida no
âmbito do Congresso Nacional, o referendo é uma consulta posterior
sobre determinado ato ou decisão governamental, seja para atribuirlhe eficácia que ainda não foi reconhecida (condição suspensiva), seja
para retirar a eficácia que lhe foi provisoriamente conferida (condição
resolutiva).

No mesmo sentido, José Afonso da Silva (2008, p.142) acrescenta: “o
referendo ratifica (confirma) ou rejeita o projeto aprovado; o plebiscito autoriza a
formulação da medida requerida”. Assim, ambos os mecanismos apresentam-se como
consultas populares, o que amplia a participação do povo, ou de grupos organizados, no
processo decisório das questões relevantes para a nação, como aconteceu no referendo
sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no Brasil, ocorrido
em 23 de outubro de 2005, autorizado pelo Decreto Legislativo nº 780. O povo
brasileiro, ao ter que decidir sobre a alteração no art. 35 do Estatuto do Desarmamento
(Lei n.10.826/2003), decidiu por rejeitá-la, tornando o dispositivo relativo à proibição
da comercialização de armas de fogo no território nacional sem eficácia.
De acordo com os dados fornecidos no sítio eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral, dos 122.042.615 eleitores aptos a participar da consulta, apenas 95.375.824
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(78%,15 dos aptos) se fizeram presentes. Considerando os votos válidos, 59.109.265
(63,94%) optaram por rejeitar a proposta e 33.333.045 (36,06%) escolheram pela
alteração. Já no Estado da Paraíba, 36,86% dos participantes votaram a favor da
proibição, enquanto que 63,14% foram contra a proposta. O equivalente a 78,34% dos
eleitores paraibanos aptos comparecera à consulta popular, índice relativamente baixo,
já que a participação no processo era obrigatória. Esse caso é também um exemplo de
confusão conceitual, já que o referendo de desarmamento foi inúmeras vezes chamado
de “plebiscito do desarmamento” por várias autoridades públicas e pela imprensa
nacional.
Observação importante que merece destaque em relação ao referendo do
desarmamento, que também podem ser estendidos para as próximas experiências de
utilização das consultas populares, está relacionada à formação das frentes parlamentes
e das representações no curso dos referendos e plebiscitos. As frentes parlamentares são
agrupamentos de congressistas reconhecidos pelo TSE que se posicionam contra ou a
favor da proposta trazida pela consulta, possuindo a missão de fomentar o debate junto
à população. Esses grupos foram reconhecidos pela Resolução nº 22.032/2005, que
também permitiu o uso das representações ou reclamações perante o Tribunal Superior
Eleitoral por parte das frentes parlamentares e do Ministério Público Eleitoral, nos
casos de verificação de irregularidade no processo de consulta popular. Como bem
observa Santos (2009, p. 54), mesmo sendo um instrumento de participação popular,
estranhamente, o Tribunal não afirmou entre os legitimados em empregar as
representações e reclamações o próprio cidadão, ou seja, o ator principal da consulta
popular não poderia denunciar diretamente eventuais irregularidades no processo,
apenas através de terceiros.
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi realizado apenas
um plebiscito de âmbito nacional, ocorrido em 1993, para decidir sobre a forma de
governo e o sistema de governo no Brasil. A forma de governo está relacionada com o
modo de instituição do poder político e a relação entre o Estado e os governados,
podendo ser monarquia ou república. De outro modo, o sistema de governo é a maneira
como o Executivo e o Legislativo se relacionam, tendo cada poder uma importância
destacada e diferenciada em cada modalidade de sistema, como acontece no
presidencialismo e no parlamentarismo. O plebiscito de 1993 teve sua realização
determinada através do art. 2º do ADCT. Tal dispositivo, que previa inicialmente a
consulta para o dia 07 de setembro daquele ano, sofreu modificação da Emenda
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Constitucional nº 02/1992, passando a ser realizada no dia 21 de abril. O plebiscito, que
era de comparecimento obrigatório, teve a participação de apenas 73,36% dos eleitores

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

aptos a votar, de acordo com as informações disponibilizadas pelo site do TSE. Assim
como o referendo do desarmamento, a participação popular no único plebiscito pósConstituição Cidadã não foi satisfatória, pois em ambos os casos o comparecimento era
obrigatório, mas a abstenção ficou entorno do um quarto do eleitorado nacional. No
caso do plebiscito a situação pode ter sido agravada pelo curto tempo para a necessária
politização da população. Entre a lei que regulamentou a consulta, Lei nº 8.624, de 4 de
fevereiro de 1993, e a sua realização houve o intervalo de pouco mais de dois meses;
lapso temporal insuficiente para envolver a população em um debate tão complexo
quanto esse.
Coincidência ou não, o outro caso de plebiscito de abrangência nacional,
realizado em 1963, também esteve voltado para a escolha sistema de governo. Naquele
momento, o Brasil vivia em um estado de tensão entre os militares, apoiados pelos
setores conservadores da sociedade, e o então Presidente da República João Goulart.
Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, a frágil democracia
brasileira retornou para o comumente
estado de crise. As “forças ocultas”,
5
denominação dada aos setores da sociedade responsáveis pela queda de Jânio,
especialmente os oficiais militares e as figuras políticas da UDN[1], que estavam
retidas desde o impacto da morte de Getúlio Vargas em 1954, tentaram impedir a posse
de João Goulart, temendo a instituição de uma ditadura de esquerda no Brasil
(SKIDMORE, 2010). Jango, como também era conhecido, na verdade, adquiriu esse
estigma após dar início à reforma agrária ainda no governo Vargas, enquanto era
Ministro do Trabalho, e promover o aumento de 100% no salário mínimo, além de
outros benefícios à classe trabalhadora. Assim, enquanto retornava de viagem
diplomática a China, enviado por Jânio Quadros, aguardou o impasse sobre a sua posse
em Montevidéu, ao passo que os ministros militares, representantes do Exército,
Marinha e Aeronáutica, negociavam com a Campanha da Legalidade[2], movimento a
favor da posse do então vice-presidente, uma solução viável para o impasse. A solução,
portanto, foi a adoção do parlamentarismo no Brasil a partir de setembro de 1961, tendo
como primeiro-ministro Tancredo Neves.
Passado o breve – literalmente – histórico da utilização dos dois
instrumentos na política brasileira, tem-se a necessidade de abordar outros aspectos, de
ordem doutrinária e legal, a começar pelas espécies de referendos.
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3. A CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS
CONSULTAS POPULARES.
Os referendos receberam várias classificações pela doutrina pátria, mas
adotaremos a trazida pelo italiano Glaudio GEMMA (1998, p. 1074), que os classifica a
partir de três aspectos: eficácia normativa, eficácia territorial e efetividade ou
obrigatoriedade. Pela eficácia normativa, os referendos podem ser: a) constituintes,
voltadas para a aprovação de uma constituição; b) constitucional, quando relativo à
revisão da Constituição; c) legislativo ou administrativo, se convocados para ratificar
ou rejeitar lei ou ato administrativo. No que se refere à eficácia territorial, de maneira
mais simples, eles têm caráter: a) nacional, que abrange todo o território da nação ou b)
local, que contemplaria, para a realidade brasileira, estados e municípios. Por fim, em
relação à obrigatoriedade e à efetividade, os referendos são: a) obrigatórios, quando os
cidadãos devem comparecer a consultar popular ou b) facultativo, de modo que não é
exigência legal a participação do cidadão no referendo. Os referendos podem ser ainda
uma fase ou elemento de um processo mais amplo, que tem a finalidade de produzir
uma lei ou um ato administrativo. Nesse caso, a consulta ao povo não é um fim em si
mesma, pois a participação popular seria necessária no processo global, ou seja, no
direcionamento do Estado em uma medida que será tomada. Em sentido inverso, o
referendo pode ser um ato único, com o objetivo simples de rejeitar ou ratificar uma lei,
sem ligação com o processo que gerou o objeto do referendo.
Há parte da doutrina brasileira, a exemplo de Dalmo Dallari e Darcy
Azambuja, como indica Santos (2009, p. 49), que classifica o plebiscito como uma
espécie de referendo, o referendum consultivo, por ser uma consulta prévio ao ato
legislativo ou administrativo que se pretende produzir. O referendo propriamente dito,
por ser um posicionamento popular sobre a norma produzida, é tratado
como referendum deliberativo. Independente da classificação adotada, é nítido o poder
que o povo possui com a utilização dos referendos. A possibilidade de dar a última
palavra sobre a efetivação de determinada norma, principalmente para a criação e
revisão da Carta Magna, coloca o povo como detentor do poder político, contribuindo
para diminuir a distância criada pelo sistema representativo, o que o habilita, perante
parte da doutrina, como o melhor instrumento advindo da democracia direta para a
democracia participativa.
Como pode-se observar nas classificações mencionadas anteriormente,
causa, no mínimo, estranheza a existência de plebiscitos e referendos obrigatórios. Para
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a lógica brasileira, até parece existir fundamento, já que o voto no Brasil é obrigatório,
entretanto, exigir a participação do popular nos processos decisórios não parece uma
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medida democrática. O cidadão participará a partir do momento que perceber a sua
importância nesse momento, por ser uma figura de destaque, atuando como
protagonista. Assim como nas eleições, os instantes de realização das consultas
populares são tidos como os momentos de maior exercício da cidadania, dos direitos e
das prerrogativas do cidadão. Obrigá-lo a sair de sua casa para opinar sobre um assunto
que, possivelmente, não foi bem debatido e não despertou o interesse da população, não
parece ser a melhor saída. A lógica, portanto, deve ser invertida. A preocupação do
Estado deve ser no sentido de contribuir para a politização do povo, fomentando a
discussão nos meios de comunicação e nos espaços públicos. A compulsoriedade não
permite que a decisão seja a mais acertada. Contribui apenas para um comparecimento
que “legitime” o posicionamento adotado. Esses argumentos encontram fundamento na
própria experiência brasileira recente, já que mesmo com a participação obrigatória no
plebiscito de 1993 e no referendo de 2005, um quarto da população deixou de participar
da consulta. Nesse sentido, a correta utilização dos referendos e plebiscitos apenas será
atingida quando o povo brasileiro chegar a um amadurecimento político, o que já
ocorre em país como os Estados 5Unidos e, especialmente, a Suíça, já que este país
europeu é o grande responsável pela maioria das consultas populares no mundo.
Em relação ao aspecto legal, vários dispositivos do ordenamento jurídico
brasileiro preveem a utilização desses dois instrumentos, a começar pela Constituição
Federal. Ainda no art. 14 da Lei Maior, o legislador constituinte fixou, nos incisos I e
II, que a soberania popular também será exercida pelo plebiscito e referendo, nos
termos da lei. A norma legal responsável por regulamentar a execução dos dois
institutos é a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Já no art. 2º, a referida lei traz a
definição genérica dos dois mecanismos de participação popular, afirmando que ambos
são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Nos parágrafos 1º e
2º, o legislador trouxe a diferenciação já suscitada anteriormente e consolidada pela
doutrina, ao salientar que o plebiscito é convocado com anterioridade ao ato legislativo
ou administrativo que se pretende aprovar ou denegar, enquanto que o referendo é
convocado com posterioridade ao ato, havendo a sua ratificação ou rejeição.
Como é sabido, por serem consultas feitas sobre assuntos específicos, a
população deve se manifestar, por meio do voto, favoravelmente ou não ao ato que será
editado ou que já foi produzido. Assim, para participar desses procedimentos de
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participação social, é preciso ter capacidade eleitoral ativa, ou seja, o interessado deve
realizar o alistamento eleitoral e estar desimpedido de exercer os seus direitos políticos.
Entre os três institutos da democracia direita inseridos na ordem democrática brasileira,
plebiscito, referendo e iniciativa popular, apenas para os dois primeiros é necessário
possuir capacidade eleitoral ativa, previsto no art. 14, §1º, da Constituição Federal, já
que a forma de participação é mediante o voto. De outro modo, essa condição não
subsiste para a iniciativa popular, pois a contribuição do cidadão é por meio da
assinatura de apoio ao projeto de lei que será remetido ao Congresso Nacional.
A lei nº 9.709/98 traz vários dispositivos de ordem procedimental para a
realização dos plebiscitos e referendos, indicando qual o caminho que as autoridades
organizadoras devem seguir para atingir a sua efetivação de acordo com a legislação
própria. O art. 8º, por exemplo, indica que, após a aprovação do ato convocatório, o
Presidente do Congresso deve comunicar à Justiça Eleitoral, que ficará responsável por
operacionalizar a realização da consulta. Porém, dentre os vários artigos da referida
norma regulamentadora, cumpre-se destacar os art. 3º e 5º, visto que eles acentuam a
quem pertence a competência para convocar as consultas e qual o instrumento legal
utilizado. Pois bem, ao ler o art. 3º verifica-se que nos assuntos de relevância nacional,
de competência dos Poderes Legislativo e Executivo, e nos casos de incorporação,
subdivisão, desmembramento e formação de novos Estados e Territórios Federais, cabe
à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, através de decreto legislativo, por
iniciativa de, no mínimo, um terço de seus membros, convocar plebiscito e referendo.
Adiante, com o art. 5º já sob estudo, nos casos de criação, incorporação,
fusão e desmembramento dos municípios, será realizado um plebiscito para consultar a
população diretamente interessada, sendo este convocado pela Assembleia Legislativa
do Estado[3]. Nos demais casos, como mostra o artigo seguinte, nas matérias de
competência dos municípios, Estado ou Distrito Federal, tanto o referendo quanto o
plebiscito serão convocados de acordo com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica.
A análise desses dispositivos permite chegar a uma conclusão simples: não
há previsão legal para convocar plebiscito e referendo por meio da iniciativa popular.
Pelo que se desprende da interpretação exclusiva da mencionada lei, apenas mediante a
iniciativa parlamentar é possível a realização, que possui o quórum de um terço dos
membros da Casa do Congresso que chamará a consulta, conforme o art. 3º da Lei nº
9.709/98. Percebe-se, assim, outra distorção do sistema democrático brasileiro. Mesmo
nos instrumentos de participação popular, em que o cidadão é o protagonista do
52
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

processo decisório, a legislação específica foi omissa quanto à possibilidade expressa
do povo dar início ao processo de consulta, que poderia ser feito através do
recolhimento de assinaturas. Malgrado ainda persista a omissão, ao considerar todo o
ordenamento jurídico, especialmente o parágrafo único do art. 1º da Constituição
Federal, defende-se a tese da possibilidade de convocar essas consultas por iniciativa
popular, sendo este o tema do próximo tópico.
ACERTOS E DESAFIOS DA INICIATIVA POPULAR NO BRASIL
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4.

Há uma tendência mundial, verificada principalmente no bloco de países
ocidentais, em ampliar o rol de legitimados a iniciar o processo legislativo, tendo o
Poder Executivo ganhado destaque nesse movimento de horizontalização da atividade
legiferante. A própria Carta Magna brasileira elenca no art. 61, § 1º, as matérias de
iniciativa privativa do Presidente da República. Feita a exegese do dispositivo
supracitado, percebe-se que além do chefe do Executivo, a norma constitucional
possibilitou a outros órgãos e agentes políticos do Estado, estranhos aos quadros do
Legislativo, a capacidade de iniciar o procedimento de elaboração das leis, como, por
exemplo, o Supremo Tribunal Federal,
5 os Tribunais Superiores e o Procurador-Geral da
República. Contudo, merece relevo o trecho final do art. 61, que demonstra a
considerável ampliação dos legitimados, ao considerar que o cidadão, na forma e casos
previstos pela Constituição, pode dar início ao processo legislativo. Portanto, adota-se a
objetiva definição do insigne constitucionalista Dalmo Dallari (1991, p. 131) que
afirma: “A iniciativa confere a um certo número de eleitores o direito de propor uma
emenda constitucional ou um projeto de lei”.
A iniciativa popular no ordenamento jurídico brasileiro restringe-se a
iniciar o processo legislativo, não podendo ser utilizada para determinar a realização de
plebiscito e, muito menos, referendo, já que este é autorizado, exclusivamente, pelo
Congresso Nacional, como indica o art. 49, XV, da Lei Maior. Interessante debate se
refere ao posicionamento de parte da doutrina, especialmente Hélcio Ribeiro (2007,
p.36), em afirmar que existe a necessidade de vincular o instituto da iniciativa popular
com o referendo, com desígnio de garantir por meio deste a efetividade daquele, assim
como acontece nos Estados Unidos e na Suíça. É notável que atribuir ao povo a
capacidade de propor e deliberar sobre a proposta emerge maior participação
democrática e mais expressiva realização da soberania popular, diferentemente do que
ocorre quando é deixado ao bel-prazer do Parlamento à votação da proposição
legislativa apresentada. Porém, inexiste no ordenamento jurídico qualquer dispositivo
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que faça alusão à ligação entre os dois mecanismos de participação política, o que
desobriga o Congresso brasileiro em providenciar o referendo. Inclusive, diante da
lacuna normativa existente, Benevides sustenta que, no caso dos plebiscitos, a iniciativa
popular pode vincular a sua realização, fato que não acontece para os referendos. E
acrescenta: “Em relação a estes, a iniciativa popular poderá apenas obrigar o Congresso
a deliberar sobre se dá ou não autorização para convocar a consultar popular”
(BENEVIDES, 1991, p.163). O Projeto de Lei n. 3.744/89, de autoria do então
deputado Plínio de Arruda Sampaio, objetivou consertar a omissão legislativa ainda no
início da vigência da Carta Magna, apesar de não ter logrado êxito, o que permitiria
expressamente a convocação do plebiscito e autorização do referendo, pondo fim à
controvérsia doutrinária.
Conforme posicionamento pacífico da doutrina, desde os autores clássicos
aos mais progressistas da atualidade, a iniciativa popular é expressão da soberania
popular, como bem preceituou o art. 14 da Lei Fundamental pátria, atuando como
instrumento de colaboração do cidadão comum na gestão da res pública. Todavia,
existe discussão doutrinária sobre a natureza da iniciativa no processo legislativo, pois
alguns doutrinadores, a exemplo de Ferreira Filho (1990, p.164), consideram que
“iniciativa não é propriamente uma fase do processo legislativo, mas sim o ato que o
desencadeia. (...) Tal ato é uma declaração de vontade, que deve ser formulada por
escrito e articulada”. Ao seguir a orientação dessa corrente de pensamento, que parece
ser minoritária nas teses constitucionais, o povo não participaria, propriamente, da
elaboração das leis, pois apenas expressaria o desejo em ver o processo iniciado,
mesmo que seja uma intenção vinculante em relação ao órgão legiferante.
De outro modo, é uníssona a postura dos jurisconsultos no que se refere ao
avanço democrático que traz para o ordenamento jurídico a previsão legal da iniciativa
popular. Nesse sentido, José Afonso da Silva, mencionado por Hélcio Ribeiro, ao
reconhecer a significância do mencionado mecanismo de atuação política da população,
salienta a característica da iniciativa popular balizar todos os atos atinentes ao processo
legislativo, por estabelecer premissas de ordem moral, política e social na deliberação
da norma que será formada, afirmando que:
[...] podemos concluir que a iniciativa das leis funciona como
instrumento de atuação do programa políticoideológico [...] A
iniciativa legislativa apareceu, pois, como poder de estabelecer a
formação do direito objetivo e como poder de escolha dos interesses a
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O legislador constituinte preocupou-se em garantir a expressão da soberania
popular em todos os entes da federação, como é possível perceber na leitura dos artigos
27, parágrafo quarto, e 29, XIII, da Constituição Federal (CF). Enquanto que no
primeiro caso o dispositivo que prevê a iniciativa nos Estados é de eficácia limitada,
devendo sua densidade normativa ser complementada pelo legislador ordinário, no
âmbito municipal a aplicabilidade é imediata, visto que estão previstos os critérios
materiais para a realização da iniciativa popular. Mas, é bem verdade que o art. 61, § 2º,
possui maior relevância jurídica em relação a outras normas e, consequentemente,
recebe maior atenção da doutrina, tendo em vista que, além da regulação da iniciativa
perante o Congresso Nacional – órgão de maior representação do Estado de Direito
brasileiro – fixa dois requisitos básicos para o exercício do poder soberano: a
apresentação de projeto articulado e quórum mínimo de apoiadores. Os requisitos são,
na verdade, duas barreiras quase intransponíveis, que dificultam exageradamente a
aplicação do instituto, como será demonstrado a seguir.
5

Entende-se por projeto articulado, igualmente chamado pelo segmento da
doutrina de formulado, aquele que é sistematizado em artigos, observando as
exigências legais – a fim de evitar inconstitucionalidade e antinomia – e a linguagem
técnica. Nas palavras de Ferreira Filho (1990, p. 82) “Consiste na apresentação de
projeto popular ao órgão legislativo, num texto em forma de lei, redigido de maneira
articulada, pronto para ser submetido à discussão e deliberação”. Assim, o sistema
constitucional pátrio aceita apenas o projeto redigido em forma de artigos, negando
aceitação à proposta não articulada. Essa segunda modalidade, menos formal e mais
simples de ser submetida ao Parlamento, é utilizada em países como EUA e Suíça
(BENEVIDES, 1991), em que são apresentadas apenas as diretrizes gerais da vontade
popular, ficando a cargo de uma comissão estatal a elaboração do texto final da
proposição.
Surge, porém, a dúvida se a conversão da “petição” ou “moção” em projeto
de lei pelo órgão estatal, que pode ou não pertencer ao Parlamento, representaria
verdadeiramente os interesses sociais ou se esse procedimento que é, acima de tudo,
interpretativo cederia às pressões do jogo político. No caso dos Estados Unidos, a
responsabilidade cabe, obrigatoriamente, ao Procurador-Geral do Estado, que participa
de maneira objetiva e imparcial. Já na Suíça, existe a possibilidade do processo ser
55
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

realizado pelos parlamentares ou pela representante do Estado, como salienta Maria
Benevides (1991, p.180). Ao retornar para a realidade brasileira, fica a sensação de
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pouco esforço do legislador constitucional em dissolver a barreira da formalidade, o
que apenas dificulta a emprego do exercício da soberania popular.
Para amenizar a falta de razoabilidade posta, mesmo que não tenha
resolvido a questão central do projeto não formulado, a Lei 9.704/98, por meio do art.
13, § 2º, afirma que o projeto de iniciativa popular não será rejeitado por vício formal,
cabendo ao órgão da Câmara dos Deputados sanar os defeitos da proposta. Vale
salientar que o dispositivo supramencionado praticamente reproduziu o texto do art. 14
da CF, deixando de incorporar as inúmeras propostas mais vanguardistas, mesmo
anteriores à lei, como os Projetos de Lei n. 4.160/89 e n. 3744/89, de autoria do
Senador Sigmaringa Seixas e do Deputado Plínio de Arruda Sampaio, respectivamente.
Em relação aos vícios de natureza constitucional, percebe-se que, assim como na Suíça
(BENEVIDES, 1991, p.164), a maneira mais adequada de realizar o controle de
constitucionalidade é durante o processo legislativo, ou seja, um controle prévio, a fim
de evitar possíveis instabilidades políticas. Tal constatação é lógica a partir do
momento em que após o surgimento para o mundo jurídico da norma viciada, advinda
da iniciativa popular, caso ela seja revogada pelo controle repressivo, a soberania
popular estaria em xeque, por não prevalecer a vontade do povo.
De acordo com o mencionado acima, pela hermenêutica do art. 61, § 2º, é
inaceitável o oferecimento de projeto não articulado. Entretanto, é permitida a análise
modalidade de “petição” mais simples que aquela pelo Parlamento, pois a Câmara dos
Deputados criou, por meio da Resolução n. 21/2001, a Comissão de Legislação
Participativa, órgão presente na estrutura da Câmara Baixa e competente para
apreciar sugestões de iniciativa legislativa, com fulcro no art. 32, XII, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Dessa maneira, as sugestões legislativas são, como o
próprio nome evidencia, apenas manifestações de vontades e interesses, o que não
vincula o parlamentar, oriundas de associações, sindicatos, entre outros, excluindo os
partidos políticos. Embora não impulsione peremptoriamente o processo legislativo, da
maneira como deve ocorrer na iniciativa popular, as sugestões caracterizam um avanço,
mesmo que ainda tímido. Assim, em sucinta exposição, Santos (2003, p.1) afirma
“dentre os instrumentos de participação da sociedade civil no processo legislativo na
Câmara dos Deputados, a sugestão legislativa assume relevância pela simplificação do
processo de encaminhar ao Poder Legislativo a demanda da Lei”.
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Ultrapassado o primeiro requisito, aborda-se, a partir deste momento, o
principal entrave para o exercício da iniciativa popular: o número de signatários da
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proposta. A quantidade de assinaturas sempre foi um empecilho para o emprego da
iniciativa popular em vários países, pois não há consenso entre os doutrinadores em
relação à quantidade necessária para compor o projeto, assim como qual a melhor
forma de quantificação, sendo fixo ou variável (percentual). Segundo Hélcio Ribeiro
(2007, p. 25), “As constituições da Suíça, Espanha, Áustria e Itália optaram por
estabelecer um número fixo de eleitores, ao passo que nos Estados Unidos as
constituições estaduais que admitem a iniciativa popular fixaram uma percentagem de
eleitores em relação à última eleição”. Essa problemática possui relevância para o
debate jurídico, tendo em vista que os critérios quantitativos firmados pelo legislador
devem representar um equilíbrio entre a viabilidade prática e o uso desmedido, sem
transformar o instituto em um desejo inatingível ou uma conduta banal e desmedida.
No caso brasileiro, o texto constitucional acertou em dois aspectos. O
primeiro, ao adotar o percentual de referência em detrimento de uma quantia estática,
por meio do art. 61, §2º, evitou-se que o número de subscrições ficasse defasado com o
tempo, tornando possível a proliferação
de projetos populares que não correspondessem
5
a uma parcela significativa da população, mas o problema persistiu na extensão da
porcentagem. A quantia de 1% (um por cento) do eleitoral nacional corresponde hoje a
1.406.464 (um milhão quatrocentos e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro) de
apoiadores, segundo o sítio do Tribunal Superior Eleitoral, significando, assim, porção
consideravelmente difícil de ser atingida. Tal percentual, alvo de críticas desde a
promulgação da Constituição Federal de 1988, foi e continua sendo objeto de projetos
de emenda constitucional que visam facilitar a uso da iniciativa popular, como, por
exemplo, a PEC 340/1996, a PEC 201/2003 e a PEC 194/2003, propostas,
respectivamente, pelos parlamentares Zaire Rezende, Jamil Murad e José Eduardo
Cardozo, pelo que se pode constatar ao pesquisar nos sítios das duas Casas do
Congresso Nacional.
Faz-se necessário destacar também, além da PEC 3/2011 e PEC 45/11, que
serão objeto de estudo adiante, a PEC 2/1999 de autoria da deputada Luiza Erundina,
aprovada pela então Comissão de Constituição e Justiça e de Redação em 1999, que
propõe a redução do percentual para 0,5% (meio por cento) do eleitorado nacional, bem
como sugere a possibilidade da iniciativa popular ser exercida através de confederação
sindical, entidade de classe ou associação que represente essa quantidade de cidadãos.
Observação curiosa permeia o referido percentual, pois, para a criação dos partidos
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políticos, a Lei n. 9.096/95, art. 7°, §1°, estabeleceu como necessário o apoio de
eleitores correspondente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do conjunto de votos da
última eleição para a Câmara dos Deputados, o que equivale a 492.000 (quatrocentos e
noventa e duas mil) assinaturas. Percebe-se, então, que a exigência draconiana para a
propositura de projetos de lei de iniciativa popular fera a lógica, já que a legislação
infraconstitucional estabeleceu uma margem bastante inferior para o reconhecimento de
novas agremiações partidárias, fato agravado pela atual conjuntura brasileira que já
possui, com a aprovação, no dia 24 de setembro de 2013, do PROS (Partido
Republicano da Ordem Social) e do Partido Solidariedade, trinta e dois partidos
políticos. Na verdade, até a conclusão deste trabalho, é bem possível que mais algum
surja da escuridão do sistema brasileiro. Difícil é saber o que cada um representa ou se,
pelo menos, representam algo.
Outro ponto positivo a ser destacado relaciona-se com a distribuição das
assinaturas posta pelo segundo trecho do §2º, art. 61, da Constituição Federal. O acerto
do legislador consistiu em determinar que as subscrições sejam distribuídas por, pelo
menos, cinco Estados, contendo cada um deles, no mínimo, três décimos por cento dos
eleitores do ente federativo. Dessarte, tendo em vista a dimensão continental do
território brasileiro e a diversidade político-cultural das cinco regiões, a quantia mínima
de estados e eleitores permite a fluência de interesses locais para o âmbito federal,
nacionalizando a iniciativa popular.
A ligação entre as assinaturas de apoio ao projeto e a iniciativa popular
ainda esbarram em outros empecilhos de ordem prática, ocasionados novamente pela
ausência de disciplina legal. Nem a Constituição Federal e muito menos a Lei 9.709/98
prenunciaram-se acerca do procedimento de autenticidade das assinaturas e sobre o
prazo de coleta destas, criando, assim, um embaraço procedimental sanado apenas pelo
improviso típico do “jeitinho brasileiro”. De outro modo, países com maior experiência
no exercício da participação democrática, como os Estados Unidos e a Itália, no intuito
de preservar o direito de intervenção popular, definiram o caminho a ser seguido para
buscar, dentro do prazo legal, atingir o número de subscrições, bem como sua validade.
Em primeiro lugar, ambas as nações fixam entidades distintas do Poder Legislativo
para examinar a veracidade dos apoios, já que “na Itália cabe ao Poder Judiciário
conferir a autenticidade das assinaturas e nos Estados Unidos à Secretaria de Estado”
(RIBEIRO, 2007, p.29). Diante do silêncio constitucional, apenas o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, ainda que de maneira genérica, pronunciou-se sobre a
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questão, firmando, por meio do art. 252, V, que cabe a Secretaria-Geral da Mesa
averiguar se foram cumpridas as exigências, inclusive as formalidades relacionadas às
assinaturas.
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Inexiste, entretanto, estrutura preparada, assim como metodologia de
trabalho posta a realizar a célere autenticação das assinaturas, pois há a sensação,
parcialmente oculta, na população de que o Parlamento não possui, verdadeiramente,
interesse, nem preocupação, em facilitar o exercício da iniciativa popular. Na verdade,
afirma-se a dificuldade ser tão aguçada que a iniciativa popular torna-se um instituto
meramente decorativo, pois, nos casos vivenciados em solo brasileiro, tornou-se
necessário, para facilitar o trâmite legislativo, que o projeto fosse adotado ou pela
Presidência da República ou por um grupo de parlamentares. Outro fator que contribui
no atraso da conclusão do processo de participação do povo na atividade legiferante é a
omissão quanto ao prazo final para a coleta das assinaturas. A possibilidade ad
infinitum de buscar apoio à proposta procrastina o término do processo, arrastando uma
vontade imediata para uma solução extemporânea.
5. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
E OS LIMITES
5
ESTATAIS AO EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO
Este tópico inicia-se com um questionamento: o que é democrático e
participativo é sempre bom e adequado? Eis a questão. Se o questionamento tivesse
sido feito na Grécia antiga, onde a pólis reunida decidia e criava as leis, ou na Europa
em meados do século XIX, ainda sob influência das Revoluções Burguesas, a resposta
certamente teria sido um sonoro sim. Todavia, a história recente da humanidade tratou
de dar um novo olhar para essa indagação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a
derrota do nazi-fascismo, passou-se a ver com mais cuidado as postulações feitas pela
“maioria” da população. No caso dos regimes totalitários europeus do século XX, eles
surgiram como movimentos sociais atentos em ganhar a simpatia da população e dar
legitimidade às suas ações. Os seus líderes buscaram o apoio da classe média e dos
setores conservadores através de propostas nacionalistas e promessas em combater o
socialismo que ganhava força no pós-guerra. Com o apoio do povo, as lideranças
conseguiram dar legalidade ao movimento por meio das próprias instâncias
democráticas, a exemplo da Alemanha, isolando gradualmente a oposição e
concentrando os poderes nas mãos dos líderes nacionalistas. Quando foi possível
perceber, os movimentos, aparentemente democráticos de início, transformaram-se em
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regimes ditatoriais com o apoio da “maioria” completamente manipulada. Assim, não
basta ser democrático.
Mesmo com o apoio de setores da sociedade, havendo debate e discussão
propositiva entorno da construção de ideias e de propostas, o Estado Democrático está a
um passo do Estado totalitário, caso não existam barreiras fortes o suficiente para
impedir distorções do conceito de democracia e manipulações do poder estatal. Ao que
parece, sem esses instrumentos de controle do sistema democrático, existe realmente
uma linha tênue entre a democracia e a tirania, e as impressões de Aristóteles (1985, p.
1320b) passam a fazer ainda mais sentido.
Ao perceber essa fragilidade dos sistemas democráticos europeus, que já se
arrastava por séculos, bem como da própria teoria política vigente que os
fundamentavam, Hans Kelsen, nos anos de 1920, deu nova interpretação ao conceito de
Estado de Direito, rompendo com a tradição oitocentista, que entendia o Parlamento e o
seu produto, a lei, como figuras soberanas e absolutas (COSTA, 2006, p. 156). O
Estado, antes visto como ente personificado e independente, para Kelsen era um mero
executor das imposições previstas pela legislação. O Estado de Direito encontra sentido
e direção no ordenamento jurídico vigente; no conjunto hierarquizado de normas que
tem em seu topo a Constituição (KELSEN, 2005). Assim, a lei perde o seu status de
absoluta e passa a integrar uma cadeia normativa com níveis, em que os estratos
inferiores ganham validade a partir dos níveis superiores. Nesse sentido, Pietro Costa
(2006, p. 159), ao contextualizar a obra de Kelsen, afirma que:
Quando a lei perde a sua posição 'absoluta' no ordenamento para
se tornar um degrau intermediário no processo de criação-aplicação
das normas, quando ela cessa de ser um ato de pura e simples criação
do direito e se configura como aplicação de uma norma superior, os
atos do poder legislativo parecem também suscetíveis de controle.
(….) Para Kelsen, o natural desenvolvimento do Estado de Direito
conduz, portanto, à instituição de um órgão de controle de
constitucionalidade das leis.
É nesse contexto que surge o embrião do controle de constitucionalidade
contemporâneo, em que até o legislador, antes absoluto na atividade legiferante, passa a
ter seus atos condicionados formal e substancialmente à Constituição. Esse mecanismo
pensando por Kelsen possibilita uma purificação das proposições legislativas,
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principalmente aquelas geradas em meio à comoção popular, que possuem forte carga
sentimental em detrimento da racionalidade. Para a realidade brasileira, o controle de
constitucionalidade exercido tanto pelo próprio Congresso ou quanto pelo Poder
Judiciário e Poder Executivo são instrumentos necessários para a manutenção do
sistema democrático, para que exista respeito às minorias e a contenção ao poder
esmagador da maioria.
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Além desses, os grupos de pressão que atuam no Congresso Nacional
defendendo pautas próprias, os movimentos populares e as manifestações de rua, os
integrantes dos conselhos deliberativos, entre outros sujeitos sociais, são importantes
para manter o equilíbrio de jogo político e do sistema democrático. A democracia
brasileira, por conta da sua história ainda recente e dos seus variados agentes
envolvidos, funciona como um ecossistema novo e em crescimento. A saúde do
ambiente se dá pela integração dos diversos integrantes, mesmo que estejam em
conflito, cada qual defendendo o seu interessante. Os movimentos sociais, o
empresariado, a militância de esquerda, a mídia parcial, a classe média, todos possuem
o seu papel na manutenção do regime democrática. Com a acomodação de cada ator,
repito ainda que conflituosa, garante
a viabilidade da democracia brasileira. Acima
5
desse ecossistema está a Constituição e o controle de constitucionalidade,
estabelecendo as regras e regulando o jogo, respectivamente.
Ao perceber que nem tudo que é democrático ou participativo é bom, fica a
sensação da extrema necessidade desses instrumentos de controle. O percurso pelas
instâncias democráticas, o aval do Congresso Nacional ou o esmagador apoio da
população não são capazes de transformar qualquer proposta em algo benéfico para a
nação. As inúmeras experiências da humanidade provam isso. Todavia, apesar do risco,
é imprescindível possibilitar que qualquer proposta tenha oportunidade de ser discutida
e apreciada, desde que dentro dos parâmetros legais e respeitando o Estado
Democrático de Direito; e essa possibilidade só consegue ter êxito nos regimes
democráticos. Entretanto, nos casos em que a razoabilidade e o debate racional são
superados pelo radicalismo ou pela intolerância, os mecanismos de controle devem
funcionar para manter o sistema saudável e perene. É nesse contexto que o controle de
constitucionalidade é essencial para filtrar eventuais excessos no exercício do poder
político, sendo necessário verificar se a justificativa e a finalidade pretendida pela
utilização dos institutos de participação popular estão de acordo com a Constituição,
pois, caso contrário, deverá ser declarada a inconstitucionalidade pelo órgão
competente. Desse modo, diante da delimitação do objeto de estudo do presente
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trabalho, é preciso analisar o controle de constitucionalidade sobre o referendo, o
plebiscito e a iniciativa popular, a começar pelos dois primeiros.
Como já dito no tópico 3 “A construção doutrinária e a instrumentalização
das consultas populares”, os referendos e os plebiscitos são convocados e autorizados,
respectivamente, por meio do decreto legislativo de uma das Casas do Congresso
Nacional. Já no âmbito estadual, fica a cargo da Assembleia Legislativa chamar a
consulta pública por meio da mesma espécie de ato normativo, devendo a Constituição
do Estado dispor sobre os procedimentos de convocação, conforme a redação do art. 6º
da Lei 9.709/98. A norma jurídica objeto do controle de constitucionalidade, portanto, é
a autorização legislativa para a realização da consulta, e não a própria consulta. Tanto o
plebiscito quanto o referendo não são normas. Ambos são atos políticos emanados da
população, objetivando confirmar ou rejeitar um ato legislativo ou administrativo
produzido pelo Poder Público. Assim, a opinião manifestada ou mesmo a
instrumentalização da consulta não podem ser objeto de apreciação pelo Poder
Judiciário, apenas o decreto legislativo de convocação.
Dessa maneira, tendo em vista a espécie do ato normativo de convocação e
a natureza da própria consulta, pode-se afirmar que, quanto ao momento do controle de
constitucionalidade (NOVELINO, 2012, p. 245 e ss.), só há três formas de verificar a
compatibilidade dos referendo e plebiscito sobre a Carta Magna: (a) controle
preventivo pelo Poder Legislativo; (b) controle preventivo pelo Poder Judiciário; e (c) o
controle repressivo concentrado exercido pelo Judiciário. Em primeiro lugar, cumpre
salientar que não é cabível o controle preventivo por parte do Poder Executivo porque a
norma de autorização é de competência do Legislativo, não cabendo sanção do
Presidente da República ou Governador de Estado. Pelos mesmos motivos, não há
como verificar o controle repressivo por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, já
que as hipóteses previstas pelos arts. 49, V, e 62 da Constituição de 1988 e pela Súmula
n° 347 do STF[4] não são cabíveis sobre os decretos legislativos. Assim, de maneira
objetiva, serão apresentadas as três hipóteses elencadas:
(a) Controle Preventivo pelo Legislativo.
Nessa hipótese de controle, o órgão competente pela produção da norma
(decreto legislativo) verifica a conveniência do que será produzido com a Lei Maior
ainda durante o processo legislativo. Esse procedimento ocorre no âmbito das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) de cada uma das Casas do
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Congresso, pois são elas os órgãos responsáveis por analisar os aspectos constitucionais
dos projetos apresentados, inclusive os projetos de decretos legislativos, de acordo com
o art. 32, inciso III, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o art. 101, I, do
Regimento Interno do Senado Federal.
(b) Controle Preventivo pelo Judiciário.
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O parlamentar, por ter direito líquido e certo, em relação aos trâmites
previstos para o processo legislativo, pode impetrar mandado de segurança perante o
Supremo Tribunal Federal caso não sejam observadas as regras procedimentais, que
possuem fundamento direto no texto constitucional. Trata-se, nas palavras de Marcelo
Novelino (2012, p. 246), de controle difuso-concreto, por ser o STF o órgão
jurisdicional competente para analisar, no caso concreto, a afronta ao direito subjetivo
do deputado ou senador ao adequado processo legislativo.
(c) Controle Repressivo pelo Judiciário.
Na terceira hipótese apresentada, o decreto legislativo, que já ganhou vida e
forma no mundo jurídico, é5 combatido por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, art. 102, I, “a”, da CF, ou a partir da Representação de
Inconstitucionalidade no âmbito estadual, que buscam expurgar do ordenamento
jurídico ato normativo em desconformidade com as constituições federal e estadual. O
controle é, por consequência, concentrado e abstrato, por ser a norma geral a que
autoriza o referendo ou o plebiscito, não regulando direitos subjetivos, o que
impossibilidade o controle de constitucionalidade incidental.
Ultrapassada a discussão acima, tem-se a indagação: Mas qual o parâmetro
constitucional, ou seja, a norma ofendida pela existência da proposição legislativa ou
pela edição e publicação do decreto legislativo a fim de motivar o controle de
constitucionalidade? Tem de duas naturezas: material ou formal. No controle material,
há incompatibilidade de conteúdo entre o decreto legislativo e as cláusulas pétreas,
previstas no art. 60, §4º, da CF, e os princípios gerais constitucionais expressados ao
longo de toda Carta Manga, que garantem a existência do sentimento democrático e do
próprio Estado Democrático de Direito. Desse modo, caso o decreto legislativo, ou
apenas a sua proposta no âmbito do Congresso Nacional ou da Assembleia estadual,
tenha como finalidade autorizar ou convocar consulta que vise emitir uma manifestação
que seja contrária à separação dos poderes ou à soberania popular, por exemplo, este
pode e deve ser declarado inconstitucional pelos órgãos competentes.
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Apresenta-se aqui, portanto, uma limitação ao exercício da soberania
popular, que em um primeiro momento parece ilimitada. A necessidade de controle se
dá pelo fato de que, se não houver um filtro, essa mesma soberania popular pode tentar
justificar o abuso de poder e a ruptura com o Estado Democrático de Direito, como
ocorreu nos Estados totalitários e com os plebiscitos cesaristas na França do século XX
(BENEVIDES, 1991, p. 62). De modo diverso, no controle de constitucionalidade
formal, pode-se verificar o desrespeito às regras constitucionais que estabelecem o
agente competente para propor o decreto legislativo e aos procedimentos
constitucionalmente previstos, como, por exemplo, o quórum e o rito procedimental no
Congresso.
Modo similar ao que acontece com o referendo e o plebiscito ocorre com a
iniciativa popular. Por ser este o instituto responsável por dar início ao processo
legislativo através da vontade dos cidadãos, cabe analisar apenas o controle de
constitucionalidade no âmbito de transformação do projeto de lei subscrito pela
população em lei. Assim, interesse para o presente estudo os mecanismos de aferição
da constitucionalidade durante o processo legislativo, pois, a partir do momento de sua
promulgação, a lei de origem popular passa a ser um dispositivo como qualquer outro,
sem ter condição especial ou hierarquia decorrente do modo de apresentação do
projeto.
Nesse sentido, no exercício da iniciativa popular, o controle de
constitucionalidade acontece apenas preventivamente, antes da norma ser promulgada e
publicada, tornando-se exigível. Portanto, por dar início a produção de leis, da mesma
forma que no referendo e no plebiscito, tanto o Legislativo quanto o Judiciário exercem
o controle preventivo, através da CCJC e da impetração do mandado de segurança pelo
parlamentar no STF. Entretanto, neste instituto há uma diferença considerável: a
possibilidade do Poder Executivo, por meio do Presidente da República, de utilizar o
veto jurídico sobre o projeto de lei, caso considere a existência de vício de
constitucionalidade, conforme o art. 66, §1º, da Constituição Federal de 1988.
Vale destacar que a experiência brasileira com a utilização desse instituto é
extremamente reduzida. Após a redemocratização, há apenas quatro leis que emergiram
da iniciativa popular, conforme relata Gilmar Mendes (2009, p. 802):
Até 2005 haviam sido promulgadas três leis decorrentes de
iniciativa popular: Lei n. 8.930/94 (crimes hediondos, Lei Daniela
64
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Perez ou Glória Perez), Lei n. 9.840/99 (combate à compra de votos)
e Lei n. 11.124/05 (dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS). No
ano de 2010, o conhecida Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n.
135) foi editada com base em projeto de iniciativa popular.
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Malgrado seja pouco provável que qualquer dos Poderes tomem posição
contrária ao projeto de iniciativa popular, que terá necessariamente a subscrição de 1%
do eleitorado nacional, o que corresponde hoje a 1.406.464 (um milhão quatrocentos e
seis mil quatrocentos e sessenta e quatro) de apoiadores, segundo o sítio do Tribunal
Superior Eleitoral, a democracia brasileira garantiu os instrumentos de controle
inclusive sobre as proposições apresentadas pelo povo, a fim de evitar a proliferação de
propostas que atinjam o direito das minorias, afetem garantias constitucionais e
agridam o Estado de Direito.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5

Antes de adentrar no objeto central de estudo, outros objetivos propostos
foram atingidos, buscando dar fundamentação teórica para a discussão entorno do
controle de constitucionalidade sobre os institutos de participação popular. Em primeiro
plano, foi apresentada a contextualização histórica do plebiscito e referendo no Brasil.
A experiência brasileira na utilização desses mecanismos ainda é extremamente escassa
como foi possível observar. Tal fato é agravado pela impossibilidade da população
convocar as consultas através da iniciativa popular. A indisposição do Congresso
Nacional em compartilhar com a população, através desses instrumentos, o debate
político ocasiona uma atrofia de participação social, desfavorecendo o crescimento do
sentimento democrático nacional.
Em seguida, a abordagem da iniciativa popular trouxe um olhar crítico
sobre esse instituto, demonstrando os acertos e os equívocos cometidos pelo legislador
na sua regulamentação. Todavia, destacam-se, infelizmente, os erros, tanto por omissão
de não estabelecer critérios objetivos para a verificação da autenticidade das
assinaturas, por exemplo, como também na fixação de critérios e requisitos
demasiadamente exagerados para a coleta de assinaturas.
Por fim, tornou-se evidente a necessidade de controle estatal, em especial o
de constitucionalidade, sobre os institutos de participação popular, buscando proteger o
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texto constitucional e a manutenção dos direitos e garantias decorrentes da Lei Maior.
A partir desse controle, após aprender com as experiências totalitárias do século XX,
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que se torna possível dificultar a conversão do regime democrático em autocrático
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal faz jus à denominação de
Guardião da Constituição, pois, ao participar do controle de constitucionalidade sobre
as normas jurídicas já consolidadas, como também dos projetos legislativos, a Corte
Constitucional evita agressões à Carta Magna, bem como usurpações dos princípios
constitucionais pela maioria em detrimento das minorias. Objetiva-se, assim, a
realização de um processo constitucional objetivo, que busca a proteção da ordem
constitucional. O Estado, portanto, por meio dos seus Poderes, especialmente o
Judiciário, que se utiliza dos procedimentos legais consubstanciados, garante a
manutenção do regime democrático e a continuidade do próprio Estado Democrático de
Direito.
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NOTAS:
[1] União Democrática Nacional (UDN) foi um partido político que criando em
1945, com forte tendência conservadora e liberalista, constituindo um núcleo de
oposição ao governo de Getúlio Vargas. A partir do Golpe Militar de 1964, os
integrantes da UDN formaram a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), que serviu
como base política para o regime totalitário instaurado na década de 1960.
[2] A Campanha da Legalidade foi um movimento político, liderado por Leonel
Brizola e o General José Machado Lopes, comandante do III Exército (Rio Grande do
Sul), que teve o apoio de congressistas e da sociedade civil organizada para manter o
que determinava a Constituição Federal: em caso de renúncia do presidente, deve
assumir o cargo vago o vice-presidente, no caso, João Goulart.
[3] Apesar da Constituição Federal preceituar, em seu art. 49, XV, que é de
competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar
plebiscito, o termo “autorizar” ganha maior acerto ao ser utilizado quando se refere aos
referendos obrigatórios, ou seja, aqueles já previstos pela Carta Magna, como, por
exemplo, o referendo realizado em 1993, que definiu o sistema de governo no Brasil.
Nos demais casos, a terminologia é convocar, assim como para os plebiscitos.
[4] Súmula 347 do STF: O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições,
pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.
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RESUMO: A intenção do presente artigo é realizar um comparativo de como alguns
ordenamentos jurídicos alienígenas encaram a execução contra a Fazenda Pública, ou
seja, se há nesses sistemas, realmente, cumprimento forçado das decisões emanadas em
face da Administração.Desse modo, busca-se perceber as características que envolvem
cada sistema jurídico, num breve comparativo ao ordenamento jurídico brasileiro, com
o objetivo principal de inspirar possíveis inovações no direito brasileiro.Percebe-se,
através do estudo, que parte dos Estados estrangeiros, muito embora tenha vivenciado
uma faz de inefetividade da prestação jurisdicional face à Administração Pública,
conseguiram superá-la, de modo a não mais permitir que o Estado possa ser intangível
às injunções emanadas do Judiciário.
Esse deve ser, portanto, o objetivo a5 ser perseguido pelo Direito Brasileiro.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A execução das sentenças administrativas no Direito
Português. 3. A execução contra a Fazenda Pública no Direito Alemão. 4.
O
processo executivo no contencioso francês. 5. Considerações finais. 8.
Referências.

1.

INTRODUÇÃO

Um dos temas de maior relevo e destaque no que diz respeito à Fazenda Pública
e a sua participação no processo judicial é o que envolve a execução por quantia certa.
Isso se deve às características peculiares das quais esse instituto se reveste,
principalmente porque a nossa Constituição Federal veda a penhorabilidade dos bens
estatais, instituindo o regime de precatórios como único meio a obrigar os entes
públicos a cumprirem os comandos judiciais de pagar quantia certa.
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Some-se a isso o fato de que o regime de precatórios, instituído no Brasil desde
o advento da Constituição de 1934, não obstante as inúmeras tentativas de seu
aperfeiçoamento, até hoje não se traduz em segurança ao jurisdicionado.
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Os recorrentes “calotes” nascidos de emendas à Constituição e a desídia dos
administradores públicos quanto à essa obrigação, mostram que o instituto tem muito,
ainda, a se aperfeiçoar.
Partindo dessas premissas, procura-se com este trabalho, perquirir como a
execução por quantia certa é abordado em outros ordenamentos jurídicos mundo afora,
como forma de, comparando as vantagens e desvantagens, poder nos inspirar a melhor
desenvolver o tema no direito brasileiro.
Utilizamos, então, o direito alienígena, procurando demonstrar como
ordenamentos jurídicos distintos abordam a temática, de modo a que as informações
colhidas da experiência estrangeira possam auxiliar nas propostas de soluções que
tenham o condão de suplantar a situação atual brasileira.
Para tanto, escolhemos os ordenamentos jurídicos português, francês e alemão.
O direito português por ser base de inspiração da criação do nosso Estado, de onde
herdamos a nossa cultura e bases jurídicas. Os direitos francês e alemão, por sua vez,
foram escolhidos pela, forte e conceituada, doutrina em direito do Estado, que é norte e
inspira diversos ordenamentos jurídicos pela sua solidez.
A busca de soluções que viabilizem a prestação jurisdicional no processo
executivo contra a Fazenda Pública, perpassa-se, principalmente, pela efetividade da
tutela, garantia constitucional em nosso regime jurídico.
Procura-se, portanto, dimensionar instrumentos processuais adequados a uma
eficaz proteção dos jurisdicionados, principalmente através do processo executivo, o
que inclui, via de consequência, a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública.
2.

A execução das sentenças administrativas no Direito Português

Até o ano de 1977, o caráter limitado da jurisdição administrativa portuguesa
resultava em parte da deficiente força executiva das sentenças proferidas contra a
Administração, que eram, sobretudo, sentenças anulatórias.
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Nos casos de inexecução dos provimentos jurisdicionais por parte da
administração, a sua impossibilidade de fazê-lo era presumida pela lei.
Assim, o governo teria a prerrogativa de escolher a forma de execução judicial
que fosse menos danosa ao interesse público, quando envolvesse prestação de fato; ou o
momento mais adequado para a satisfação, quando compreendesse obrigações de pagar
quantia certa.
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O dever de execução das sentenças no antigo regime de contencioso
administrativo tinha fundamento tanto no art. 95º da Lei de Processo nos Tribunais
Administrativos[1], dispositivo que determinava a obrigatoriedade das decisões dos
tribunais administrativos; quanto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 256-A/77[2], que
permitia ao interessado a promoção da execução da sentença junto ao órgão
competente.
O Decreto-Lei 256-A/77, cumpre destacar, teve importante influência no avanço
ocorrido no contencioso administrativo português, principalmente no que diz respeito à
efetividade da prestação jurisdicional, muito embora a execução das sentenças
5

administrativa permanecesse sendo um instrumento limitado.
Mario Aroso de Almeida, sobre o tema, lembra que “com excepção das
sentenças de condenação ao pagamento de quantias em dinheiro, as decisões que os
tribunais administrativos proferiam contra a Administração não podiam ser executadas
porque o contencioso administrativo não dispunha de mecanismos estruturalmente
executivos que possibilitem essa execução[3]".
Na verdade, caberia ao particular, após a obtenção da anulação do ato
administrativo, requerer a correspondente execução do julgado. Todavia, dessa
execução resultaria apenas uma declaração judicial, pelo Tribunal Administrativo, dos
atos devidos pela Administração, sem qualquer força coercitiva. Ou seja, inexistia um
verdadeiro e efetivo processo executivo.
Isso se justificava, no pensamento de Vieira de Andrade[4], por quatro motivos:
pelo contexto do sistema de justiça administrativa, que limitava os meios de acesso à
anulação de atos, onde dificilmente eram proferidas sentenças condenatórias à
Administração; pela enfraquecida obrigatoriedade das sentenças anulatórias; pela
ausência de um verdadeiro processo executivo, onde eram ausentes as previsões legais
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de mecanismos e providencias de execução; e por fim, pela relativa inefetividade do
processo.
Em suma, pode-se dizer que as sentenças dos tribunais administrativos eram
tidas como obrigatórias, porém essa obrigação não transpunha a barreira do
formalismo, limitando-se apenas a um garantismo legislativo que não ganha vida no
campo prático. A realidade é que a Administração podia, sem qualquer embaraço,
eximir-se ao cumprimento das decisões judiciais, principalmente invocando:
impossibilidade, grave prejuízo ou embaraço na sua execução.
Outro exemplo dessa inexequibilidade das sentenças administrativas se
verificava nos casos de sentenças condenatórias ao pagamento de quantia em dinheiro.
Nessas situações havia a previsão de cumprimento das sentenças apenas “quando o
governo, em Conselho de Ministros, julgasse conveniente a sua liquidação” (art.77, §4º,
do Regulamento do STA)[5].
A administração poderia utilizar-se, portanto, da sua superioridade hierárquica,
bem como da ausência do poder de injunção dos tribunais administrativos para
descumprir as decisões dos tribunais administrativos, quando lhe fosse conveniente.
O constante descumprimento, por parte da Administração, das decisões
proferidas pelos tribunais administrativos consistia, nos dizeres de Freitas do Amaral,
não apenas prejuízos para as partes, mas também “um mau exemplo, de que o Poder
deveria abster-se, além de gerar uma desconfiança e um ressentimento por certo bem
maiores do que os provocados pela ilegalidade primeiro cometida”.[6]
Sendo assim, apesar de ser regulada pelo Decreto-Lei 256-A/77, a execução das
sentenças administrativas estava longe de ser efetiva e tampouco era suficiente à
garantia dos direitos dos administrados. Muito embora a possibilidade de execução das
sentenças, notadamente as de anulação de ato administrativo, constituir uma importante
legitimação do dever de executar, esse esforço não foi acompanhado por disposições
processuais suficientes à garantia dessa obrigação de execução, no campo prático.
Na prática, a execução de sentenças limitava-se às sentenças de anulação de ato
administrativo, e ainda assim, era desenvolvida apenas no plano do cumprimento
espontâneo por parte da administração, sem que houvesse qualquer implicação jurídica
em caso de descumprimento.
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Isso veio a ser modificado, no Direito Português, com a entrada em vigor dos
novos Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e Estatuto dos
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), oriundos da tão ambicionada reforma do
contencioso administrativo, ocorrida entre os anos de 2002 e 2004.
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No que diz respeito ao processo de execução para pagamento de quantia certa
no direito português, por exemplo, previu o Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (Art. 170, nº1) que, tal como na execução para prestação de fatos ou
coisas, o cumprimento espontâneo deveria se dar no prazo máximo de 30 dias, salvo se
outro prazo resultar do título executivo.
Caso contrário, o exequente disporia (art. 170, nº 2) de um prazo de seis meses
para pedir a respectiva execução ao tribunal administrativo, solicitando designadamente
“a compensação do seu crédito com eventuais dívidas que o onerem para com a mesma
pessoa coletiva ou o mesmo ministério” ou ainda “o pagamento por conta da dotação
orçamental inscrita à ordem do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e
fiscais”.
5

Note-se que a reforma do contencioso administrativo trouxe, portanto, maiores
garantias ao jurisdicionados, emitindo comando direto à Administração para que, em
prazo certo, efetivasse o cumprimento das condenações judiciais, ao contrário do que
ocorria anteriormente.
Com o novo regime, as execuções para o pagamento de quantia certa não se
submetem mais às famosas alegações de causa legítima de inexecução. Para a
Administração resta apenas agora o efetivo cumprimento, ou a eventual invocação de
fato superveniente em seu favor, seja modificativo ou extintivo da obrigação, como, por
exemplo, o pagamento, a compensação, ou a dação em pagamento, entre outros.
As demais espécies de execução, no entanto, continuam submetidas às hipóteses
de causas legítimas de inexecução, o que não retira o mérito do avanço, principalmente
porque o novo CPTA previu o pagamento de indenização ao jurisdicionado nestas
hipóteses.
O novo regime vedou, ainda, a possibilidade do Estado se valer do argumento
de inexistência de verbas ou cabimento orçamental como matéria de defesa em seu
favor. A ideia incutida na lei é a de que ausência de recursos ou orçamento para fazer
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frente ao cumprimento das obrigações judiciais é uma situação temporária, devendo ser
tratada como tal.
O certo é que a legislação prevê que no orçamento anual do Estado deve-se
contemplar, aos Conselhos Superiores dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dotação
suficiente para o pagamento das quantias devidas em processo judicias, que deve
corresponder, no mínimo ao montante acumulado das condenações decretadas no ano
anterior, acrescidas de juros de mora[7]. Além disso, ressalte-se que o Estado é
presumidamente solvente, não sendo admissível que ele se exima de pagar os títulos
devidos das respectivas condenações judiciais[8].
Por fim, destaque-se que a lei prevê, ainda, outros instrumentos destinados a
suprir uma eventual carência de dotação orçamentária, tais como, a abertura de créditos
extraordinários (art. 172, nº 7); ou a possibilidade, por opção do particular, de dar
seguimento ao processo administrativo utilizando à forma de execução para pagamento
de quantia certa previsto no Código de Processo Civil Português com a penhora e venda
dos bens patrimoniais públicos não afetados[9].
Sendo assim, não se justifica mais, com o novo regime de contencioso
administrativo, o descumprimento, pelo Estado, das condenações de pagar quantia, o
que demonstra a nítida evolução direito português neste aspecto. Passou-se, portanto,
de um sistema jurídico de pouca ou nenhuma confiabilidade do jurisdicionado, para um
sistema que busca efetividade e prima pela observância dos seus respectivos direitos
fundamentais.
Em Portugal, passou consagrado, no âmbito do Código de Processo nos
Tribunais Administrativos, o princípio da obrigatoriedade de cumprimento das decisões
judiciais, que por força do art. 158, estabelece que, pelo menos a princípio, deve a
Administração cumprir naturalmente as decisões proferidas pelos tribunais
administrativos, dentro de um prazo estabelecido, resguardadas as hipóteses em que
haja uma causa legítima de inexecução.
Trata-se de uma disposição norteadora do processo executivo como um todo, e
assume um enorme relevo tendo em vista a importância do acatamento espontâneo, por
parte da Administração, das sentenças dos Tribunais Administrativos.
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Para Aroso de Almeida e Cadilha trata-se de um princípio essencial à efetiva
realização do Estado Democrático de Direito, onde é fundamental que as estruturas de
poder do estado aceitem estar submetidas à autoridade dos órgãos que, dentro do
estado, estão incumbidos de administrar a justiça através da aplicação da lei e do
Direito·.
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É bom que se lembre, por outro lado, que o princípio da obrigatoriedade, muito
embora essencial ao Estado de Direito Democrático, por muito tempo foi reconhecido
apenas formalmente em Portugal. Ou seja, a pratica nos ensinava que a obrigatoriedade
das decisões para a Administração não existia, não dispondo, a Justiça Administrativa,
de meios para praticar a execução forçada contra o Estado, o que significava a sua
inexecução sem, contudo, qualquer consequência efetiva.
Hoje, no entanto, diante do princípio da obrigatoriedade da execução das
sentenças administrativas, consagrado no CPTA, agregado ao princípio da efetividade
da jurisdição administrativa, considera-se ilícito qualquer expediente que implique em
inexecução do julgado, seja ativo ou passiva, podendo constituir responsabilidade civil,
disciplinar ou criminal da autoridade
competente. As decisões dos tribunais
5
administrativos, com o novo regime, passam a ter prevalência sobre as decisões da
Administração.
Vê-se, portanto, que muito embora, em tempos atrás[10], houvesse pouca
eficiência quanto à coercibilidade na execução por quantia certa no direito português,
hoje em dia, resta claro que o novo Código de Processo nos Tribunais Administrativos
trouxe vários dispositivos que tem como diretriz tornar eficazes no campo prático as
decisões proferidas em desfavor do Estado, beneficiando, por conseguinte, o
jurisdicionado[11].
Nesse contexto, importante ressaltar o impacto que o novo instituto de execução
das sentenças administrativas trouxe ao ordenamento jurídico português, quando
durante o período anterior à reforma, o contencioso administrativo não possuía, de fato,
um verdadeiro processo de execução.
Podemos concluir, então, que as medidas de caráter executivo, que foram
implementadas no contencioso administrativo após a reforma de 2002/2004,
contribuíram de modo significativo para o aperfeiçoamento do sistema jurídico vigente
em Portugal. Caso sejam elas postas em práticas de modo pleno, deverão fornecer
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subsídios relevantes para a garantia da satisfação dos direitos subjetivos em causa,
fazendo-se uma verdadeira justiça, através das decisões dos tribunais administrativos.
Em comparação com o ordenamento jurídico brasileiro, podemos dizer que,
pelo menos em termos de disciplina legislativa, nota-se certo avanço do sistema
jurídico português em detrimento do brasileiro. Para se chegar a essa conclusão é
essencial, por exemplo, destacar a existência, no sistema português, de um Código de
Processo Administrativo próprio, como é o caso do CPTA. No Brasil, a lei que regula o
processo administrativo é, em princípio, o Código de Processo Civil, com o auxílio de
algumas leis esparsas, o que não faz do processo administrativo brasileiro um processo
peculiar, com características próprias.
Já em relação à execução de pagamento por quantia certa, constatamos também
que, apesar da insuficiência de recursos, que hoje subsiste no fundo encarregado do
pagamento das condenações judiciais, Portugal possui um ordenamento jurídico bem
mais consolidado do que o Brasil, tendo em vista que dispõe de medidas essenciais,
tendentes a garantir a efetividade da prestação jurisdicional ao particular, notadamente
no processo executivo.
Basta dizer que, enquanto em Portugal o credor possui três vias alternativas para
ver a satisfação do seu crédito, com destaque para a penhora de bens públicos
disponíveis; no Brasil não há, sequer, execução forçada para o pagamento de quantia
certa. O que há, na verdade é praticamente um estímulo à Administração para o
pagamento espontâneo: o chamado regime de precatório.
A favor do Brasil, no entanto, pesa uma maior experiência com o processo de
plena jurisdição, em que se verifica uma maior autonomia dos juízes em relação à
administração, principalmente quando se trata de obrigações de fazer, não fazer ou
obrigações de dar. Portugal, por sua vez, vem experimentando dessa relativa
autonomia, em termos de contencioso, há apenas alguns anos.
Concluímos, portanto, que o Direito Processual Administrativo Português
dispõe hoje de instrumentos necessários a garantir uma maior efetividade ao
jurisdicionado na busca da solução dos seus litígios. Nota-se, por força da
implementação do novo regime de contencioso administrativo português, a superação
do atraso existente, que levava a sua inoperatividade.
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3.

A execução contra a Fazenda Pública no Direito Alemão

Historicamente, foi no direito alemão onde se iniciou a separação entre os
Tribunais Administrativos e a própria Administração, trazendo independência à
jurisdição administrativa.
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Contudo, até meados do Século XIX, o contencioso administrativo alemão era
dotado de certo protecionismo para com o Estado, não permitindo que os
jurisdicionados pudessem buscar a reparação plena dos seus direitos, atingidos pela
Administração. Os tribunais que julgavam os casos relativos à atividade administrativa
não detinham, portanto, de independência para emanar injunções face ao Estado
Alemão.
Sob a égide da Constituição de Weimar, são presenciados diversos casos de
afronta ao princípio da legalidade por parte das autoridades públicas, na maioria das
vezes relacionados à ausência de responsabilização judicial aos administradores. Nesse
período tinha-se na justiça um conceito de que os atos políticos eram tidos por
5
inatingíveis ao controle judicial, mormente
porque o juiz era tido muito mais por um
servidor estatal do que por um representante de um Poder Constituído.

Vasco Pereira da Silva[12] recorda que o início do processo que culminou numa
maior independência dos tribunais de caráter administrativo ocorreu justamente na
metade do Século XIX, onde vários Estados Federados do Sul da Alemanha, com o
propósito de proteger os particulares, passaram a editar normas instituindo a
jurisdicionalização do Contencioso Administrativo, e permitindo, por conseguinte, o
controle da Administração por Tribunais independentes.
Diferentemente do que ocorreu na França, onde a jurisprudência teve
importância fundamental nesse processo, na Alemanha essa emancipação da jurisdição
administrativa decorreu, como dito, da própria lei.
Após o advento da Constituição de Bonn, o contencioso administrativo alemão
teve seu sistema de jurisdição unificado através da edição de uma lei, por meio da qual
foi criando, em 1952, o Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht),
que nos termos do art. 95, parágrafo 1º, da Grundgesetz (Lei Fundamental da República
Federal Alemã de 1949 - GG) passaria a desempenhar função suprema de jurisdição
administrativa.
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Posteriormente, confirmando a autonomia da jurisdição administrativa, foi
editada a Lei dos Tribunais Administrativos, tido por verdadeiro Código do
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Contencioso Administrativo na Alemanha, onde ficou estabelecida a plena jurisdição
do contencioso administrativo. Disciplinou-se, assim, que seriam os tribunais
administrativos competentes para a apreciação das lides de direito público, salvo se Lei
Federal remetê-las expressamente para outros tribunais[13].
Os tribunais administrativos alemães dividem-se em gerais e especiais.
Diferente de como ocorre em Portugal, por exemplo, os Tribunais Administrativos
Ordinários alemães não apreciam demandas envolvendo matérias fiscais e relacionadas
à Segurança Social, sendo estas de competência de outros Tribunais, também
administrativos, mas de caráter especial, que são os Tribunais de Segurança Social e os
Tribunais Fiscais. São cinco, portanto, as especialidades de jurisdição no Judiciário
Alemão: a jurisdição ordinária, abrangendo a cível e a criminal; a jurisdição
administrativa comum; a Jurisdição Fiscal; e a Jurisdição da Segurança Social[14].
Os Tribunais administrativos de ordem geral, por sua vez, possuem três
instâncias, operando, portanto em três níveis distintos: os Tribunais Administrativos
locais, de primeira instância; os Tribunais Superiores, de segunda instância; e o
Tribunal Administrativo Federal, de terceira instância[15].
Nos tribunais administrativos de primeira instância não há requisito de forma,
nem tampouco é necessária a propositura da ação por meio de advogado. Neles,
qualquer cidadão alemão pode levar seu pleito ao Tribunal, com a ajuda de um
funcionário judicial, o que não acontece, no entanto, nos Tribunais Administrativos
Superiores e no Tribunal Administrativo Federal.
Procura-se, portanto, expandir o acesso dos particulares aos Tribunais
administrativos, quando porventura sentirem-se lesados, por algum representante
estatal, em seu direito.
Isso mostra que a tutela jurisdicional efetiva é a viga mestre do Contencioso
administrativo alemão, que ainda dispõe de outros mecanismos que buscam uma maior
efetividade da tutela ao particular, como por exemplo, a garantia de igualdade entre as
partes no processo[16]; onde as sentenças dos tribunais produzem os mesmos efeitos
para as partes, seja ela a administração ou o particular.
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A constituição alemã foi clara quando quis introduzir no ordenamento jurídico
alemão a garantia do indivíduo a ver tutelada qualquer lesão ou ameaça a direito seu,
ainda que essa lesão tenha sido consequência de uma ação ou omissão de uma
autoridade púbica alemã.
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Pelo que dispõe o artigo 19 § 4º, da Constituição Alemã, toda pessoa cujos
direitos forem violados pelo Poder Público, poderá recorrer à via judicial. Esse
dispositivo é a tradução da tutela jurisdicional efetiva face à administração, onde
qualquer ação ou omissão que atinja direito de outrem pode ser desafiada a tribunais
independentes da Administração[17].
Apesar de não abordar especificamente a execução por quantia certa contra o
Estado, como é feito no Brasil, a Constituição Alemã, por força do dispositivo
supracitado garante também uma efetiva execução contra o Poder Público. Sobre o
tema Klostermann afirma que "segundo a jurisprudência da Corte Constitucional
alemã, esta determinação concede ao indivíduo um direito fundamental a uma
proteção efetiva e completa de seus direitos subjetivos: devem ser-lhe postas à
disposição possibilidades de proteção
5 a todas as espécies de direitos subjetivos, sejam
eles direitos de defesa contra o Estado, ou pretensões a uma prestação em face dele. O
que se garante, igualmente, não é só o direito formal e a possibilidade teórica de
recorrer aos tribunais, mas uma pretensão substancial a um controle realmente
eficaz[18]".
O ordenamento jurídico alemão prevê, portanto, meios efetivos de se concretizar
os direitos dos seus jurisdicionados reconhecidos por sentença. Assim, podemos dizer
que na Alemanha há uma verdadeira execução forçada contra o Estado, pois se permite
a invasão do patrimônio estatal, ainda que em último caso. É bem verdade, como será
visto, que dispõe o Estado de certas prerrogativas no tocante ao processo de execução,
o que, entretanto, não retira a eficiência na prestação da tutela executiva.
O § 170 da Verwaltungsgerichtsordnung (VwGo)[19], é o dispositivo que
regula a execução por quantia certa contra a Administração no direito alemão. Reza
este dispositivo que sempre que se deva proceder à execução de quantia face às pessoas
jurídicas de direito público[20], o Tribunal de primeira instância o fará mediante o
necessário requerimento do credor. A administração pública, por conseguinte, estará
obrigada a cumprir o requerimento judicial segundo os preceitos que regem a execução.
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Antes, porém, de ditar a ordem de execução, o tribunal deverá comunicar à
autoridade competente que há uma execução a ser procedida, de modo que se faça
cumprir a decisão dentro do prazo estabelecido legalmente, o qual não poderá ser
superior a um mês. Essa execução, entretanto, não poderá recair sobre bens da
Administração que estejam afetados a uma destinação pública[21]. O que se vê aqui é
um adequado cuidado do legislador alemão, cujo objetivo é criar regras que possam
beneficiar o jurisdicionado na implementação do seu direito, sem, contudo, ameaçar a
capacidade de funcionamento da Administração.
No mesmo fluxo é o pensamento de BLANKE, para quem a disposição contida
no § 170 da VwGo tem a intenção de evitar medidas de execução forçada tendentes a
gerar prejuízo às atividades das pessoas jurídicas de direito público, resguardando
assim o bem comum[22].
O juiz da execução não estará limitado ao pedido do credor, tendo ele o poder
de direção do processo, e via de consequência, tendo a faculdade de determinar quais as
medidas executivas devem ser tomadas, de modo a exigir do órgão competente o seu
efetivo cumprimento[23].
Muito se discutiu na Alemanha sobre a possibilidade de se executar
forçadamente o Estado a cumprir as determinações emanadas pelo Judiciário. Otto
Mayer, considerado o pai do Direito Administrativo Alemão, em sua obra "Deutsches
Verwaltungsrecht [24]", no início do século passado afirmava que o uso de coerção para
a execução de uma sentença contra o Poder Público era inadmissível, era incompatível
com o direito do Estado de "respeitar e honrar" seu próprio Direito. Além disso, o
Estado seria solvente, podendo honrar com seus compromissos e, diante deste fato,
razão não existiria para se permitir tal coação aos entes públicos.
Contudo, desde a entrada em vigor da Grundgesetz, conhecida como
Constituição de Bonn, que passou a prever a possibilidade de o particular recorrer à
Justiça contra todo tipo de ato da administração que viole direito seu, começou-se a
enxergar que nem a dignidade do Estado nem o princípio da separação dos Poderes
seriam argumentos suficientes para não se permitir a execução forçada contra o Estado
Alemão. Para Klosterman, "em um Estado de direito liberal e consagrador da
separação de poderes, o que importa é exatamente construir um sistema de checks and
balances, em que haja 'controle, contenção e moderação recíprocos dos poderes' o que
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também deve incluir – na medida do necessário – a existência de instrumentos eficazes
de implementação[25]".
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Apesar de a legislação alemã prever alguns mecanismos de implementação do
direito do particular face ao Estado através de atos executivos, na prática essa execução
não vem tendo prestígio. Graças à tradição e ao conceito de Estado de Direito que é
rigorosamente respeitado no direito alemão, a Administração vem cumprindo
rigorosamente as decisões judiciais que lhe são emanadas. Esse respeito às decisões
judiciais e a vinculação do Estado à legalidade representa um princípio fundamental de
direito constitucional[26].
Assim sendo, podemos dizer que essa possibilidade de execução forçada contra
a Administração no Direito Alemão só se faz possível tendo em vista que de acordo
com o conceito alemão de separação dos poderes, é perfeitamente admissível que os
tribunais possam emitir injunções, obrigando a Administração à pratica de
determinados atos para materializar os direitos dos jurisdicionados.
Vê-se, pois, que o Direito Alemão ultrapassou, assim como o português, a
5

barreira, antes intransponível, que impedia qualquer espécie de injunção do Poder
Judiciário ao Executivo, sob o pálio de interferência entre poderes, o relativizando,
como penso que deva ser necessário, em detrimento de uma efetiva tutela jurisdicional
aos particulares.

4.

O processo executivo no contencioso francês

No período que precedeu a Revolução de 1789, o sistema francês de
contencioso administrativo tinha como característica fundamental a ausência de
distinção entre as funções administrativa e judicial, cujo exercício era confiado a uma
única autoridade: o rei.
Havia uma preocupação enorme de que o judiciário interferisse
inconvenientemente nas funções da Administração. Nos termos da Lei de 24 de Agosto
de 1790 “as funções judiciais são distintas e permanecerão sempre separadas das
funções administrativas. Os juízes não poderão, sob pena de prevaricação, perturbar
por qualquer forma a ação dos corpos administrativos, nem citar, para comparecer à
sua presença, os administradores por motivo das respectivas funções[27]".
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Esse preceito serviu, segundo Sérvulo Correia, para eximir a Administração da
jurisdição dos tribunais nas lides oriundas do exercício do poder público, o que
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suscitava uma contradição face ao princípio da legalidade[28].
Restava a dúvida sobre quem velaria pelo respeito à lei nas relações que
envolvessem os órgãos da administração. Daí, portanto, que, numa interpretação feita
pelos revolucionários franceses, se chegou à definição de que “julgar a administração é
ainda administrar”, concluindo-se que a fiscalização da legalidade da conduta caberia
às hierarquias administrativas superiores[29].
Sem embargo, deduzia-se que o Estado, cujos Poderes eram oriundos
diretamente do povo, não podia ser julgado em tribunais comuns, fazendo jus, portanto,
a um privilégio de jurisdição, dada a sua peculiar condição. Vasco Pereira da Silva
chegou a denominar essa fase do contencioso administrativo francês de “fase do
pecado original”, devido, essencialmente, a esta confusão entre administrar e
julgar[30].
O contencioso francês tinha uma interpretação desconforme das teorias de
Montesquieu. Para os franceses deveria se estabelecer uma derrogação da separação de
funções, pensadas na teoria da separação de poderes, para autorizar os órgãos
administrativos a exercer uma atividade essencialmente jurisdicional[31]. Sobre esta
distorção o Mininstro José Dantas chegou a afirmar que: “é certo que, em França, o
pensamento de Montesquieu foi distorcido, pois ali o contencioso administrativo
compete a tribunais não integrantes do Judiciário, posto que não de forma integral,
pois inúmeras questões administrativas são reservadas pela lei ou pela tradição aos
tribunais judiciários[32]".
Para o contencioso administrativo francês a separação dos poderes de
Montesquieu era identificada como uma separação efetivamente pura, em que um
Poder não poderia de forma alguma ingerir-se nas funções precípuas do outro.
No contencioso francês, portanto, a justiça administrativa é realizada através de
órgãos da própria administração, que destacados, eram responsáveis por julgar, em
caráter definitivo, os litígios envolvendo o Estado. Essa concepção de justiça
administrativa ligada ao Executivo e não ao judiciário, segundo Sérvulo Correia,
é “assente na existência de um juiz não apenas especializado em Direito
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Administrativo, mas possuindo o ‘espírito de administrador’, um juiz consciente de que
as suas decisões devem ser ‘um complemento da acção administrativa[33]”.
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A segunda fase do contentieux administratif em França é traduzida na sua
jurisdicionalização, com a criação dos tribunais administrativos. Sérvulo Correia
recorda que, na França, os tribunais administrativos tiveram seu surgimento através de
um processo paulatino de jurisdicionalização do administrador-juiz, que teve como
primeiro passo significativo a criação do Conseil d’Etát pela Constituição do ano VIII,
que a despeito de ter sido criado com competências estritamente consultivas[34],
ganhou nesse período maior autonomização junto à Administração.
A terceira e atual etapa do contencioso administrativo francês, por seu turno,
tem como expoentes a jurisprudência do Conselho Constitucional e a sua europeização,
traduzindo-se na observância a preceitos da Convenção Europeia de Direitos do
Homem, dos quais se destacam o direito de acesso à justiça e a um processo equitativo,
além do direito a um julgamento por tribunal independente e imparcial.
É através dos acórdãos do Conselho Constitucional que se verifica o
5

reconhecimento de que o Contencioso Administrativo deve ser submetido a verdadeiros
tribunais, tendo na defesa dos interesses legalmente protegidos dos particulares o seu
principal objetivo. É nessa fase que o Contencioso Administrativo tende a conquistar
sua autonomia.
Destarte, o contencioso francês hoje se mantém “ancorado” na proibição de
interferência dos tribunais administrativos sobre a Administração, salvo rara evolução
neste sentido, com permanência da jurisdição administrativa na estrutura orgânica do
Executivo, traduzindo-se em acanhada efetividade na sua prestação jurisdicional.
No que tange à execução de pagar quantia em dinheiro, o direito francês, na
mesma linha que alguns outros ordenamentos jurídicos não faz previsão de execução
forçada contra a Fazenda Pública, estando o cumprimento das decisões judiciais
vinculados a ato espontâneo da Administração Pública.
A inexistência de meios que empreguem coercibilidade às execuções das
decisões proferidas pelos tribunais administrativos franceses foi considerada por García
de Enterría como a causa da chamada crise de contencioso administrativo francês[35].
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Contudo, os avanços percebidos no direito francês, ainda que tímidos,
demonstram sua evolução direcionada à proteção dos interesses dos jurisdicionados e
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de uma tutela jurisdicional mais efetiva, seguindo, apesar do seu modelo de jurisdição,
uma tendência europeia, fomentada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União
Europeia e Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Mostra disso são as previsões legais do Code de Justice Administrative, nas
quais se busca uma maior efetividade das decisões proferidas pelos tribunais
administrativos. Exemplo disso é o dispositivo que preceitua a aplicação de uma multa
pecuniária compulsória (astreinte) pela violação da decisão de um tribunal
administrativo contra as pessoas de direito público ou organismos de direito privado
responsáveis pela gestão de serviço público, de modo a assegurar o seu efetivo
cumprimento[36], para os casos de imposição de obrigação de fazer.
Quanto às obrigações de pagar quantia em dinheiro, o Código de Justiça
Administrativa francês prevê, também, o seu cumprimento, tanto pelo Estado quanto
pelas instituições públicas ou autoridades locais, no prazo de dois meses após a
notificação da sentença[37].
Resta nítido, que ainda que haja tentativa nesse sentido, o direito contencioso
francês está longe de atingir os fins dos preceitos de efetividade na prestação da tutela
jurisdicional e de defesa dos interesses legalmente protegidos dos seus jurisdicionados,
diferentemente de como pudemos observar tanto no direito português quanto no direito
alemão.
Conclui-se, pois, que o direito francês se assemelha com o ordenamento
brasileiro, no contexto de que há nos dois ordenamentos jurídicos uma considerável
resistência quanto à possibilidade de a jurisdição administrativa interferir no Executivo,
de modo a fazer valer as suas decisões, em nítida proteção à Administração.
Estão, portanto, na contramão dos conceitos de Estado de Direito e de proteção
de direitos fundamentais pensados atualmente, transformando-se em ponto de absoluta
inquietude entre os jurisdicionados e os estudiosos do direito destes países.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Sabemos que, no tocante as decisões proferidas em desfavor da Fazenda
Pública, no Brasil, não existem instrumentos de execução que possam dar efetividade
ao exercício da tutela jurisdicional. Principalmente porque a Constituição Federal
instituiu como forma única de pagamentos judiciais, pelo Estado, o regime de
precatórios, sem contudo, impor ao responsável qualquer espécie de sanção pelo seu
inadimplemento.
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Diante desta pesquisa, no entanto, pode-se verificar que outros ordenamentos,
não obstante passarem pela fase de inefetividade da prestação jurisdicional face à
Administração Pública, evoluíram o pensamento jurídico no sentido de que o Estado
não pode mais ser intangível às injunções emanadas do Judiciário.
A finalidade do processo, atualmente, deve ser a eficácia de uma prestação
jurisdicional que tenha por fim único o atendimento às necessidades dos
jurisdicionados.
Não estamos mais em tempos de privilégios estatais. O Estado existe para servir
e não para ser servido. Certos privilégios conferidos aos entes públicos estão na
5

contramão da efetividade processual e da garantia fundamental dos jurisdicionados de
um processo célere, eficaz e que ganhe vida no campo prático.
As previsões existentes em Portugal, por exemplo, de possibilidade de penhora
de bens públicos não afetados a nenhuma destinação pública específca, devem passar a
ser consideradas no nosso ordenamento.
O exemplo da Alemanha, de respeito ao conceito de Estado de Direito, onde são
cumpridas espontaneamente as decisões judiciais que lhe são emanadas, deve, também,
ser perseguido pelos gestores públicos no Brasil.
Não se pode mais aceitar que jurisdicionados esperem dez, vinte ou trinta anos
para receber o que lhe é de direito. A inefetividade não pode mais ser a regra no direito
brasileiro.
O Judiciário brasileiro não pode se limitar a entregar ao jurisdicionado, apenas a
justiça de papel, ou nos dizeres de Petrônio Calmon Filho[38], “emitir um comando
que possa ser considerado uma obra de arte, presa à parede e admirada por todos”.
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Portanto, que tomemos de exemplo e nos inspiremos em ordenamentos jurídicos
consolidados, e que o respeito aos direitos fundamentais e ao Estado de direito sejam o
norte de toda a atuação estatal.
6.
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[7]
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RESUMO: Os direitos fundamentais distinguem-se dos direitos humanos apenas pelo
plano de positivação. Aqueles possuem como características como a universalidade,
historicidade,
aplicabilidade
imediata,
inalienabilidade,
indisponibilidade,
irrenunciabilidade, vinculação dos poderes públicos e particulares etc. Conforme a
doutrina, os direitos fundamentais são divididos de três (estado liberal com a liberdade;
estado providência com a igualdade material; e estado subsidiário com a fraternidade) a
cinco dimensões ou gerações (estado liberal com a liberdade; estado providência com a
igualdade material; estado subsidiário com a fraternidade; direito à democracia, ao
pluralismo e a informação; direito a paz), a depender do autor. É um tema assaz
instigante, porquanto estuda o tema sob a perspectiva histórica, vislumbrando a
evolução dos direitos fundamentais. Entretanto, a doutrina diverge acerca da
denominação escorreita. Uns entendem que se trata de dimensões, pois os direitos
fundamentais não estão divididos em compartimentos estanques, sendo fruto das
revoluções e da evolução social, enquanto outros, como Paulo Bonavides denomina
gerações de direitos fundamentais.
Palavras-chave: Direitos fundamentais; Direitos Humanos; Características dos
Direitos Fundamentais; Dimensões dos Direitos Fundamentais; Gerações dos Direitos
Fundamentais; Perspectiva Histórica.
Sumário: 1. Introdução – 2. Conceitos e diferenças entre direitos fundamentais e
direitos humanos – 3. Características dos Direitos Fundamentais: 3.1 Universais,
Absolutos, Inalienáveis, Irrenunciáveis e Indisponíveis; 3.2 Historicidade,
Multiculturalismo e Constituição Plurinacional; 3.3 Aplicabilidade imediata e
Vinculação aos Poderes Públicos e Particulares – 4. Gerações ou Dimensões? – 5. As
Cinco Dimensões dos Direitos Fundamentais: 5.1 Primeira Dimensão e o Estado
Liberal; 5.2 Segunda Dimensão e o Estado-Providência; 5.3 Terceira Dimensão, o
Valor Solidariedade e as Quarta e Quintas Dimensões dos Direitos Fundamentais – 6.
Conclusão – 7. Referências.
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1.INTRODUÇÃO
Os direitos humanos deitam raízes históricas na doutrina Cristã, com a ideia que o
homem é criado à imagem e semelhança de Deus, bem como que Deus assumiu a
condição humana para redimi-la.
Entretanto, é no iluminismo que os direitos humanos recrudesceram,
sobremaneira através da concepção de constituições formais.
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Na verdade, sempre houve, em todas as sociedades, uma constituição material,
que era plasmada no modo de ser de uma comunidade, ou seja, elencava valores
subjacentes, a organização e a identidade de um povo.
Todavia, a sistematização racional da comunidade política por meio de um
documento escrito supralegal, em que se fixa direitos e garantias fundamentais, além da
limitação de poder com a necessária organização e estruturação do Estado, surge
apenas com a constituição formal, que, inegavelmente, é fruto do constitucionalismo
americano e francês.
5

A partir do iluminismo e da revolução americana ergue-se a primeira dimensão
dos direitos fundamentais, marcada pelo culto a liberdade e igualdade formal.
Nesta, o Estado tem a obrigação negativa de não se imiscuir nas relações entre
particulares, atuando apenas em situações pontuais imprescindíveis para a manutenção
da paz pública e concernem ao ser humano individualmente considerado.
Nada obstante, fadada ao insucesso, mormente por ter sido um mero
instrumento de dominação da classe burguesa, sem nenhuma preocupação com o social,
desponta a segunda dimensão dos direitos fundamentais.
Neste período, há prestígio ao princípio da igualdade material. O Estado passa a
ter o mister de suavizar e eliminar os efeitos deletérios da pobreza por meio de políticas
públicas e prestações materiais positivas.
Contudo, por uma panóplia de motivos, como a ineficiência do Estado e a
corrupção, acorre a terceira dimensão dos direitos fundamentais, em que o Estado passa
a ser subsidiário, consensual e gerencial e, através da solidariedade, articula-se com a
iniciativa privada, a sociedade e o terceiro setor para solucionar problemas coletivos,
como o meio ambiente.
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A iniciativa privada volta a ter papel de destaque. Todavia, não como antes, em
que predominava a mão invisível do mercado.
Por fim, é de se frisar que há doutrinadores que pregam direitos fundamentais de
quarta e quinta dimensões, além de existir celeuma doutrinária acerca da correção do
vocábulo dimensão ou geral.
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Neste diapasão, o estudo objetiva analisar a contento estas filigranas.
2. CONCEITOS E DIFERENÇAS ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
E OS DIREITOS HUMANOS
Utilizando conceito da lavra de Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis[1], inferese que direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas, físicas ou
jurídicas, contidas em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter
normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do
poder estatal em face da liberdade individual.
Apesar da divergência doutrinária, nos filiamos a ideia de que os direitos
fundamentais e os direitos humanos não são sinônimos, mas que se separam apenas
pelo plano de sua positivação, pois aqueles são normas imperativas no plano interno do
Estado e estes são exigíveis no direito internacional.
Os direitos fundamentais são frutos da constitucionalização dos direitos
humanos, sendo estes elementos de discursos morais justificados ao longo da história,
enquanto aqueles estão em constante construção em razão da mutabilidade das
Constituições.
3. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
3.1 Universais, Absolutos, Inalienáveis, Irrenunciáveis e Indisponíveis
A universalidade dos direitos humanos há de ser vislumbrada em termos, porque
da mesma forma que tem como destinatário todos os seres humanos, há determinados
direitos que cabem apenas a uma dada individualidade de sujeitos, como os direitos dos
idosos, dos trabalhadores, entre outros.
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O seu cariz absoluto ocorre quando os direitos fundamentais se situam no
pedestal máximo de hierarquia jurídica e não permitam supressões que esgarcem o
âmbito de conformação do seu núcleo essencial, que deve ser analisado em cada caso
concreto, de acordo com a teoria relativa alemã.
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Entretanto, é possível afirmar, sob certa óptica, que os direitos fundamentais são
relativos, não obstante parte da doutrina defender que o direito a não ser escravizado e a
vedação de comportamentos degradantes a dignidade da pessoa humana sejam
absolutos.
É possível que dois valores constitucionais entrem em rota de colisão, sendo
imprescindível realizar uma ponderação no caso concreto, na qual cada princípio cederá
espaço ao outro, através de restrições e compreensões recíprocas, utilizando-se de cada
um em sua plenitude, em harmonia com a ordem pública e respeitando o princípio da
proporcionalidade.
Este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
5
Sem embargo, Konrad Hesse[2],
através de seu topoi hermenêutico da
concordância prática ou harmonização, passa a ideia, seguindo Friedrich Muller, que a
concordância prática não implica a tese de ponderação de valores, como almeja Alexy,
já que há o iminente risco de abandonar a unidade da Constituição.

Ronald Dworkin, por sua vez, em seu esquema de direito como integridade,
propõe não uma ponderação entre princípios, mas uma ponderação sobre os princípios,
por meio da adequabilidade, em que cada caso é único e irrepetível.
Os direitos
irrenunciáveis.

fundamentais

também

são

inalienáveis,

indisponíveis

e

Partindo da premissa que a inalienabilidade se funda na dignidade da pessoa
humana, ao Direito é vedado permitir que o homem aliene a sua dignidade.
Como bem assinalou José Afonso da Silva[3], o cunho inalienável em alguns
direitos fundamentais torna nulo, na modalidade absoluta, por ilicitude do objeto,
qualquer contrato que vise a alienação destes direitos.

95
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Porém, partindo da premissa que há direitos fundamentais que não são
expressões da dignidade da pessoa humana, é aceita a disponibilidade quando a ordem
constitucional permitir.
Os direitos fundamentais não podem, em regra, ser objeto de renúncia pelo seu
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titular.
Entretanto, é forçoso reconhecer que, em certas condições, sempre sob a reserva
de revogação, o exercício do direito pode ser renunciado, desde que não ataque o
núcleo essencial de direitos existenciais.
Realce-se que o direito jamais será alvo de revogação, mas apenas o seu
exercício.
3.2 Historicidade, Multiculturalismo e Constituição Plurinacional
Os direitos humanos e fundamentais têm caráter histórico.
Eles não são abstrações ou entidades etéreas, porquanto são construídos no
decorrer das revoluções e conquistas da sociedade.
Cada direito pode adquirir feição diversa em momentos históricos.
Não só agregam, como também, pela mutabilidade, se reinterpretam em face de
novas realidades sociais.
Caso emblemático refere-se ao direito fundamental à propriedade.
Referido direito não é o mesmo da época do iluminismo, possuindo, atualmente,
um viés social e agregando ao seu conceito o elemento da função social.
Por outro lado, intrigante questão se refere ao multiculturalismo.
Os direitos e garantias fundamentais apresentam substratos diversos, pois são
produtos de momentos históricos e dependem de sortidos fatores extrajurídicos, como
as características da cultura e da sociedade.
Os direitos fundamentais são frutos de uma invulgar teoria política criada no
seio da sociedade ocidental e que, não obstante alguns pregarem que a sua difusão no
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mundo oriental afronte a autodeterminação destes povos, se trata de um caminho sem
volta, sob pena de vivenciarmos novamente graves violações aos direitos humanos
concebidas em Gulag, Auschwitz etc.
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Nesta senda, através da hermenêutica diatópica de Boaventura de Souza Santos,
defende-se os direitos humanos sob um viés multiculturalista, pois, com suas
peculiaridades, o mundo oriental tem interpretações que também favorecem a
dignidade da pessoa humana.
Assim, como ponto de equilíbrio, que evita extremismos de ambos os lados, é
possível um diálogo entre o ocidente e oriente com o objetivo de uma influência
cultural e social recíproca.
Outra proposta interessante, criada em países como Equador e Bolívia, é a
adoção de uma Constituição Plurinacional que refuta a homogeneização europeia e
americana do modelo de vida.
Destarte, buscando o respeito a etnias, diversidades e singularidades, vários
grupos devem ser representados 5nos três poderes e influenciarão os processos de
formação da vontade política e do poder.
3.3 Aplicabilidade imediata e Vinculação aos Poderes Públicos e Particulares
George Jellinek, com a sua teoria dos quatro status (ativo, passivo, negativo e
positivo), pregava que as normas constitucionais não possuíam eficácia e tinham apenas
conteúdo meramente moral.
Apenas com a Lei Fundamental de Bonn de 1949 que os direitos fundamentais
tiveram a sua dimensão objetiva reconhecida.
Desde então, os Tribunais, mundo afora, reconhecem a teoria do filtro
constitucional, eficácia irradiante, controle de prognoses legislativas, dever de
prestação do Poder Público, entre outras.
Nesta circunstância, o art. 5º, §1º, da Constituição de 1988 enuncia que as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Entretanto, a doutrina não é uníssona.
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Manoel Gonçalves Ferreira Filho[4] prega que não se pode atentar contra a
natureza das coisas. Desta feita, os direitos fundamentais só têm aplicação se as normas
que os definem sejam completas na sua hipótese e no seu dispositivo.
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De outra banda, para Eros Grau, Flávia Piovesan, Dirley da Cunha e Luís
Roberto Barroso os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, mesmo no que
se refere a normas programáticas, sendo despicienda a intermediação legislativa.
Um outro grupo de autores, como Gilmar Mendes e Ingo Sarlet, teorizam no
sentido de que, em certas ocasiões, não há como prescindir de uma concretude do
legislador, embora haja uma presunção que prima pela aplicabilidade imediata das
normas e uma busca incessante pela sua máxima efetividade.
Adota-se, neste estudo, a tese de que a eficácia irradiante e a dimensão objetiva
dos direitos fundamentais permitem a penetração perante o Estado e os particulares.
Na seara legislativa, o representante do povo é coagido, respeitando o núcleo
essencial dos direitos fundamentais, em sua atividade legiferante, a atuar mediante os
ditames da Constituição, bem como, conceber normas que concedam eficácia máxima a
normas programáticas e não reformar a Constituição de modo a suprimir direitos e
garantias individuais.
Teoria engendrada por Gomes Canotilho, a proibição do retrocesso social ou
efeito cliquet deduz que legislador está tolhido de reverter o grau de desenvolvimento
conquistado no âmbito dos direitos sociais, veja-se:
O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e
efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se
constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais
quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na
prática numa anulação, revogação ou aniquilação pura e
simples desse núcleo essencial.[5]
Ao Poder Judiciário, no que lhe diz respeito, é imposto o dever de defender os
direitos e garantias fundamentais, para tanto existe o controle de constitucionalidade,
seja difuso ou concentrado.
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Por fim, o Poder Executivo deve aplicar as leis e exercer o seu mister mediante
o norte dos direitos fundamentais.
Nesta seara, surge a dúvida se é possível o Chefe do Executivo ordenar a não
aplicação de norma inconstitucional.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Anteriormente a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal permitia,
porquanto o único legitimado para o controle abstrato de constitucionalidade era o
Procurador-Geral da República.
Entretanto, após a Constituição de 1988, que espraiou a legitimação para
Governadores e Presidente da República, a doutrina passou a defender a sua vedação,
de modo que o remédio idôneo a ensejar a retirada de normas inconstitucionais seria os
instrumentos do controle abstrato de constitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal[6] e o Superior Tribunal de Justiça[7], inclusive,
têm julgados que preconizam a impossibilidade de Governadores glosarem créditos
tributários de ICMS oriundos de benefícios fiscais concedidos sem anuência do
5
CONFAZ, mesmo que a inconstitucionalidade
seja chapada.

O grande problema desse argumento é que os Prefeitos não têm legitimidade
para o controle abstrato no Supremo Tribunal Federal.
Realce-se que há doutrinadores, com base na máxima efetividade e força
normativa da Constituição, bem como julgados do Superior Tribunal de Justiça da
década de 90, que apregoam a viabilidade do chefe do executivo não executar normas
inconstitucionais.
Por fim, é imperioso asseverar que as normas constitucionais devem reger as
relações privadas.
O Brasil, influenciado pela doutrina dos países ibéricos, inclusive com
entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal[8], se filia a doutrina da
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que prescinde da intermediação do
legislador.
A Alemanha, por sua vez, entende que, para incidência das normas
constitucionais nas relações privadas, é necessária a atividade legiferante, sendo esta a
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posição do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, como se vislumbrou do
caso Luth.
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Por fim, os Estados Unidos, influenciado pela state action, defende que os
direitos fundamentais só atingem as relações particulares no caso da Décima Terceira
Emenda, que proíbe a escravidão, e quando os particulares estiverem exercendo
atividade tipicamente de estado, de acordo com decisões da Suprema Corte dos EUA
desde da década de quarenta.
4. GERAÇÕES OU DIMENSÕES?
Há acirrada disputa doutrinária acerca do vocábulo que define historicamente os
direitos fundamentais.
Paulo Bonavides[9] trabalha com os direitos fundamentais classificando-os a
partir de um perfil histórico e, assim, agrupando-os em gerações de direitos, quais
sejam, a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
Entretanto, autores como Humberto Ávila, Antônio Cançado Trindade e Ingo
Sarlet, entendem que se trata de uma leitura equivocada do fenômeno jurídico.
Eles defendem que a caracterização dos direitos humanos deve ser concebida
em dimensões, sob pena de evidenciar a falsa ideia de que ao longo da história novos
direitos foram agregados ao rol de direito fundamentais de um Estado como um mero
processo de adição, quando, na verdade, detecta-se que a cada paradigma de Estado
todos os direitos fundamentais passam por um processo de redefinição.
A história política da humanidade, mesmo ante uma análise perfunctória,
irremediavelmente é a luta da coletividade contra os detentores do Poder.
É sempre importante relembrar que os direitos fundamentais não são abstrações
ou entidades metafísicas, porquanto são fruto de necessidades históricas e,
indubitavelmente, as dimensões ulteriores não suplantam as do passado.
Consoante ensina Norberto Bobbio[10], as sucessivas gerações de direitos não
passam de especificações de um núcleo originário ou de um conteúdo essencial de
direitos intrínsecos à dignidade da pessoa humana, e que se vai revelando,
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paulatinamente, à medida que tomamos consciência de que a fórmula inicial já não
atende as necessidades do homem em concreto.
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Assim, faz-se mister refletir os direitos fundamentais sob os seguintes
paradigmas: Estado Liberal, correspondente a primeira geração e enaltece a liberdade;
Estado-Providência, ou seja, segunda geração que prima pela igualdade material;
Estado Pós-social ou terceira geração que, ante a ineficiência do Estado Liberal e
Social, proclama a fraternidade como fator unificador dos valores liberdade e
igualdade.
5. AS CINCO DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
5.1. Primeira dimensão e o Estado Liberal
O liberalismo nasceu nos estertores do Ancien Regime, engendrado a partir de
ideias do Iluminismo racionalista, impregnado pela teoria jusnaturalista emanada de
ilustres pensadores como o Barão de Montesquieu, Thomas Jefferson, Benjamin
Constant, Adam Smith, Locke, Kant, Rosseau, entre tantos outros que lutaram contra a
5
arbitrariedade odiosa do despotismo.

Assim, o poder político que, até então, era legitimado a partir da vontade divina
de Jean Bodin ou através da ideia de contrato social de Hobbes, passa a ser vislumbrado
sob a óptica ex parte popoli e não mais ex parte principis, consoante leciona Celso
Lafer[11].
Nada obstante, sustenta-se que as concepções de Rosseau não obtiveram o êxito
almejado nesta fase dos direitos fundamentais, mesmo com influência decisiva na
Revolução Francesa e na Independência Americana, uma vez que pregava a alienação
de toda a liberdade do povo para um corpo social que o regeria, ao qual todos
pertenciam.
Todavia, como é sabido, a burguesia impingiu a prática do voto censitário, o que
desnaturou o seu pensamento.
Destarte, o grande teórico do Estado Liberal foi Locke, com a sua “liberdade
dos modernos”, preconizando que não havia uma total alienação de direitos, pois
ocorria a retenção de direitos naturais, inatos e que, pelas suas condições, são
inalienáveis.
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Outra construção política bem-sucedida que embasou a política do laissez
faire foi a separação de poderes que, relembrada por Montesquieu, remonta a ideia de
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governo misto desenvolvida por antigos pensadores, como Aristóteles.
Embora Kelsen sustentasse que as únicas funções são a de criar o direito pelo
Legislativo e a de executar o direito pelo Executivo ou Judiciário, conforme lembra
Celso Antônio Bandeira de Mello[12], é por meio da tripartição de poderes que cada
função estatal, representada pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, tinha sua
finalidade demarcada nas Cartas Políticas e possuía a missão de conter o poder estatal
para assegurar o governo moderado, promovendo, assim, um equilíbrio articulado entre
os poderes e garantia da liberdade individual.
Sem embargo, houve uma supervalorização do Poder Legislativo que, como
representante legítimo do povo, seria blindado, uma vez que, para estes pensadores, o
risco dos direitos fundamentais residia no executivo, em face das péssimas lembranças
e experiências monárquicas.
Portanto, as leis, fruto da vontade popular, não se subjugariam ao controle dos
demais poderes, principalmente do Judiciário, que era ocupado por agentes públicos
não eleitos pelo povo.
É apenas após as barbáries cometidas pelos legisladores que surge o controle
abstrato e concentrado de constitucionalidade de atos normativos, conquanto desde o
caso Marbury vs. Madison exista o controle difuso e concreto de constitucionalidade.
Em suma, os iluministas pregavam a legitimação de uma Constituição com
supralegalidade, que teria a missão de criar uma separação de poderes, em um sistema
de check and balances, pretendendo compelir o estado a um dever de abstenção nas
relações privadas.
Estas, por sua vez, eram regidas exaustivamente pelas codificações, o que
assegurava à autonomia privada e a necessária segurança jurídica a burguesia como
instrumento de ascensão e dominação.
O ideário liberal é responsável pelo apogeu do positivismo que,
paradoxalmente, suplantou o jusnaturalismo, pois os antes direitos inatos e
transcendentes tinham recebido acolhimento pela ordem jurídico-positiva e, como
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assentou Luís Roberto Barroso[13], já não traziam a revolução, mas a conservação.
Enfim, partindo da premissa que todos são iguais, a lei é genérica e abstrata, contendo
todo o direito.
Os direitos liberais foram os primeiros a serem positivados. Intentava-se fixar
uma esfera de autonomia pessoal opositora às ampliações do Poder.
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Daí esses direitos perseguem a abstenção dos governantes, criando obrigações
de não fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo.
Referem-se as liberdades individuais, como a de consciência, de culto, à
inviolabilidade de domicílio, à liberdade de culto e de reunião. São direitos que sem
cunho social, por desinteressar a classe burguesa a independência do proletariado,
através, por exemplo, da liberdade sindical e o direito de greve.
O Estado deveria ser mínimo para que a sociedade se desenvolvesse por si só e
a “mão invisível” do mercado retificaria as distorções sociais advindas.
5
Boaventura de Souza Santos[14]
percebeu que esta forte divisão entre o público
e o privado era a maneira de imunizar a esfera das relações econômicas do poder
político e legitimando, assim, a exploração econômica capitalista.

Na verdade, a preocupação em manter a propriedade servia de parâmetro e de
limite para a identificação dos direitos fundamentais, notando-se repulsa para os
objetivos que lhes fossem colidentes.
5.2 Segunda Dimensão e o Estado-Providência
Malgrado a evolução que o liberalismo representou para a sociedade, a
revolução industrial agravou o quadro, já crítico, no État Gendarme, dos desvalidos.
Assim, diante da necessidade de tutelar os desiguais e a impossibilidade patente
de correção das distorções sociais por meio da “mão invisível” do mercado, muitos se
insurgiram contra o Liberalismo, de modo que acarretou o exsurgimento do executivo
como ator político precípuo através de políticas públicas que trazem o ser humano para
o centro.
Neste quadro, até a Igreja que, sem saídas, por perder o status que gozava no
pretérito e buscando galgar espaços em uma sociedade iluminada, criticou as duras
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condições de trabalho, pregando a proclamação de direitos mínimos desde a
Encíclica Rerum Novarum.
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Em outra barricada, os socialistas utópicos, patronos do Direito do Trabalho, em
uma teoria que muito se aproxima da Marxista, diferenciando-se pelo fato de não
pregar uma luta de classes, propalavam uma profunda reforma social.
Assim, nesta ebulição social, surge o Estado Social, seja pelo lobby de
intelectuais e instituições influentes ou pela necessidade inadiável de controlar o
alastramento de revoluções comunistas, como a Russa de 1917, ou, até mesmo, para
preservar o próprio sistema capitalista que com o crack da Bolsa de Nova Iorque sofreu
a sua mais grave crise.
No Estado do Bem-Estar-Social, o Poder Público protagoniza a cena econômica,
ditando diretrizes e normas limitadoras da autonomia da vontade nos mais diversos
setores em prol dos desfavorecidos e em detrimento daquele Estado minimalista que se
limitava em proteger a segurança nacional e a propriedade.
É nesta era que também surge o neoconstitucionalismo que tem como marco
histórico a formação do Estado Constitucional e como baliza teórica a força normativa
da Constituição, expansão da jurisdicional constitucional, o desenvolvimento de uma
nova dogmática da interpretação constitucional, a centralidade dos direitos
fundamentais e uma reaproximação entre o direito e a moral.
Este momento traz a noção de que todas as normas constitucionais possuem
aplicabilidade, pois, no mínimo, elas conterão efeitos positivos e negativos.
Os efeitos positivos se consubstanciam na revogação pela novel Constituição de
todas as normas anteriores que sejam contrárias a ela, por meio do fenômeno da
recepção. Por sua vez, os efeitos negativos ocorrem pela impossibilidade de produção
de normas infraconstitucionais contrárias a ela, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade.
Todavia, ressalte-se que há uma gradação de eficácia entre as normas
constitucionais, podendo ser plena, contida ou limitada, consoante dispõe o magistério
de José Afonso da Silva.
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Os direitos sociais, neste contexto, geralmente são normas de eficácia limitada
de princípios programáticos, pois não são bastantes em si.
Como é cediço, precipuamente nos países subdesenvolvidos, tais normas
enfrentam problemas, como a corrupção congênita, a incompetência dos agentes
públicos e a natural falta de recursos para suprir as necessidades mais comezinhas de
uma população eminentemente carente.
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Infelizmente, neste contexto de forte carga simbólica, em que o sentido
conotativo é mais forte que o discurso denotativo, os direitos sociais, em diversas
ocasiões, não têm vigência social.
Marcelo Neves[15] afirma que praticamente todas as normas constitucionais são
dotadas de uma certa dose simbólica, mas que deve haver harmonia com as funções de
natureza normativo-jurídicas.
O problema se coloca quando há em demasia a função simbólica em detrimento
da força normativo-jurídico própria do direito, surgindo, em consequência, um
simulacro da realidade, uma apatia 5das massas sociais e o fortalecimento de um cinismo
por parte da elite política.
Enfim, em países como o Brasil, há a sobreposição de um sistema político sobre
o sistema jurídico, visto que, na linha dos estudos de Luhmann, não há um perfeito
acoplamento estrutural entre os sistemas do direito e da política.
Entretanto, através do mínimo existencial, decorrência lógica do princípio da
dignidade da pessoa humana, tais preceitos devem prevalecer em detrimento da
alegação genérica da reserva do possível, da separação dos poderes e da
discricionariedade da administração.
Há necessidades humanas tão importantes que a sua ausência implicará ao ser
humano a impossibilidade de se autodeterminar, visto que não poderá se satisfazer,
sobreviver ou até mesmo viver.
Então, tais direitos, apesar de possuírem uma eficácia reduzida, nortearão a
interpretação e a integração do sistema jurídico, com o Supremo Tribunal Federal,
através de sua dimensão política da jurisdição constitucional, tendo concedido máxima
efetividade em diversas ocasiões a direitos sociais, como a saúde[16] e educação[17].
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5.3 Terceira Dimensão, o Valor Solidariedade e a Quarta e Quinta
Dimensões dos Direitos Fundamentais
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Hoje vivemos uma crise no dirigismo estatal e os motivos são múltiplos, entre
eles, destacam-se: a profusão de demandas reprimidas, o excesso de burocracia, a
corrupção e a globalização.
A corrupção é um câncer, enraizado no subconsciente de parcela dos cidadãos
brasileiros, encontrando raízes históricas na colonização portuguesa.
Costuma-se falar que o Congresso Nacional não reflete o sentimento nacional e
não representa o povo brasileiro.
Todavia, o nosso cotidiano, às esconsas ou não, é permeado pelos meandros da
corrupção, desde o pagamento de uma propina a um guarda de trânsito à fraude em
licitações milionárias.
Com recalcitrância, os princípios constitucionais e administrativos são
esgarçados, dilacerando o Estado Democrático de Direito.
Por toda esta pletora de causas, a falência do Estado-Providência desamarra os
poderes sociais privados, tornando-se um risco ameaçador para a dignidade dos
excluídos.
Assim, o liberalismo, ressuscitado por Ronald Reagan e Margareth Tatcher,
renasce e avança sobre o mundo com a alcunha de neoliberalismo, através de um
fenômeno maquinado nos mínimos detalhes pelo Consenso de Washington e, de uma
forma ainda mais voraz, retirando o emprego de milhões de trabalhadores em face da
automação e tecnologia.
Neste contexto, os países tentam moldar o seu direito as exigências dos grandes
capitais, obliterando conquistas sociais positivadas em leis importantes, como ocorreu
no Brasil com a famigerada Reforma Trabalhista.
É, também, forçoso reconhecer que o modelo plasmado em uma Constituição
Dirigente está fadado ao insucesso, apesar da nossa Constituição Federal fixar um
modelo de Estado Social.
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A doutrina reconhece este problema.
José Joaquim Gomes Canotilho substituiu as antigas constituições liberais pela
Constituição Dirigente, contendo um projeto global de mutações benévolas para a
sociedade, em que ganha vigor a igualdade real e o estabelecimento de seguros sociais
variados, importando intervenção intensa na vida econômica e a orientação das ações
estatais por objetivos de justiça social.
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Contudo, ele revisou a sua tese e, ao menos a priori, reconheceu a decadência
da Constituição Dirigente, porque mesmo as normas constitucionais ocupando uma
área sobranceira no ordenamento, outras forças injuntivas fazem com que elas cedam
espaço para outros esquemas político-econômicos desligados do primado da “justiça
social”.
Canotilho[18] detalha problemas na tese da constituição dirigente, a saber:
problemas de inclusão; problemas de reinvenção do território estatal; problemas de
materialização do direito; problemas de universalização; problemas de referência;
problemas de reflexibilidade.
5

Nesta senda, o mestre português passa a defender o constitucionalismo
moralmente reflexivo, com o desenvolvimento de instrumentos cooperativos que
resgatem o princípio da responsabilidade e encorajem a sociedade civil.
Assim, é lídimo defender que vivemos em um estado subsidiário, gerencial e
consensual, em que o grupo social só deve atuar quando o indivíduo fracassar e o
Estado só deve intervir quando aquele também não lograr êxito.
Tal fenômeno pode ser visualizado quando o Brasil busca parcerias com a
iniciativa privada e com o terceiro setor, privatiza setores estratégicos e muda a sua
forma coativa de agir, buscando o consenso como solução, tornando o direito mais
flexível.
Então, infere-se que se no Estado do Bem-Estar o público avançou sobre o
privado, agora ocorre o oposto. Tal conjuntura, obtempere-se, pode se tornar perigosa,
uma vez que o estado se torna subserviente com relação a algumas classes e inflexíveis
a outras.
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Neste âmago, portanto, os direitos fundamentais e a solidariedade têm o intento
de rearticular os valores liberdade e igualdade, modificando a realidade miserável de
milhões de brasileiros que sobrevivem em uma sociedade de risco.
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Por fim, malgrado o Supremo Tribunal Federal, especialmente, por meio do
Ministro Celso de Mello, associe apenas três gerações ou dimensões dos direitos
fundamentais, há autores, do quilate de Paulo Bonavides[19], que ventilam a quarta e
quinta gerações dos direitos fundamentais.
A quarta geração ou dimensão reputa direitos que concernem ao futuro da
cidadania e da liberdade de todos os povos na globalização, referentes ao direito à
democracia, ao direito à informação e ao direito ao pluralismo.
Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal[20], através do Ministro Ricardo
Lewandoski, aventou que os direitos de quarta geração são decorrentes do avanço da
tecnologia da informação e da bioengenharia, como a proteção contra as manipulações
genéticas.
De outra banda, há autores, como o próprio Paulo Bonavides, que defendem
uma quinta geração ou dimensão de direitos fundamentais.
Esta seria a paz, que é um direito superior e garantidor da sobrevivência digna
na terra.
José Adércio Leite Sampaio[21] explicita, de uma forma diversa, a quinta
dimensão dos direitos fundamentais. O autor expõe que são direitos ainda a serem
desenvolvidos e articulados, mas que tratam do cuidado, compaixão e amor por todas
as formas de vida, reconhecendo-se que a segurança humana não pode ser plenamente
realizada se não começarmos a ver o indivíduo como parte do cosmos e carente de
sentimentos de amor e cuidado, todas definidas como prévias condições de “segurança
ontológica” para usar a expressão de Laing (1969). Para Marzouki (2003), tais direitos
seriam direitos oriundos de respostas à dominação biofísica que impõe uma visão única
do predicado “animal” do homem, conduzindo os “clássicos” direitos econômicos,
culturais e sociais a todas as formas físicas e plásticas, de modo a conduzir as formas de
preconceitos com raças ou padrões reputados inferiores ou fisicamente imperfeitos.
Essa visão de complementariedade é encontrada também em Lebech (2000), todavia
em relação ao direito à vida sob os desafios das novas tecnologias, derivando então um
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direito à identidade individual, ao patrimônio genético e à proteção contra o abuso de
técnicas de clonagem.
6. CONCLUSÃO
Os direitos humanos e fundamentais são construções da sociedade moderna que
iniciaram o seu apogeu com o iluminismo e a revolução americana.
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Entretanto, a divisão dos direitos fundamentais em dimensões não significa que
estejam encetados em compartimentos estanques.
Cada dimensão é um aprimoramento da outra, fruto das constantes evoluções e
revoluções ocorridas no seio da sociedade.
Hodiernamente, na sociedade pós-industrial, há uma forte tendência mundial
denominada de pós-modernismo.
Ao arrepio dos juristas tradicionais, seja do jusnaturalismo ou do positivismo,
preconiza-se a ineficiência do racionalismo
antropocentrista e a sintetização do direito.
5
Neste âmago, há diversas teorias, como a autopoiese, o pós-estruturalismo, entre
outras.
Prega-se um sistema jurídico mais objetivo, em que prevaleça a concretude em
detrimento do abstrativismo, especificidade em contraponto a generalidade, fim do
monopólio estatal como produtor de normas jurídicas, bem como mais consensualismo
e menos imposições e abandono da razão.
As críticas são válidas, uma vez que convivemos em um mundo em que o
homem é capaz de destruir o planeta terra, de per si, como se percebe no contumaz
processo de degradação do meio ambiente e das ameaças com armas nucleares.
É legítimo invocar reformas nos sistemas jurídicos, especialmente nos países de
terceiro mundo.
Todavia, a solução para os problemas não se encontra no abandono do Direito
como caminho para a justiça e sim na fortificação dos direitos fundamentais.
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RESUMO: O tema intervenção federal possui uma enorme significância no
ordenamento jurídico brasileiro, posto que o mesmo vem sendo aplicado no estado do
Rio de Janeiro e tem gerado diversos questionamentos. Todavia, tal medida
interventiva por parte do governo federal faz-se necessária, uma vez que o estado do
Rio de Janeiro não detém condições para combater o crime organizado que se encontra
ramificado no seio da sociedade fluminense. No presente trabalho observou-se diversos
pontos importantes, iniciando o presente estudo pela contextualização histórica, além
de estudar os princípios que regem o instituto da intervenção federal, quais sejam:
excepcionalidade, taxatividade, temporalidade e proporcionalidade. Todavia, além de
explicar de maneira minuciosa o tema proposto, estudou-se suas espécies e observou-se
5

sua aplicação em um caso concreto, objetivando uma melhor compreensão do tema em
examine.
Palavras-chave: Crime Organizado. Intervenção Federal. Rio de Janeiro.
ABSTRACT: The federal intervention theme has enormous significance in the
Brazilian legal system, since it has been applied in the state of Rio de Janeiro and has
generated several questions. However, such intervention by the federal government is
necessary, since the state of Rio de Janeiro does not have conditions to combat
organized crime that is branched out within the society of Rio de Janeiro. In the present
study, several important points were observed, starting the present study by historical
contextualization, besides studying the principles that govern the federal intervention
institute, which are: exceptionality, rate, temporality and proportionality. However, in
addition to explaining in detail the proposed theme, its species were studied and its
application was observed in a concrete case, with a view to a better understanding of
the subject under study.
Keywords: Organized Crime. Federal intervention. Rio de Janeiro.
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SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Ditadura militar no brasil. 3. Dos princípios que regem a
intervenção federal 3.1 Do princípio da excepcionalidade 3.2. Do princípio da
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taxatividade 3.3. Do princípio da temporalidade 3.4. Do princípio da proporcionalidade
4. Da intervenção federal 4.1. Espécies de intervenção federal 4.1.1. Da Intervenção
espontânea. 4.1.2. Da intervenção provocada por solicitação. 4.1.3. Da intervenção
provocada por requisição. 4.1.4. Da intervenção provocada dependente de Provimento
de representação. 5. Intervenção federal no Rio de Janeiro. 6. Conclusão. Referências.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo científico visa discutir um tema bem atual e que tem gerado
inúmeras discussões entre juristas, políticos e na sociedade em geral, uma vez que este
atinge a todos.
Para iniciar o presente estudo far-se-á necessário diferenciar quartelada, golpe
militar e intervenção militar, uma vez que estes não se confundem.
Diz-se quartelada quando militares, pautados em motivos fúteis e/ou motivados
pela defesa de interesses próprios, derrubam governos. Logo, pode-se aferir que
quartelada é crime, além de corroborar com a desmoralização do país.
Por sua vez, diz-se golpe militar quando militares pautados em convicções
políticas próprias, abusando da força que possuem para depor um governo legítimo,
contrária a vontade popular.
Já a intervenção federal só ocorre em casos extremos, ou seja, quando o caos se
instala no Brasil, perdendo os governantes sua capacidade de manutenção da ordem e
de salvaguardar a segurança de toda população e/ou perdendo o território brasileiro sua
integridade.
Tendo em mente os referidos conceitos, fez-se uma contextualização histórica
da época da ditadura militar no Brasil, a fim de evidenciar como se deu a intervenção
militar naquela época, passando, posteriormente, tal intervenção a ser regida pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).
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Assim, pode-se aferir que o ordenamento jurídico brasileiro instituiu a
possibilidade de intervenção federal a fim de resguardar-se em alguns casos, podendo a
União intervir e assim reestabelecer o ente federativo ao estado quo ante.
Deve-se ressaltar, ainda, que a intervenção federal pauta-se em princípios
constitucionais, sendo estes os balizadores de sua atuação durante o período em que
permanecer a referida intervenção.
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2. DITADURA MILITAR NO BRASIL
Em 01 de abril de 1964, a ditadura militar, também conhecida como quinta
república brasileira, fora instaurada. Perdurando até 15 de março de 1985, possuindo
diversos governos no período acima mencionado.
O golpe militar, possuindo um caráter nacionalista e com um autoritarismo
ímpar, destituiu o então presidente da república João Goulart, mesmo tendo sido eleito
democraticamente.
O referido regime findou 5com a ascensão de José Sarney à presidência da
república, iniciando um período que fora denominado de Nova República.
A proposta inicial da intervenção militar consistia que a mesma seria por um
curto período de tempo. Todavia, a referida intervenção perdurou por 21 (vinte e um)
anos. Ademais, o referido regime colocou em prática diversos Atos Institucionais (AI),
ensejando o AI-5 no ano de 1968, vigendo por 10 (dez) anos.
A Carta Magna de 1946 fora substituída pela de 1967, concomitantemente o
Congresso Nacional fora dissoluto, diversos direitos civis foram suprimidos, além de
ter sido criado na época o Código de Processo Penal Militar permitindo que tanto a
polícia militar quanto o exército brasileiro prendessem ou encarcerassem indivíduos
considerados suspeitos, impossibilitando qualquer revisão no judiciário.
O regime militar que se instaurou no Brasil tinha um cunho nacionalista,
voltado para o desenvolvimento, além de se opor ao comunismo.
Na década de 70, a ditadura alcançou o maior índice de popularidade, através do
milagre econômico, mesmo tal regime censurando todos os veículos de comunicação,
torturando e exilando dissidentes.
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Já na década de 80, igual ocorrera em outros países latino-americanos
governados por regimes militares, a ditadura no Brasil entrou em declínio pelo fato do
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governo não conseguir fomentar a economia, não conseguir conter a inflação, sem
mencionar os elevados índices de concentração de renda, bem como a alta taxa pobreza
vivenciada na época, oriundos do plano econômico praticado pelo regime ditatorial,
que serviu para incitar o país para o movimento pró-democracia.
Adiante, o governo militar da época aprovou uma Lei que anistiou todos os
crimes de cunho político praticados pelo regime ditatorial e contra ele, diversos direitos
que até então estavam sendo suprimidos passaram a ser respeitados, e fora realizada
uma eleição presidencial indireta no ano de 1984, tendo como candidatos pessoas civis
e militares.
A doutrina de segurança nacional adotada pelo Brasil para justificar o regime
militar serviu de inspiração para outros países latino-americanos, ou seja, os mesmos se
agarravam na tentativa de justificar atos militares como sendo um meio de proteção da
segurança nacional em tempos conturbados.
Mais tarde, com o advento da CRFB/88 o país retomou sua institucionalidade,
ou seja, a Carta Magna brasileira estabelecia que as Forças Armadas retomassem sua
funcionalidade institucional, qual seja: defender o Estado, além de garantir os poderes
constitucionais, bem como a garantia da Lei e da ordem.
3. DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A INTERVENÇÃO FEDERAL
Para uma melhor compreensão dos princípios inerentes à intervenção federal,
faz-se necessário uma breve explanação sobre o que vem a ser os princípios segundo o
ordenamento pátrio brasileiro.
Assim, Miguel Reale (2003) conceitua princípios dizendo que:
(...) são enunciações normativas de valor genérico, que
condicionam e orientam a compreensão do ordenamento
jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração
de novas normas. São verdades fundantes de um sistema de
conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por
terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem
prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos
116
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis. (REALE
2003, p. 37)
Neste diapasão, Mauricio Godinho Delgado (2011) entende que:
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Princípio traduz, de maneira geral, a noção de proposições
fundamentais que se formam na consciência das pessoas e
grupos sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas,
direcionam-se à compreensão, reprodução ou recriação dessa
realidade. (DELGADO 2011, p. 180)
Com relação à função dos princípios dentro do ordenamento jurídico brasileiro,
Silvio de Salvo Venosa (2004, p. 162) diz que através “dos princípios, o intérprete
investiga o pensamento mais elevado da cultura jurídica universal, buscando orientação
geral do pensamento jurídico”.
Logo, pode-se aferir que os princípios servem de balizadores no ordenamento
jurídico pátrio brasileiro.
5

3.1 DO PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE
O princípio da excepcionalidade justifica-se na regra do federalismo onde os
Estados devem ser autônomos, ou seja, devem ser capazes de realizar livremente, desde
que obedecidas algumas restrições constantes na CRFB/88 imposta pela União,
atividades que venham de encontro ao seu interesse.
Tal princípio pode facilmente ser constatado no artigo 34, caput, da CRFB/88,in
verbis:
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
Federal, exceto para:
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da
Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem
pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas
unidades da Federação;
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
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a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de
dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias
fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em
lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial;
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios
constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime
democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e
indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e
nas ações e serviços públicos de saúde.
Conforme depreende-se da expressão grifada no dispositivo acima, a
intervenção é uma excepcionalidade, posto que a União irá interferir nos Estados, tão
pouco no Distrito Federal, salvo nos casos expressos nos incisos e alíneas do referido
dispositivo.
3.2. DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE
O princípio da taxatividade, assim como o da excepcionalidade, encontra
guarida no artigo 34 da CRFB/88, uma vez que o legislador trouxe na redação do
referido dispositivo um rol taxativo quanto às possibilidades de intervenção.
Logo, pode-se aferir que as hipóteses ensejadoras da intervenção federal no
Brasil estão elencadas no artigo supracitado, não cabendo nenhuma outra possibilidade.
3.3. DO PRINCÍPIO DA TEMPORALIDADE
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O princípio da temporalidade visa salvaguardar a autonomia dos estadosmembros da federação, ou seja, o decreto que estabelece a intervenção federal deverá
possuir um prazo determinado e, uma vez reestabelecido o equilíbrio pretendido,
retornar-se-á autonomia federativa.
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Logo, pode-se aferir que a intervenção federal objetiva afastar, mesmo que de
maneira temporária, a autonomia estadual ou parte dela. Todavia, Michel Temer (2003)
lembra em sua obra elementos do direito constitucional que a regra contida na
CRFB/88 é de não intervenção, o evidencia a autonomia dos estados-membros da
federação. O referido autor ressalta, ainda, que a União não tem permissão para intervir
nos interesses dos estados-membros, pois são semelhantes, ou seja, são pessoas
jurídicas de direito público iguais. E finaliza afirmando que “na verdade, quando a
União intervém em dado Estado, todos os Estados estão intervindo conjuntamente; a
União age, no caso, em nome da Federação”.
Neste diapasão, o prazo da intervenção federal será a duração constante no
decreto, devendo o referido prazo ser certo e determinado. Todavia, o decreto não
precisa necessariamente especificar
5 o tempo de duração da referida intervenção, ou
seja, não há necessidade de explicitar em dias sua vigência, uma vez que tal intervenção
pode ser condicionada a uma finalidade precípua.
Para Enrique Ricardo Lewandowski (1994) “o que não se tolera é a intervenção
com prazo ilimitado, decretada em termos genéricos, posto que tal vulneraria a
autonomia da unidade federada objeto da medida”.
Ademais, o decreto de intervenção deve estabelecer as condições que pautaram
a referida medida, ou seja, as regras e instruções que serão seguidas durante a
intervenção, além de explicitar como se dará a concretização de tal medida, bem como
dos órgãos envolvidos em tal operação.
3.4. DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
O princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da
proibição do excesso e/ou do devido processo legal em sentido substantivo, estabelece
uma imposição positiva e material relativa ao conteúdo de atos limitadores de direitos
fundamentais, de maneira a determinar uma proibição do excesso na limitação de tais
direitos.
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Logo, pode-se aferir que este princípio determina que nenhum direito
constitucionalmente assegurado, desfruta de supremacia ou absolutismo, ou seja, não se
pode ceifar outra garantia (direito) de grau e valor equivalente.
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Neste diapasão, Dirley da Cunha Júnior (2009) entende que:
(...) é um importante princípio constitucional que limita a
atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em
especial, veda que a Administração Pública aja com excesso ou
valendo-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e
desproporcionais. (CUNHA JÚNIOR 2009, pág. 50)
Corroborando, o professor Paulo Bonavides (2006) aduz que:
(...) em nosso ordenamento constitucional não deve a
proporcionalidade permanecer encoberta. Em se tratando de
princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão contra
os excessos do Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e
liberdades constitucionais. De tal sorte que urge, quanto antes,
extraí-lo da doutrina, da reflexão, dos próprios fundamentos da
Constituição, em ordem a introduzi-lo, com todo o vigor, no uso
jurisprudencial. (BONAVIDES 2006, pág. 434)
Deste modo, pode-se aferir que o princípio, ora em examine, busca salvaguardar
direitos constitucionalmente garantidos a sociedade, ou seja, visa protege-la contra os
excessos do Estado.
4. DA INTERVENÇÃO FEDERAL
A intervenção federal dá-se de maneira temporária onde o Estado perde, perante
a União, suas prerrogativas totalmente ou parcialmente, onde prevalecerá a vontade do
interventor.
Neste diapasão, Sandy Sousa (2009, online) diz que “intervenção é uma medida
através da qual quebra-se excepcional e temporariamente a autonomia de determinado
ente federativo, nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal”
Como dito anteriormente, a regra segundo a CRFB/88 é de não intervenção.
Todavia, o artigo 34 da Carta Magna traz um rol taxativo, tornando tal instituto uma
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medida excepcional, sendo uma forma de defesa da União, além de servir como
proteção para os entes federados que a compõem.
Logo, pode-se aferir que a União não irá intervir nos estados-membros e nem no
Distrito Federal, salvo nas hipóteses de pressupostos materiais elencadas no artigo 34
da CRFB/88. As referidas hipóteses caracterizam situações presumíveis que possam
colocar em risco (seja ele atual ou potencial) a União e/ou seus entes federados.
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O instituto da intervenção federal é utilizado para coibir tentativas estrangeiras
de invasão, bem como para evitar que a autonomia concedida pela União seja mal
utilizada pelos estados-membros, de modo que possa ensejar um conflito entre estados,
dentre outros.
Ademais, além dos pressupostos contidos no artigo 34 da CRFB/88 de cunho
material, a intervenção sujeita-se a alguns pressupostos formais elencados no artigo 36
da Carta Magna.
Cabe obtemperar que a decretação e efetivação de tal medida é competência
5
privativa do chefe maior do poder
Executivo, ou seja, do Presidente da República,
conforme estabelece o artigo 84, X, da CRFB/88, onde tomará tal decisão por meio de
decreto após ouvir o Conselho de Defesa Nacional (artigo 91, §1º, II da CRFB/88) e
Conselho da República (artigo 90, I da CRFB/88).

Deve-se ressaltar que o Congresso Nacional deverá apreciar o decreto advindo
do Presidente da República, este ato caracteriza o controle político sobre o decreto de
intervenção federal. Tal análise deve ocorrer dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme estabelece o artigo 36, §1º da CRFB/88. Todavia, o artigo 36, §2º da
CRFB/88 diz que “se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia
Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro
horas”
Cumpre salientar que existem alguns casos em que há a dispensa do controle
político, ou seja, não há necessidade de análise pelo Congresso Nacional, tais casos
encontram guarida no artigo 36, §3º da CRFB/88 estabelecendo que em casos onde o
decreto se limitar apenas a suspensão da execução do ato impugnado não terá este
controle. Assim, pode-se aferir que a dispensa relaciona-se quando for para “prover a
execução de lei federal, ordem ou decisão judicial” (artigo 34, VI da CRFB/88) e para
“assegurar a observância dos princípios constitucionais” (artigo 34, VII da CRFB/88).
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O artigo 36, §1º diz que “o decreto de intervenção, que especificará a amplitude,
o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será
submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do
Estado, no prazo de vinte e quatro horas.” Todavia, “cessados os motivos da
intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo
impedimento legal” (artigo 36, §4º da CRFB/88).
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4.1. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO FEDERAL
A intervenção federal possui várias espécies, sendo elas: espontânea; provocada
por solicitação; provocada por requisição; e provocada dependendo do provimento de
representação.
Adiante, abordar-se-á as referidas espécies de intervenção federal a fim de
melhor elucidar o tema proposto.
4.1.1. Da Intervenção Espontânea
A intervenção espontânea, também chamada de ofício, ocorre quando o chefe
do poder Executivo se utilizando de sua discricionariedade opta pela intervenção e age
de ofício, sem a necessidade de provocação.
O chefe do poder Executivo poderá agir de ofício nos casos elencados no artigo
34, I, II, III e IV da CRFB/88.
4.1.2. Da Intervenção Provocada Por Solicitação
No caso de intervenção federal provocada por solicitação, quando de sua
ocorrência, o chefe do poder Executivo poderá valer-se de sua discricionariedade, ou
seja, caberá a ele decidir sobre a decretação ou não da intervenção federal.
Logo, pode-se aferir que o mesmo não terá uma obrigatoriedade, no caso de
recebimento de uma solicitação, de decretação de intervenção federal. Deste modo, fica
evidenciado que se utilizando dessa espécie, o legislador visou salvaguardar dos
poderes Legislativos, bem como dos poderes Executivos regionais, conforme
estabelece o artigo 34, IV, combinado com o artigo 36, I, primeira parte da CRFB/88.
4.1.3. Da Intervenção Provocada Por Requisição
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Na intervenção federal provocada por requisição, o chefe do poder Executivo
será obrigado, ou seja, não poderá valer-se de sua discricionariedade, devendo decretar
a intervenção federal no Estado requisitante.
Assim, se o poder Judiciário estiver sofrendo coação, a requisição para que
ocorra a intervenção federal deverá vir do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme
estabelecido no artigo 34, IV combinado com o artigo 36, I, segunda parte da CRFB/88.

4.1.4. Da
Representação

Intervenção

Provocada

Dependente

De

Provimento
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Por sua vez, o artigo 34, VI, combinado com o artigo 36, II da CRFB/88 diz que
quando tratar-se de desobediência a ordem e/ou decisão judicial a intervenção federal
dependerá de requisição do STF, ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De

No tocante da intervenção provocada que dependerá de provimento de
representação, esta ocorrerá quando violados os princípios constitucionais, conforme
5
estabelece o artigo 34, VII combinado
com o artigo 36, III, primeira parte, da
CRFB/88, cabendo ao STF o provimento e ao Procurador-Geral da República a
representação.

Ademais, ocorrerá, também, intervenção provocada dependente de provimento
de representação quando houver uma recusa quanto à execução de lei federal, conforme
prevê o artigo 34, VI, combinado com o artigo 36, III, segunda parte da CRFB/88.
5. Intervenção Federal no Rio de Janeiro
Após discorrer sobre o tema proposto, faz-se necessário a observância de sua
aplicabilidade em um caso concreto. Deste modo, abordar-se-á a intervenção federal
que fora decretada no estado do Rio de Janeiro em 16 de fevereiro de 2018, através do
Decreto nº 9.288, tendo como finalidade abrandar a situação caótica em que se encontra
a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, findando a referida intervenção no dia
31 de dezembro de 2018.
Antes de discorrer sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, cabe ressaltar
que é a primeira vez que o artigo 34 da CRFB/88 é utilizado.
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A intervenção federal decretada no estado do Rio de Janeiro retirou os poderes
do referido estado quanto à segurança pública, ficando a cargo da União cuidar da pasta
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estadual em comento. Para tanto, o então Presidente da República Michel Temer
nomeou como interventor o comandante Militar do Leste brasileiro, o general do
exército Walter Souza Braga Netto, que tem como sede o quartel-general situado na
capital do Rio de Janeiro.
Deste modo, o general Braga Netto será subordinado ao Presidente da
República. Todavia, o referido general não sujeitar-se-á às leis estaduais que por
ventura vierem a conflitar com as medidas que forem necessárias para que a
intervenção federal seja executada plenamente. Ademais, cabe esclarecer que o general
Braga Netto, na prática, atuará como um governador, porém limitando-se a segurança
pública estadual. Assim, pode-se aferir que as polícias civil e militar, o corpo de
bombeiro e a administração penitenciária estarão sobre as ordens do então interventor
federal.
A motivação da União para tomar essa medida extrema vem se fortalecendo
com o transcorrer do tempo. No ano de 2016, o estado do Rio de Janeiro enfrentava
uma severa crise econômica, ficando com seu orçamento reduzido, não possuindo
verbas suficientes para saldar o salário dos servidores públicos. A falta de um
planejamento orçamentária eficiente, aliado a falta de recursos suficientes corroboraram
para o estágio caótico em que se encontra a segurança pública do Rio, sendo o
governador Luiz Fernando Pezão obrigado a declarar estado de calamidade pública.
Diante da situação descrita acima, o estado do Rio de Janeiro prosseguiu
piorando. Tal piora corroborou para que houvesse um significativo aumento de
assassinatos, bem como de outros crimes, deixando as forças policiais do estado do Rio
de Janeiro reféns da violência urbana.
Neste diapasão, pode-se aferir que a medida adota pela União de intervenção
deu-se na tentativa de retirar do crime organizado o poder que o mesmo detém no
estado fluminense, buscando reestabelecer a ordem pública e proporcionar aos cidadãos
do estado do Rio de Janeiro a segurança que tanto almejam.
6. CONCLUSÃO
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O tema proposto tem gerado diversas dúvidas quanto a sua aplicabilidade,
quanto a sua real necessidade e quanto a sua eficácia. O presente trabalho buscou
elucidar questões pontuais.
Deste modo, fora abordado a questão da ditadura vivenciada no Brasil a fim de
entender o receio que paira na sociedade, o medo de reestabelecer a ditadura em âmbito
nacional novamente.
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Todavia, em que pese o medo de boa parte da sociedade, tal medida se faz
necessária, pois não pode uma não forte como Brasil ficar a margem dos mandos e
desmandos de criminosos bem armados, bem articulados, com ramificações em
diversas áreas da sociedade.
O cidadão fluminense, assim como os brasileiros que residem em outras regiões
do Brasil sofrem com o aumento da criminalidade, pois a violência tem crescimento
abruptamente. Todavia, no estado do Rio as organizações criminosas tomaram uma
proporção gigantesca, colocando em risco todos os cidadãos que lá residem, além da
soberania do ente federativo, pois o crime, como dito anteriormente, possui diversas
ramificações na sociedade.

5

Assim, em um ato excepcional, o então Presidente da República utilizou do
artigo 34 da CRFB/88 para decretar tal intervenção, objetivando por um fim no crime
organizado ou pelo menos amenizar os diversos problemas que tais organizações
causam para o estado fluminense.
Neste diapasão, pode-se aferir que o referido Decreto fora feito observando todo
o disposto acerca do tema na CRFB/88, além de respeitar os princípios que foram
melhor explicados no transcorrer do trabalho, garantindo assim que a referida
intervenção é uma medida excepcional, com prazo de início e término, devendo
observar a proporcionalidade, e cabendo tão somente nos casos previstos na CRFB/88.
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Resumo: O presente artigo analisa o papel exercido pelo Poder Judiciário na
concretização dos direitos fundamentais encartados na Constituição da República. Para
tanto, discorre sobre o conceito e a evolução histórica dos direitos fundamentais, bem
assim seu processo de constitucionalização na Carta Política de 1988, reconfigurando a
própria estrutura política do Estado de Direito face ao princípio democrático.
Sequencialmente, busca demonstrar que o movimento teórico-filosófico do
neoconstitucionalismo produziu o fenômeno da judicialização, com acréscimo da
demanda social pela atuação do Poder Judiciário, muitas vezes acionado para suprir as
lacunas deixadas pela retração dos Poderes Legislativo e Executivo. Por fim, defendeu
que a postura ativista do Poder Judiciário, para concretização dos direitos
fundamentais, encontra apoio na Constituição da República e se legitima como
expressão lídima de uma democracia real.
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Democracia. Ativismo judicial.
Sumário: 1. Introdução – 2. Direitos Fundamentais - 2.1. Conceito e evolução - 2.2.
Direitos fundamentais na Constituição Brasileira de 1988 - 3. Democracia e Direitos
Fundamentais – 3.1. Estado Democrático de Direito – 3.2. Neoconstitucionalismo –
3.3 Judicialização – 4. Ativismo judicial – 5. Uma democracia ideal x uma democracia
real – 6. Conclusão.

1 INTRODUÇÃO:Diante do crescente número de decisões proferidas pelo Judiciário
em que se verifica uma postura proativa a fim de efetivar os direitos fundamentais
previstos na Constituição de 1988, cresce a discussão acerca do ativismo judicial,
tema que vem sendo debatido nos Estados Unidos desde meados do século passado,
contudo ainda pouco estudado no cenário jurídico brasileiro.
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Para a correta compreensão e análise do tema é necessário conhecer as
circunstâncias históricas que ensejaram seu desenvolvimento, sendo importante, ainda,
sua diferenciação da chamada judicialização, fenômeno com o qual muitas vezes é
confundido.
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Com efeito, a judicialização abriu as portas para o ativismo judicial, na medida em
que deslocou para o Judiciário a decisão acerca de questões relevantes dos pontos de
vista político, social e moral, nada obstante diferencie-se deles em relação ao elemento
voluntarista do julgador.
Superada a delimitação conceitual do que vem a ser ativismo judicial, demonstrase sua legitimidade para a concretização dos direitos constitucionalmente garantidos,
bem como a necessidade da adoção de tal postura pelo Poder Judiciário, notadamente
ante ao vazio deixado pelos demais Poderes e à necessidade de proteção dos direitos
das minorias.
2 DIREITOS FUNDAMENTAIS
2.1 Conceito e evolução

5

A partir de uma verdadeira afirmação histórica, os direitos humanos foram sendo
incorporados aos textos constitucionais, passando a representar, mais do que
abstenções, obrigações de caráter concreto do Estado.
Grande parte da doutrina afirma que ao serem reconhecidos por determinada
ordem constitucional, expressa ou implicitamente, tais direitos passam a ser
denominados “direitos fundamentais”.[1]
Consoante J.J Gomes Canotilho, a origem dos direitos fundamentais remonta à
antiguidade clássica, na medida em que o pensamento sofístico, a partir da natureza
biológica comum dos homens, aproxima-se da tese da igualdade natural e da ideia de
humanidade.[2]
Na Idade Média, as concepções cristãs, ao distinguir a lei divina da lei natural e da
lei positiva abriram o caminho para submeter o direito positivo às normas jurídicas
naturais, fundadas na própria natureza dos homens.
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Sem embargo, foi a secularização do direito natural pelos valores objetivos da
escolástica espanhola que deu origem a uma concepção secular do direito natural, uma
vez que substituiu a vontade divina pela natureza ou razão das coisas.
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Canotilho afirma que a doutrina dos direitos fundamentais costuma destacar
também a Magna Charta Libertatum de 1215, contudo, segundo o autor, não se tratava
de uma manifestação da ideia de direitos fundamentais inatos, mas da afirmação de
direitos da aristocracia feudal em face do seu suserano.
Contudo, o constitucionalista admite que embora este preceito começasse por
aproveitar apenas a certos estratos sociais, acabou por ter uma dimensão mais geral
quando se tornou extensivo a todos os ingleses.[3]
Por sua vez, o surgimento das teorias contratualistas do Estado não só colaborou
para a queda do feudalismo, mas também para o reconhecimento dos direitos do
homem, na medida em que a burguesia, marginalizada pelo sistema absolutista em que
a nobreza detinha privilégios, passou a lutar por seus direitos políticos.
Com efeito, se as ideias contratuais de Hobbes acabaram com a legitimação do
poder absoluto, a teoria de Locke conduziu à defesa da autonomia privada,
influenciando na teoria liberal dos direitos fundamentais, que os considera sempre
como direitos de defesa do cidadão em face do Estado.
Nesse contexto, surgiram os direitos fundamentais de primeira geração ou
dimensão, os quais dizem respeito a direitos fundados na vida, liberdade, propriedade,
enfim direitos de conteúdo negativo, isto é, que impõem a abstenção do Estado, o qual,
por intermédio das leis, passou a interferir nas relações sociais somente para garantir a
segurança jurídica.
Nada obstante, a abstenção do Estado propiciou a exploração do proletariado pelo
detentor do capital, fazendo com que a criminalidade e a miséria se acentuassem nos
grandes centros industriais, ocasionando graves problemas sociais.
O descaso com os problemas sociais associado às pressões decorrentes da
industrialização em marcha, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento
das disparidades internas da sociedade geraram novas reivindicações, impondo ao
Estado um papel ativo na realização da justiça social.[4]
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Diante da situação de miséria, o capitalismo entrou em crise, principalmente após
a Revolução Industrial, ganhando espaço a doutrina socialista, que se contrapunha aos
ideais liberais ao propor o fim da propriedade privada e das classes sociais.
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Nesse contexto, surgiu o Estado social como reflexo das mudanças
socioeconômicas e políticas ocorridas no primeiro pós-guerra, o qual se evidenciou
desde a Constituição mexicana de 1917, passando pela Constituição de Weimar, na
Alemanha (1919), Polônia e Yugoslávia (1921) até 1989, que marcou o fim da guerra
fria.
Sobre o tema leciona Fábio Konder Comparato:
(...) em contrapartida a ascensão do indivíduo na História,
a perda da proteção familiar, estamental ou religiosa, tornou-o
muito mais vulnerável às vicissitudes da vida. A sociedade
liberal ofereceu-lhe, em troca, a segurança da legalidade, com a
garantia da igualdade de todos perante a lei. Mas essa isonomia
cedo revelou-se uma pomposa inutilidade para a legião
5

crescente de trabalhadores, compelidos a se empregarem nas
empresas capitalistas. Patrões e operários eram considerados,
pela majestade da lei, como contratantes perfeitamente iguais
em direitos, com inteira liberdade para estipular o salário e as
demais condições de trabalho. Fora da relação de emprego
assalariado, a lei assegurava imparcialmente a todos, ricos e
pobres, jovens e anciãos, homens e mulheres, a possibilidade
jurídica de prover livremente à sua subsistência e enfrentar as
adversidades da vida, mediante um comportamento disciplinado
e o hábito da poupança.
O resultado dessa atomização social, como não poderia
deixar de ser, foi a brutal pauperização das massas proletárias,
já na primeira metade do século XIX. Ela acabou, afinal, por
suscitar a indignação dos espíritos bem formados e a provocar a
indispensável organização da classe trabalhadora. A
Constituição francesa de 1848, retomando o espírito de certas
normas das Constituições de 1791 e 1793, reconheceu algumas
exigências econômicas e sociais. Mas a plena afirmação desses
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novos direitos humanos só veio a ocorrer no século XX, com a
Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de
1919.[5]
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Com efeito, o Estado Social se funda no intervencionismo estatal destinado à
proteção, preservação e promoção do mercado, bem como à satisfação das
reivindicações da sociedade de massa, à proteção dos direitos humanos, especialmente
após o desaparecimento dos regimes nazifascistas.
Assim, o Estado espectador se torna atuante, transformando-se em agente criador e
prestador de serviços. Sobre o tema observa Paulo Bonavides:
Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas
reivindicações que a impaciência do quarto estado faz ao poder
político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os
direitos de trabalho, da previdência, da educação, intervém na
economia como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda,
regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos,
dá ao trabalhador e ao burocrata casa própria, controla as
profissões, compra a produção, financia as exportações,
concede o crédito, institui comissões de abastecimento, provê
necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na
sociedade todas as classes na mais estreita dependência do seu
poderio econômico, político e social, em suma, estende sua
influência a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em
grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante o
Estado pode com justiça receber a denominação de Estado
Social.[6]
Nesse contexto, surgem os direitos de segunda geração ou dimensão, que buscam
a isonomia material por meio das prestações positivas do Estado, os quais dominaram o
século XX.
A partir da década de 1960, o forte impacto tecnológico, o estado de beligerância e
o processo de descolonização do segundo pós-guerra acarretaram reflexos no campo
dos direitos fundamentais.
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Surge uma nova categoria de direitos humanos, os chamados direitos de terceira
geração ou dimensão, denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, que
não se restringem a individualidade de cada um, transportando-se para uma dimensão
coletiva, transindividual e indivisível. Decorrem da reflexão acerca de temas referentes
ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum
da humanidade.
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A doutrina constitucionalista aponta ainda a existência dos direitos de quarta
dimensão surgidos como resultado da globalização dos direitos fundamentais, no
sentido de uma universalização no plano institucional. São citados como exemplo o
direito à democracia, à informação e ainda, ao pluralismo.
À evidência, a distinção entre gerações dos direitos fundamentais é estabelecida
apenas com o propósito de situar os diferentes momentos em que esses grupos de
direitos surgem, não significando dizer que os direitos previstos num momento tenham
sido suplantados por aqueles surgidos em instante seguinte. [7]
Os direitos de cada geração persistem válidos juntamente
5

com os direitos da nova geração, ainda que o significado de
cada um sofra o influxo das concepções jurídicas e sociais
prevalentes nos novos momentos. Assim, um antigo direito
pode ter o seu sentido adaptado às novidades constitucionais.[8]
No Brasil, embora seja possível identificar a evolução dos direitos fundamentais
em momentos anteriores da história pátria, sobretudo com os marcos do fim da
escravidão e do estabelecimento da República, seguidos de conquistas sociais no campo
do trabalho, na Era Vargas, é notadamente com a Constituição de 1988 que se
estabelecem consolidam.
2.2 Direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988
A Constituição de 1988 formatou um catálogo de direitos fundamentais na toada
de um processo de redemocratização do país após mais de 20 (vinte) anos de ditadura
militar. Desse modo, o constituinte reconheceu grande número de direitos sociais ao
lado de direitos clássicos e diversos direitos de liberdade, direitos políticos e outros.[9]
Conforme Ingo Wolfgang Sarlet[10], a Constituição brasileira de 1988 se
caracteriza como analítica, pluralista, com forte cunho programático e dirigente.
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Analítica porque possui grande número de dispositivos legais, à exemplo do Título
II, nomeado “dos Direitos e Garantias Fundamentais”, onde se reflete um caráter
regulamentista, que dá a entender que o constituinte buscou resguardar as conquistas
alcançadas contra o próprio legislador ordinário.
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O pluralismo advém do caráter compromissário, pois o constituinte buscou
conciliar posições e reivindicações resultantes de fortes pressões políticas exercidas
pelas tendências envolvidas no processo constituinte.
O cunho programático e dirigente resulta da grande quantidade de disposições que
requerem regulamentação legislativa, estabelecendo programas, fins, imposições
legiferantes e diretrizes a serem perseguidas, implementadas e asseguradas pelos
poderes públicos.
Este último aspecto foi mitigado em face da redação do § 1º do artigo 5º da
Constituição da República, que estabelece a aplicabilidade imediata das normas
definidoras de direitos fundamentais.
Com efeito, os direitos fundamentais são protegidos formalmente (procedimento)
e materialmente, por intermédio das chamadas cláusulas pétreas (art. 60 da CF).
A propósito, o § 2º do artigo 5º da Constituição prevê um conceito aberto de
direitos fundamentais no Direito constitucional brasileiro, na medida em que estabelece
que os direitos e garantias previstos na Carta Magna não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que o Brasil
seja parte, constituindo a chamada cláusula geral inclusiva.
Especificamente no que tange aos tratados ou convenções internacionais sobre
direitos humanos, o § 3º do artigo 5º da Constituição da República dispõe ainda que,
quando aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.[11]
À evidência, a localização topográfica dos direitos fundamentais logo no início da
Constituição brasileira de 1988 faz com que esse conjunto sirva de parâmetro
hermenêutico e valores superiores de toda a ordem constitucional e jurídica.
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Quadra salientar que os direitos previstos na Constituição da República possuem
uma dupla dimensão da fundamentalidade: direitos objetivos e subjetivos. Sob a
perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais possibilita-se à coletividade exigir
ações positivas e negativas do Estado relacionadas aos direitos fundamentais e às
liberdades em geral. Já no que tange à perspectiva objetiva, os direitos fundamentais
representam uma diretiva de atuação para o Estado, iluminando suas atividades
típicas.[12]

3
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Além disso, os direitos fundamentais possuem eficácias vertical e horizontal.
A primeira diz respeito à relação Estado-cidadão, vinculando o legislador, o
administrador e o juiz aos direitos fundamentais. Por sua vez, a eficácia horizontal
concerne à esfera privada, isto é, entre particulares detentores de direitos fundamentais.
DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS
3.1 Estado Democrático de Direito
O contexto da evolução dos direito fundamentais necessariamente se imbrica com
5
a democracia, como regime político,
e o Estado de Direito, como estrutura política de
organização estatal, de cujo amálgama se extrai o concepção de Estado Democrático de
Direito, do qual a Constituição declara ser constituída a República Federativa do Brasil
(CF/88, art.1º, caput).

A democracia, como regime político, é conceito de difícil equação, e se situa
muito além da significativa mas por si só insuficiente definição etimológica de
“governo do povo”, dadas as dificuldades em obter consonância entre a vontade
popular e a atividade de seus representantes, resultando em ações estatais
desconectadas com a realidade social ou em políticas públicas de baixo sobre as
condições de vida da população[13].
Muito mais do que sua identificação histórica como forma ideal de governo – da
qual há poucos exemplos na era moderna – a democracia contemporânea se qualifica
como autêntico “valor-meio”, em constante aperfeiçoamento e construção, não
podendo ser concebida senão para a concretização dos direitos fundamentais, girando
em torno do núcleo essencial da dignidade da pessoa humana[14] e impondo
observância das suas regras e normas instituidoras, tanto para os exercentes de funções
estatais quanto para os particulares.
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Estado de Direito, por sua vez, é expressão cunhada pela doutrina alemã, de
inegável cunho liberal e que em poucas linhas pode ser definido como Estado da razão,
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Estado do entendimento, centrado na laicidade e na racionalidade, preocupado com a
contenção da intervenção estatal sobre a esfera jurídica dos cidadãos e estruturado
politicamente para viabilizar o autodesenvolvimento dos indivíduos, garantidos por um
plexo de direitos básicos da cidadania (CARNEIRO JÚNIOR, 2012, p.23).
O Estado de Direito, que não nasceu democrático e tampouco constitucional, viuse irreversivelmente lançado para o interior das Cartas Políticas e fundido ao princípio
da soberania popular após a segunda metade do Séc. XX, em fenômeno que forjou tão
indissoluvelmente os conceitos a ponto de já não mais se cogitar da configuração do
Estado senão como Estado Democrático de Direito, que se legitima na exata medida em
que prevê - e subordina à lei e à participação popular- os processos de ascensão e
exercício do poder, em quaisquer das funções estatais.
Muitas são as doutrinas que elencam as características do Estado Democrático de
Direito, mas há consenso de que, na Constituição brasileira, sua existência está bem
definida por princípios estruturantes, assim identificados por José Afonso da Silva
(2000, p. 126):
Princípio da constitucionalidade; princípio democrático
(art. 1º); sistema de Direitos Fundamentais (títulos II, VII e
VIII); princípio da justiça social (art.170, caput e no art.193);
princípio da igualdade (art.5º, caput e I); princípio da divisão
dos poderes (art. 2º) e da independência do juiz (art. 95);
princípio da legalidade (art. 5º, II); princípio da segurança
jurídica (art. 5º, XXXVI e LXXIII).
A concretização dos direitos fundamentais, portanto, representa escopo tão
próximo à democracia que não se pode falar em um deles sem a presença do outro, cuja
fusão, por síntese dialética (MIRANDA, 2002, p.534), representa o Estado
Democrático de Direito.
3.2 Neoconstitucionalismo
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, contemporaneamente aos direitos
fundamentais de segunda geração, surgiu o Neoconstitucionalismo, movimento que
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reconfigurou sensivelmente os paradigmas do direito constitucional clássico,
estabelecendo novos marcos teóricos que, em síntese, impuseram a supremacia e a
força normativa da constituição; a expansão da jurisdição constitucional; a dogmática
interpretativa a partir dos princípios e os métodos de ponderação e argumentação para
solucionar a colisão de normas fundamentais.
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No campo filosófico o neoconstitucionalismo tem por esteio o pós-positivismo,
com centralidade nos direitos fundamentais e na reaproximação entre Direito e ética,
resultando em um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito
(BARROSO, 2005, p.15).
Dentre as transformações do neoconstitucionalismo, consectária da filtragem
constitucional pela qual necessariamente passa toda a interpretação do Direito,
encontra-se a pretensão de construir uma sociedade de intérpretes da Constituição,
ganhando o Poder Judiciário notável relevo neste contexto, uma vez que o sistema de
controle de constitucionalidade brasileiro lhe remete o poder-dever de exercer, tanto na
via difusa, por todos os juízes nas causas individuais ou coletivas, como na via
concentrada no Supremo Tribunal
Federal, mediante as ações constitucionais
5
precipuamente previstas para tal fim, o controle da constitucionalidade das leis e dos
atos normativos.
Mais do que isso: a redemocratização do País, o princípio do acesso à Justiça,
concretizado na prática dos Tribunais, o incremento de meios processuais difusos e
coletivos, o conscientização quanto aos direitos incorporados n Constituição, tudo
como expressão do neoconstitucionalismo[15] provocou um aumento significativo da
demanda do Poder Judiciário, conclamando-o a assumir papel verdadeiramente político
e não apenas institucional técnico na construção do Estado Democrático de Direito,
tornando-se permeável aos anseios da população e passando a intervir, de forma
contundente, nas questões mais candentes da sociedade pós-moderna de massa,
sobretudo nas políticas públicas e nas questões privadas outrora postas à margem de
sua atuação, gerando o fenômeno batizado como “judicialização”.
3.2 Judicialização
O neoconstitucionalismo acabou por gerar como consequência a ascensão
institucional do Judiciário, na medida em que questões relevantes sob o aspecto
político, social e moral passaram a ser decididas pelos julgadores.
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Assim, houve uma verdadeira transferência de parcela de poder do Legislativo e
Executivo para o Judiciário, o que gerou uma mudança substancial no modo de pensar
e efetivar o Direito.
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A jurisdição passou a desenvolver duas atuações, a primeira de aplicação direta da
Constituição às situações nela contempladas, e a segunda através da aplicação indireta
da Constituição para aferir a constitucionalidade de uma norma infraconstitucional.[16]
De acordo com Luis Roberto Barroso tal fenômeno, chamado judicialização, se
deu por diversos motivos. O primeiro deles é o reconhecimento da importância de um
judiciário forte e independente como elemento essencial para as democracias modernas.
O segundo, a desilusão com a política majoritária, em razão da crise de
representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em geral. E, por fim, a própria
preferência dos atores políticos de que certos temas controvertidos moralmente sejam
decididos pelo judiciário.[17]
4

ATIVISMO JUDICIAL

A expressão ativismo judicial foi utilizada pela primeira vez em 1947, por Arthur
M. Schlesinger, autor de um artigo sobre a Suprema Corte americana no período
do New Deal, publicado na revista Fortune.[18]
Após a aludida publicação a locução se popularizou e adquiriu uma conotação
depreciativa, indicando o exercício impróprio do poder judicial[19]. Contudo, não se
trata de expressão unívoca, sendo utilizada com diversas conotações.
Keenan D. Kmiec, reconhece cinco principais conceitos: a) prática utilizada para
atacar atos emanados de outros Poderes, com constitucionalidade defensável; b)
estratégia de não aplicação de precedentes, de baixa aplicação no sistema romanogermânico (civil law); c) conduta de legislar a partir do Tribunal; d) afastamento dos
cânones interpretativos; e) julgamento predeterminado a um fim.[20]
Para Luís Roberto Barroso a expressão indica uma participação mais ampla e
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior
interferência no espaço de atuação dos demais poderes, pontuando que em muitas
situações sequer há confronto, mas mera ocupação. Esse será o conceito adotado no
presente trabalho.
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Registre-se que o ativismo judicial se difere substancialmente da judicialização,
haja vista que esta se trata de um fato, uma circunstância do desenho institucional e não
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de uma atuação política. Cuida-se de uma transferência de poder para as instâncias
judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais – Legislativo e Executivo,
com o aumento quantitativo e qualitativo de matérias sobre as quais o Judiciário passa a
ter a última palavra.[21]Já o ativismo consiste em uma postura, uma atitude, um modo
proativo de interpretar e aplicar a Constituição, expandindo seu sentido e alcance,
sendo um comportamento dos participantes do Judiciário[22].
O ativismo pode ocorrer tanto na interpretação legal quanto na interpretação
constitucional, embora seja mais comum a discussão do tema no que tange às Cortes
Constitucionais.
Segundo Luís Roberto Barroso, o ativismo judicial se instala normalmente em
situações de retração do Legislativo, de distanciamento entre a classe política e a
sociedade civil, impedindo que certas demandas sociais sejam plenamente
atendidas.[23]
5

Para o autor, ocorrerá o aludido fenômeno a) na aplicação direta da Constituição a
situações não contempladas no seu texto e independentemente de interpositio
legislatoris; b) na declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do
Legislativo, a partir de critérios menos rígidos que os de violação literal da
Constituição; e, c) na imposição de condutas ou abstenções ao Poder Público,
notadamente em matéria de políticas públicas[24].
Por sua vez, Evandro Gueiros Leite aponta as seguintes causas: 1) o incremento
progressivo dos Poderes Legislativo e Executivo, justificando a necessidade de
crescimento do Judiciário, para balanceamento do sistema; 2) a insatisfação do povo
em relação à conduta dos outros ramos do Poder; 3) a evolução social, política e
cultural dos tempos atuais.[25]
O ativismo judicial é contraposto pela autocontenção judicial, a qual se caracteriza
pela deferência judicial em relação à omissão dos demais poderes, deixando um espaço
amplo para a atuação dos mesmos.
5

UMA DEMOCRACIA REAL VERSUS UMA DEMOCRACIA IDEAL
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Em que pese o quadro constitucional brasileiro delineado desde 1988 com a
instituição de um Estado Democrático destinado a assegurar valores supremos de uma
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sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, abrangendo de forma exaustiva os
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça, não se verifica o acesso da totalidade da população sequer aos
direitos fundamentais mais básicos, como saúde, educação, moradia, entre outros
tantos.
Desse modo, conforme afirma Norberto Bobbio, o problema fundamental em
relação aos direitos fundamentais no Brasil, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o
de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.[26]
Desta feita, em uma sociedade desigual como a brasileira, em que a garantia
formal da igualdade não basta para que a população viva com dignidade, o povo busca
o Judiciário a fim de que sejam garantidos os direitos fundamentais não efetivados pelo
Poder Executivo em razão de problemas operacionais, orçamentários ou, ainda, pela
ausência de regulamentação por parte do Poder Legislativo.
Desse modo, diante da deficiência dos demais Poderes, exsurge o Poder Judiciário
como promovedor de medidas sociais compensatórias e mesmo satisfativas para
determinadas demandas individuais e coletivas[27] por meio de uma atuação proativa
em prol da concretização dos direitos constitucionalmente garantidos.
Assim, tendo em vista o vazio deixado pelo Legislativo e Executivo, a atuação
jurisdicional auxilia na implementação dos pontos fundamentais para a construção do
Estado democrático, os quais, consoante Dallari[28] são três:
A supremacia da vontade popular, que colocou o problema
da participação popular no governo, suscitando acesas
controvérsias e dando margem às mais variadas experiências,
tanto no tocante à representatividade, quanto à extensão do
direito de sufrágio e aos sistemas eleitorais e partidários.
A preservação da liberdade, entendida, sobretudo como
poder de fazer tudo o que não incomodasse o próximo e como o
poder de dispor de sua pessoa e de seus bens, sem qualquer
interferência do Estado.
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A igualdade de direitos, entendida como a proibição de
distinções no gozo de direitos, sobretudo, por motivos
econômicos ou de discriminação de classes sociais.
Nesse contexto, faz-se necessária a atuação ativista do julgador a fim de permitir a
concretização dos direitos fundamentais garantidos na Carta Constitucional,
comunicando-lhes plena eficácia.
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A esse respeito observa Victor Augusto Passos Villani Côrtes:
Relevante se faz observar que atualmente o Poder
Judiciário Brasileiro tem
demonstrado uma posição límpida em relação ao ativismo.
Pode-se citar como exemplo mais contundente deste fenômeno
a distribuição de medicamentos e determinações de tratamentos
mediante decisão judicial. Isto são imposições de condutas ou
abstenções do Poder Público. O Executivo vem, em diversos
5
casos, perdendo
demandas e sendo obrigado a custear
medicamentos que não constam dos protocolos do Ministério da
Saúde.

Um fenômeno positivo decorrente do ativismo é, sem
dúvida, o maior atendimento das necessidades da sociedade.
Como nem o Poder Executivo nem o parlamento tem tomado
frente das situações o Poder Judiciário passou ser a vis
atrativa desses problemas que -normalmente seriam casos a
serem solucionados pelos outros dois Poderes.[29]
À evidência, a teoria da separação dos poderes não constitui óbice à atuação
ativista, pois não possui caráter absoluto, sendo notório que todos os poderes exercem
atividades administrativas, legislativas e julgadoras, sendo os poderes definidos, em
verdade, pela atividade que adquire preponderância.
Com efeito, Amilcar Araújo Carneiro esclarece que embora as circunstâncias
históricas tenham exigido uma rígida separação dos poderes quando da implantação da
teoria da tripartição, nos dias atuais deve haver um entendimento adequado acerca dos
papéis dos poderes:
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Sem dúvida, há uma nova acepção da teoria da separação
dos poderes, ou, mais apropriadamente, teoria da tripartição das
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funções do poder, rente com os postulados do
neoconstitucionalismo. Há uma partilha de poder diferenciada
da rígida separação dos poderes, que deve ser abandonada.[30]
A separação dos poderes hoje não está jungida a um temor
de invasão de um Poder pelo outro, mas sim numa finalidade
utilitária, dividindo tarefas no interior do próprio Estado,
visando a melhorar sua eficiência.
[...]
Diz-se que o poder é uno, mas as suas funções típicas são
divididas e distintas, ‘[...] embora não em compartimentos
estanques – o Estado julgador, o administrador e o
legislador.’[31]
Ademais, o próprio ofício dos julgadores atua na criação do Direito, uma vez que a
norma, como texto que é, via de regra requer seja interpretada, o que consiste na
complementação do sentido do texto normativo, levando em consideração os contextos
espacial e temporal vividos e as peculiaridades do caso concreto.
Com efeito, o julgador ativista apenas desenvolve tal atividade interpretativa a
partir do viés constitucional, isto é, buscando compatibilizar o resultado da aplicação
normativa com os fins da Constituição.
A propósito, não se trata de uma invenção judicial, uma vez que encontra amplo
amparo na doutrina. Citando Ferrari, Amilcar Araújo Carneiro Júnior afirma que o
princípio da legalidade abrange, além da lei formal, outras espécies normativas a ela
equiparadas pela Constituição, sendo substituído pelo princípio da constitucionalidade,
o que faz emergir a necessidade de diferenciá-lo do princípio da reserva legal[32].
Outro não é o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes:
O princípio da legalidade, supervalorizando a lei, teve sua
razão de ser nos primórdios do Estado de Direito; porém, já não
se justifica, pois já não é mais consentâneo com o Estado
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Constitucional, em especial com o neoconstitucionalismo. A
Constituição, antes considerada somente uma carta de
intenções, simbólica e desprovida de força normativa, se
materializou e tornou-se operativa, passando a controlar a
validade das leis e, nos hard cases, a servir como parâmetro
interpretativo e de adequação.[33]
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Quanto à legitimidade do Judiciário, há que se observar que é a própria
Constituição que concede a tal Poder o dever de controle da interpretação das leis
federais e das normas constitucionais, bem como a tarefa do controle de
constitucionalidade. Ex vi:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade
de lei ou ato normativo federal;
5
[...]
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de
lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribunal.[34]
Isso se dá porque é sabido pelo Constituinte que a “vontade da maioria” pode ir de
encontro aos direitos fundamentais ou conduzir a arbitrariedades, o que requer a
atuação do Excelso Pretório, guardião da Constituição Federal, a fim de que sejam
resguardados os direitos fundamentais, ainda que contrariada a deliberação
democraticamente realizada pelos representantes do povo[35].
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Há que se notar ainda que atividade do Judiciário não é arbitrária e ilimitada,
estando adstrita a balizas legais e objetivando a promoção da Justiça, da segurança
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jurídica e do bem estar social.
Sob esse prisma, observe-se que o julgador deve demonstrar racionalmente as
razões de sua decisão por meio da motivação, constitucionalmente garantida aos
jurisdicionados como elemento de controle democrático dos delegatários da atividade
jurisdicional, funcionando também como mecanismo de aperfeiçoamento das demais
funções estatais, pois não inibe – antes incentiva – o Legislativo e o Executivo, que
tiveram seus espaços de decisão supridos pelo Judiciário, a vencer a inércia e preenchêlos com suas atividades precípuas, o que não poucas vezes ocorre com a integração do
exato conteúdo da decisão judicial à legislação ou aos regulamentos administrativos.
A esse respeito, afirma Cappelletti que
Particularmente, de forma diversa dos legisladores, os
tribunais superiores são normalmente chamados a explicar por
escrito e, assim, abertamente ao público, as razões das suas
decisões, obrigação que assumiu a dignidade de garantia
constitucional em alguns países, como a Itália. (...) Assim,
mediante tal praxe, os tribunais superiores sujeitam-se a um
grau de “exposição” ao público e de controle por parte da
coletividade, que também os pode tornar, de forma indireta,
bem mais ‘responsáveis perante a comunidade do que muitos
entes e organismos administrativos (provavelmente a maioria
desses), não expostos a tal fiscalização continuada do
público.[36]
A propósito, a tese da autocontenção judicial também é problemática, porque em
muitos casos nela repousa um Judiciário subserviente aos demais Poderes. O ativismo é
intimamente correlato à judicialização da política, pois à medida que cada vez mais
questões políticas chegam ao Poder Judiciário para serem resolvidas, se reduz a
separação entre Executivo, Legislativo e Judiciário, porque este deve controlar os atos
do governo e não ficar inerte diante deles.
Sobre o tema, observe-se mais uma vez a lição de Mauro Cappelletti:
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[...] Mas esse imperativo [do ativismo judicial] pode ser
válido, outrossim, em face do posicionamento oposto, ou seja,
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em face da ‘abstenção’ (‘restraint”) ou cautela conservadora
dos juízes. Diz-se efetivamente, com muita clareza e firmeza,
que também o conservadorismo judiciário, e não apenas o
ativismo, pode em certas situações e circunstâncias constituir
uma forma de compromisso partidário, de parcialidade portanto,
e por isso de derrogação daquelas ‘virtudes’ – uma verdade que
às vezes é necessário recordar aos juízes, sobretudo aos
tribunais superiores.[37]
Com efeito, diante de omissões legislativas que deixam o povo impossibilitado de
exercer seus direitos, não é viável que os juízes se eximam da responsabilidade, quando
o que mais importa é a concretização dos direitos fundamentais e sociais.
Do mesmo modo, não pode o julgador aplicar cegamente a lei permitindo que
ocorram no mundo fático resultados incompatíveis com os princípios e fins
constitucionais, uma vez que a 5finalidade do Direito não é a determinação e a
calculabilidade racional-formal de uma regulação, senão a justiça. A segurança jurídica
só existe quando a legislação e a jurisprudência são tidas como justas pela comunidade
e não por um partido.[38]
6

CONCLUSÃO

Ao que se depreende do exposto, mesmo com a força adquirida pela Constituição
após a emergência do neoconstitucionalismo, há um enorme espaço que separa o ideal
constitucional da realidade social. Parece que a simples definição de Direitos
Fundamentais em normas constitucionais não tem o condão de se fazerem cumprir por
si só.
Desse modo, diante da retração dos Poderes Legislativo e Executivo na
concretização dos direitos fundamentais e efetivação das políticas públicas o Poder
Judiciário assume relevante papel de transformação do ideário constitucional em
realidade.[39]
Nada obstante, muitas vezes para efetivar os direitos dos cidadãos é necessário que
o julgador ultrapasse o liame da mera aplicação estrita da lei, antevendo os resultados
concretos de sua decisão e, nesse contexto, adotando uma postura proativa a fim de
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efetivar a expectativa de justiça que pesa sobre a jurisdição, trata-se do chamado
ativismo judicial.
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Com efeito, diante de omissões legislativas que deixam o povo impossibilitado de
exercer seus direitos, não é viável que os juízes se eximam da responsabilidade, quando
o que mais importa é a concretização dos direitos fundamentais e sociais, sendo não só
legítima como também necessária a atuação proativa do julgador.
O ativismo muitas vezes é uma necessidade, não sendo plausível que se exija do
cidadão o aguardo da atividade legislativa para a realização de seu direito. Sob esse
prisma, o contramajoritarismo é um mecanismo a favor da democracia, na medida em
que proporciona a efetivação de direitos renegados pelo legislador.
Ademais, não se pode confundir interpretação proativa com discricionária
substituição das escolhas realizadas pelo legislador constituinte, estando o julgador
adstrito aos princípios e fins constitucionais, o que pode ser controlado através das
exigências de fundamentação e publicidade das decisões judiciais.
7
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NOTAS:
[1] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2000. p. 393. No mesmo sentido leciona Fábio
Konder Comparato ao afirmar que: “ É aí que se põe a distinção, elaborada pela
doutrina jurídica germânica, entre direitos humanos e direitos fundamentais
(Grundrechte). Estes últimos são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas
autoridades às quais se atribui o político de editar normas, tanto no interior dos Estados
quanto no plano internacional; são os direitos humanos positivados nas Constituições,
nas leis, nos tratados internacionais.” COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação
histórica dos direitos humanos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 71.
[2] CANOTILHO, J. J. Gomes. Ibid., p. 381.
[3] CANOTILHO, J. J. Gomes. Ibid., p. 382-383.
[4] MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155.
[5] COMPARATO, Fábio Konder. Ibid., p. 65-66.
[6] BONAVIDES, Paulo apud CARNEIRO JÚNIOR, Amilcar Araújo. A
contribuição dos precedentes judiciais para a efetividade dos direitos
fundamentais. Brasília: Gazeta Jurídica, 2012. p. 18.
[7] MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ibid., p. 156.
[8] Ibid.
[9] CARNEIRO JÚNIOR, Amilcar Araújo. Ibid., p. 34-35.
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[10] SARLET, Ingo Wolfgang apud CARNEIRO JÚNIOR, Amilcar Araújo. Ibid.,
p. 34-35
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[11] Para Fábio Konder Comparato a referida disposição constitucional representa
um retrocesso, na medida em que “[...] a tendência predominante, hoje, é no sentido de
se considerar que as normas internacionais de direitos humanos, pelo fato de
exprimirem de certa forma a consciência ética universal, estão acima do ordenamento
jurídico de cada Estado. (...) O Brasil veio, porém, contrariar essa tendência com a
promulgação da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, a qual
introduziu no art. 5º da Constituição Federal, um § 3º [...].”COMPARATO, Fábio
Konder. Ibid., p. 74.
[12] CARNEIRO JÚNIOR, Amilcar Araújo. Ibid., p. 46.
[13] Michele Pereira (2009, p.12), com apoio em Fernando Moro, aponta que “[...]
a essência do Estado Democrático envolveria sempre a legitimação do exercício do
poder pelo povo, o qual atualmente é representado por meio de seus governantes, uma
vez que se tornou inviável aos estados modernos o exercício da democracia direta”, fato
que se encontra na gênese da insatisfação de parcelas expressivas da população com os
mandatários do poder político.
[14] Neste aspecto ressalta-se a opinião de Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p.48),
para quem, no Estado Democrático
5 de Direito, “...a dignidade da pessoa humana é
simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso sentir, da comunidade
em geral, de todos e cada um, condição dúplice esta que também aponta para uma
paralela e conexa dimensão defensiva e prestacional da dignidade.”
[15] Com muita propriedade apontam Eduardo Ribeiro Moreira e Maria Bunchaft
que o neoconstitcuinalimso pretende alcançar o status de filosofia política do Estado, “
[...] modelo teórico delineado a partir de um repensar da filosofia política pelo vértice
inovador da Filosofia Constitucional, modelo de comprometimento constitucional que
se anuncia”. A perspectiva é a de que, a despeito das desigualdades e das fragilidades
das instituições, construa-se no Brasil, a partir deste modelo, uma consciência
constitucional como nos “[...]Países que já adquiriram a percepção da importância dos
seus direitos básicos e da defesa de sua Constituição, que podem ser manifestados por
meio de um patriotismo constitucional, conseguem, pela Constituição desenvolver
novos direitos, novas disposições constitucionais. É a aposta político-civilizatória mais
viável que já encontra exemplos, no século XXI, na Alemanha e em países nórdicos”.
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(Orientador)
RESUMO: A ineficácia das medidas protetivas nos casos de violência domésticaé
constantemente discutida no âmbito jurídico, haja vista que muitas são as vítimas desta
negligência, tendo como principal causa a falta de fiscalização. O artigo 22 da lei
11.340/06 é taxativo quanto as possibilidades de proteger a vítima de seu agressor,
outrora é nítido que as aplicabilidades fáticas das mesmas não são eficazes, situações
esta que se tornam cada dia mais frequente, deixando danos irreparáveis, e
demonstrando uma deficiência constante e viciosa no sistema jurídicobrasileiro, objeto
que deveria fornecer proteção a vítima, porém suas vidas são ceifadas na maioria dos
casos de violência sofrida no âmbito doméstico familiar. Tamanha impunidade,
negligência e omissão fez com que o Brasil fosse condenado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, no caso de Maria da Penha Fernandes, a mesma
sofreu tentativa de homicídio pelo cônjuge que por anos praticou diversas violência
contra a vítima e suas filhas, sancionando a lei 13.340/2006. Diante das situações
vivenciadas notasse o Estado não está preparado para proteger integralmente a vida das
pessoas que sofrem de violência doméstica pelo fato de não ter mão de obra eficaz, bem
como contratação e treinamento de agentes os tornando abeis para atuar na área, e
fiscalização assídua, levando em consideração que a maioria das vítimas são mortas por
arma de fogo e o sistema da polícia federal não tem controle sobre as armas que entram
em território nacional sem registro, assim aumentando as vítimas em potencial dessa
modalidade de violência.
Palavras-chave: violência
vítima.

doméstica,

medida

protetiva, negligência, fiscalização,

ABSTRACT: The ineffectiveness of protective measures in cases of domestic violence
is constantly discussed in the legal arena, since many are the victims of this negligence,
having as main cause the lack of supervision. Article 22 of Law 11.340 / 06 is
exhaustive as to the possibilities of protecting the victim of his aggressor, it was once
clear that their factual applicability is not effective, situations that become more
frequent, leaving irreparable damage, and demonstrating a constant and vicious
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deficiency in the Brazilian legal system, object that should provide protection to the
victim, but their lives are harvested in the majority of cases of violence suffered in the
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domestic family. Such impunity, negligence and omission caused Brazil to be
condemned by the Inter-American Commission on Human Rights, in the case of Maria
da Penha Fernandes, the same woman suffered an attempted murder by her spouse who
for years practiced various violence against the victim and her daughters, sanctioning
Law 13,340 / 2006. In view of the situations experienced, the State is not prepared to
fully protect the lives of people who suffer from domestic violence due to the fact that
they do not have an effective workforce, as well as hiring and training agents, making
them able to work in the area, and assiduous supervision , taking into account that most
victims are killed by firearms and the federal police system has no control over
weapons entering national territory without registration, thus increasing the potential
victims of this type of violence.
Keywords: domestic violence, protective measure, negligence, surveillance, victim.

INTRODUÇÃO
5

O presente artigo expõe sobre a realidade vivida não apenas por mulheres
brasileiras, mas também sobre a realidade violenta sofrida por milhares famílias e
dentro de diversos lares.
Será esclarecido que a violência doméstica não é sofrida apenas pelo gênero
feminino, e quem em geral todos os integrantes estão propícios a serem vítimas em
potência dessa fatalidade que evidencia a falha na fiscalização judiciaria.
Diante do disposto chegaremos ao enraizamento dos motivos pelos quais
muitas mulheres portadoras de medidas protetivas de seus companheiros acabam
virando vitima fatais e se tornando um número na estatística de homicídio.
É gritante a realidade vivenciada, são violência de gênero contra filhos, é o
relacionamento abusivo pela qual a mulher e o homem são submetidos a passar diante
de seus companheiros, é a violência sofrida por ter chegado a idade avançada de mais a
ponte de não conseguir cuidar do seu corpo e sofrer violência por esse motivo tão
banal.
Abordaremos estratégias que poderão ser adotadas pelo sistema judiciário
para que haja a diminuição dos números de violências domesticas e traga o valor
familiar à tona novamente, pois em ambos lados, vítima e agressão, deveria ocorrer o
acompanhamento, sendo eles, a segurança da vítima agredida, invadida e abusada, bem
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como o agressor que pode ser portador de transtornos mentais ou sofrer de traumas
sofridos em sua infância, desencadeando em certo momento de forma violenta, haja
vista que na maioria dos casos o mesmo demonstra arrependimento posterior.
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Violência Doméstica em face da Constituição Federal
No Brasil diariamente se ouve sobre as violências sofridas pelas mulheres,
porém mesmo com a grande repercussão do assunto, muitas vítimas se encontram
desampara pelos órgãos jurisdicionais, tal desamparo na aplicabilidade da lei é
expressado no documentário “Silêncio das Inocentes”, disponível na internet, pela
delegada Maria dos Anjos Camardella[1] “Temos a Lei Maria da Penha? Temos. É
ótima? É, maravilhosa, mas só a lei não funciona. Pertinho da sua casa deve ter uma
mulher sendo assassinada nesse momento e você nem vai saber.”
Observando a atualidade e como as leis estão sendo aplicada, a teoria das
dimensões constitucionais traz à tona o regresso espontâneo e imperceptível fazendo
com que as normas sejam interpretadas de acordo com a primeira dimensão dos direitos
fundamentais, de acordo com IURCONVITE[2]
[...]Da análise dos ensinamentos supra transcritos, pode se
afirmar que são direitos que apresentam um caráter de status
negativus, eis que representam uma atividade negativa por parte
da autoridade estatal, de não violação da esfera individual. É o
afastamento do Estado das relações individuais e sociais [...]
Entende-se que o Estado fica em uma posição defensiva, sendo omisso e
passivo nos conflitos que existentes entre as normas escritas e a aplicabilidade da
mesma na sociedade, haja vista que atualmente nos encontramos na terceira dimensão,
onde as normas abrange os direitos coletivos em sentido amplo, também conhecidos
como interesses transindividuais, gênero em que estão incluídos os direitos difusos, os
coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. (IURCONVITE,
Adriano dos Santos)
A lei 13.340 de 7 de agosto de 2006, segundo CUNHA E PINTO[3] (2015,
p. 39), cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; altera o
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, e das outras
providencias.
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Os privilégios trazidos a mulher nesta lei foram almejados de alegações de
inconstitucionalidade, levando em conta o artigo 5.º, I[4], onde homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações, porém tal artigo não ínsita que por ser iguais perante a
lei deve-se invadir seus direitos e empregar violência ao próximo por ser iguais em
direitos e obrigações.
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No artigo 5º enxerga-se uma interpretação de igualdade implícita e
figurada, seguindo a linha de raciocínio de que os iguais deverão ser tratados com
igualdade e os desiguais deverão ser tratados de acordo com sua
desigualdade, esclarecendo que a fragilidade feminina não é deficiência e sim uma
característica biológica.
Contexto histórico da lei Maria da Penha
Segundo dados obtidos em reportagem², a origem da lei trouxe consigo
muita dor, luta e resiliência da cearense Maria da Penha Maia Fernandes, nascida em
Fortaleza nos meados de 1945, formou-se em farmácia e bioquímica em 1966 na
Universidade Federal do Ceará, casou-se, porém por pouco tempo, após o divórcio
Maria da Penha mudou-se para São Paulo para se dedicar ao seu mestrado em farmácia
vindo a ter o primeiro contato com5 um colombiano, seu futuro agressor, inicialmente
apresentava ser um indivíduo simpático, querido por todos que o rodeavam, fazendo
com que se apaixonassem e dividissem confidencias.
Após o termino de seu mestrado Maria da Penha retornou a Fortaleza,
casada e mãe de uma filha. O colombiano com quem outrora se casará passou a ter
nacionalidade brasileira, após sua nacionalização relata a vítima que os
comportamentos de seu companheiro começaram a mudar, mostrou-se uma pessoa
altamente agressiva, agressões estas acompanhadas de justificativas infundadas, porém
mesmo passando por tais violências não desistiu da relação de imediato.
Até que em maio de 1983 Maria da Penha foi atingida por um tiro de
espingarda disparado pelo seu então marido enquanto dormia, o tiro atingiu a região da
coluna deixando-a paraplégica.
CUNHA E PINTO (2015, p. 30) relata que,
[...] Foi o desfecho de uma relação tumultuada, pontilhada
por agressões perpetradas pelo marido contra a esposa e
também contra as filhas do casal. Homem de temperamento
violento, sua agressividade impedia a vítima, por temor, de
deflagrar qualquer iniciativa visando a separação do casal. [..]O
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ato foi marcado pela premeditação. Tanto que seu autor, dias
antes, tentou convencer a esposa a celebrar um seguro de vida,
[...] cinco dias antes da agressão, ela assinara, em branco, um
recibo de venda de veículo de sua propriedade [...] as agressões
não se limitaram ao dia 29 de maio de 1983. Passando pouco
mais de uma semana, [...] quando se banhava, recebeu uma
descarga elétrica que, segundo o autor, não seria capaz de
produzir-lhe qualquer lesão. [...] Embora negasse a autoria do
primeiro ataque, pretendendo simular a ocorrência de um
assalto à casa onde moravam, as provas obtidas no inquérito
policial o incriminavam e se revelaram suficientes para embasar
a denúncia, ofertada pelo Ministério Público[...]

Apesar da gravidade do fato ocorrido, as normas apresentavam brechas e
fissuras capazes de deixar o agressor de Maria da Penha praticamente impune,
condenado por tentativa de homicídio, na época não classificado como crime hediondo,
fez com que cumprisse apenas 1/3 da pena em regime fechado. Diante da indignação,
Maria da Penha expôs seu caso em reportagem que retratou o progresso das mulheres
no Brasil[5] , desta forma fazendo o caso tomar proporções internacionais.
Condenação brasileira
Comprovada a violabilidade da dignidade e direitos humanos pelo Brasil a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, competente para analisar pedidos
formulados por vítima, bem como qualquer indivíduo, grupo ou ONG, neste último, há
a necessário o reconhecimento pela OEA, em 20 de agosto de 1998 recebeu a denúncia
formulada e oferecida pela vítima Maria da Penha, pelo Centro de Justiça e o Direito
Internacional e Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da
Mulher.
O fato denunciado passou por analises minuciosas, nas quais foram
possíveis ressaltar as falhas grosseiras cometidas pelo Estado brasileiro, fazendo com
que assumisse o compromisso de implantar e cumprir os dispositivos constantes desse
dispositivo.
Oferecida e acolhida a denúncia foi publicado, em 16 de abril de 2001, o
relatório 54/2001, no qual aborda profundamente a violência sofrida pelas mulheres do
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País, após cinco anos foi realizada a publicação da Lei 11.340/ 2006, vulgo Lei Maria
da Penha.
Segundo Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto dentre as diversas
conclusões ressaltou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que“A ineficácia
judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma reparação mostra a
falta de cumprimento do compromisso [pelo Brasil] de reagir adequadamente ante a
violência doméstica”.
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Mesmo após tanta repercussão o Brasil permaneceu omisso, foi convocado
a prestar esclarecimento em 1998, 1999 e 2000, porém passados 250 da intimação
aplicado o artigo 39 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos humanos,
presumindo verdadeiros os fatos narrados na denúncia oferecida, acarretando em
indenização por reparação de danos a ser paga a vítima no valor de 20 mil dólares pago
pelo Estado.
Violência doméstica
Os direitos e proteção a família, assim como os demais direitos
fundamentais, é resguardado pela Constituição Federal Brasileira, §8º do artigo
5

226:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
[...]
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa
de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações.
A violência doméstica é a lesão praticado por um ou mais integrantes da
família contra um de seus membros, devido a repercussão e ao nome adotado pela lei, a
maioria dos indivíduos vinculam a Lei Maria da Penha a violência exclusiva contra a
mulher, porém a mesma ampara todos dentro do antro familiar e afetivo.
Para a APAV[6] (Apoio à Vítima) violência doméstica é qualquer ação ou
omissão de natureza criminal, entre pessoas que residam no mesmo espaço doméstico
ou, não residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiro/a, ex-namorado/a, progenitor de
descendente comum, ascendente ou descendente, e que inflija sofrimentos físicos,
sexuais, psicológicos e econômico.
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Partindo das premissas da APAV classifica esse tipo de violência nas
modalidades de sentido estrito e em sentido lato. A violência doméstica em sentido
estrito seguem os aspectos legais assiduamente sendo enquadrada no artigo 152 do
Código Penal que elenca os crimes de maus tratos físicos, maus tratos psíquicos,
ameaça, coação, injuria, difamação e crimes sexuais. Já a violência doméstica em
sentido lato abrange outras violações tais como violação de domicílio ou perturbação da
vida privada, devassa da vida privada, violação de correspondência, violência sexual,
subtração de menor, violação de obrigação de alimentos, homicídio tentado e
consumado, dano, furto e roubo.
Como já abordado a violência doméstica não é praticada apenas contra a
figura mulher, segundo a APAV este tipo de violência pode ser sofrida por criança e
adolescentes, homens, idosos e LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo).
Hortencia Aguilar Pêgo[7] caracteriza a violência doméstica sofrida por
crianças e adolescentes no ato de ação ou omissão de seus genitores, tutor ou
responsável, causando-lhes abusos físicos, psicológicos e sexuais, abrangendo a todas
classes sociais fazendo grande número de vítimas pelo país. Diante da realidade
vivenciada a Organização das Nações Unidas visando a Convenção Internacional sobre
os Direitos das crianças aprovada em 1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas
criou a lei nº 13010, popularmente conhecida como Lei da Palmatória,
complementando ao Estatuto da Criança e Adolescente nos aspectos que tangem os
castigos físicos praticados pelos pais e responsáveis.
Na maioria dos casos relatados o homem é retratado como o principal
agressor, porém a violência doméstica não é unilateral quanto a mídia expõe, a
violência sofrida por eles na maioria das vezes é vista como legitima defesa,
construindo assim uma imagem de que homem é o agressor e quando é morto pela
companheira ou qualquer convivente foi merecido pelo fato de ter praticado algo contra
quem lhe furtou a vida.
Abrangesse grande questionamento inicialmente diante da Lei Maria da
Penha, haja vista que em sua criação eram aplicada na maioria das vezes a mulheres,
contradizendo o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira:
Art. 5° 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
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termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição.
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Estudo realizados por HARVARD Medical School[8] confirmou que cerca
de 70% da violencia doméstica cometida é sofrida pelo homem, posteriomente em
apoio a pesquisa, a Associação Americana de Psiquiatria apresentou estudos sobre o
fato, o pesquisador Joan Arehart-Treichel publicou sua pesquisa, na qual diz que
"Quando se trata de violência não recíproca entre parceiros íntimos, as mulheres são
mais freqüentemente os perpetradores".
Atualmente entende-se que a mídia pratica uma perseguição ostensva
quanto a figura masculina pelo fato de não se tratar de uma vítima fragil, porém ja visto
que podem sim ser agredidos, deixando claro que as vitimas com maior propessão e
fragilidade a sofrer tal violencia não são as unicas e na maioria das vezes tambem poder
ser agressoras.
A Revista USP abordou o tema através do artigo “VITIMA SILENCIOSA:
Violência doméstica contra o idosos no Brasil”[9], escrito por Carmen Silvia Molleis
Galego Miziara, Marcela Valério Braga, Fabiana Iglesias de Carvalho1, Thiago Victa
5
Teixeira1, Ivan Dieb Miziara e Daniel
Romero Muñoz, no qual afirma que com o
crescimento da população idosa foi necessário se atentar quanto a esse grupo etário,
haja vista que a violência contra idosos cresceu junto com o aumento de pessoas idosas
no Brasil.

Segundo Silva e Dias[10] as agressões sofrida podem ser notadas
fisicamente apresentando adoecimento físico; tais como, doenças psicossomáticas,
diminuição gradual de suas defesas físicas, alterações do sono e apetite, desidratação,
desnutrição, entre outros; e adoecimento psicológicos, sendo eles, depressão, desordem
pós-traumática, agitação, fadiga, perda de identidade, tentativas de suicídio e em muitos
casos resultando a morte do agredido.
Em 2015 o jonal Folha de São Paulo[11] apresentou uma pesquisa que
informava o almento dos casos de abandono e violencia sofrida contra a pessoa idosa,
registrando um aumento ja de 16,4 em território brasileiro. De janeiro a junho de 2015
o serviço de denuncia Disque 100 receubeu 16014 denuncias de violencia sofrida por
pesso com 60anos ou mais, vitmando aproximadamente 43 denuncias ao dia, realidade
esta que coloca o Brasil em um senário critico quando se trata desse tipo de violencia.
A violencia sofrida pelos LGBTI é mais amplo que as demais vitimas em
potencial citadas, haja vista que podem ocorrer agressão entre o mesmo
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sexo, agressões de pais e parentes contra a vitima devido a escolha sexual, tratase de
um ato frequente, porém a violencia entre pessoas do mesmo sexo é pouco estudada.
De acordo com a BBC[12] em 2014 a Escola Feinberg de Medicina da
Northwester University da cidade de Chicago realizou pesquisa apontando que 25% a
75% das lésbicas sofrem com a violência doméstica. O Centro de Prevenção e Controle
de Enfermidades de Estados Unidos também apresentou dados alarmantes, nos quais
informam que ouviram 16 mil pessoas, dentre elas o índice de lésbicas e gays que
sofreram com violência intima, sendo elas física, sexual ou psicológicas, por parte de
companheiros ou ex-companheiros.
Diante de tais abusos o psicólogo Richard Carroll, também autor de estudos
sobre a violência doméstica de LGBTI, pronuncia-se diante dos ocorridos e das
violências sofridas, "A violência doméstica é exacerbada porque casais do mesmo sexo
têm de lidar com o estresse adicional de pertencerem a uma minoria sexual. Isso leva a
uma relutância em abordar questões ligadas a violência doméstica".
Diante das estatiscas podemos mentalmente visualizar os pequenos traços
da violencia urbana e gratuida pelo simples fato de ser ou diferente ou fazer escolhas
distintas, fugindo dos padrões estabelecidos pela sociedade, que com o tempo vem
sendo a cada dia mais descontruido.
Desde a criação da lei 11.340/06 a mulher foi caracterizada como uma das
principais vitimas, tendo vista que sua criação se deu pela cearence Maria da Penha
Maia Fernandes. Atualemnte no brasil um terço (1/3) das denuncias de agressão contra
mulhere é configurada como violência domestica.
O Goverdo Brasileiro[13] em matérias recente informou que segundo o
boletim da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180 da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres (SPM), de 67.962 relatos de violências, 67,63% aconteceram
em um relacionamento heterossexual. Em 41% dos casos, a relação durava há mais de
10 anos, e em 39,34%, a violência é diária.
A polemica que paira sobre a violência contra a mulher é de que na maioria
dos casos, devido ao medo as vítimas decidem não denunciar, a vergonha a
dependência financeira e a crença de que o parceiro mude também são elencados como
fatores inibidores de denúncia. De acordo com a APAV a violência doméstica não pode
ser vista como um destino que a mulher tem que aceitar passivamente, devendo a
mesma denunciar tais abusos.
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Quando abordado o tema violência doméstica é automático pensar na
violência física na vítima, porém há vários tipos de abusos sofridos, não se restringindo
apenas a lesão corporal, mas sim a violência emocional ou psicológica, social, sexual,
financeira ou patrimonial e a perseguição, algumas das violências citadas anteriormente
e sofridas pelas vítimas de violências doméstica, previstas no artigo 7º da lei 11.340/06.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A violência emocional ou psicológica se resume no ato do companheiro
fazer com que o outro se sinta diminuído ou inútil, segundo a APAV esse estado
emocional se dá através ameaças praticadas contra os filhos, magoar ou agredir os
animais de estimação, humilhar o outro na presença de amigos, familiares ou em
público levando a pessoa ao constrangimento inerente. Cunha e Pinto relata que que o
comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a
vítima, demonstrando prazer quando vê o outro a se sentir amedrontado, inferiorizado e
diminuído, configurando a vis conpulsive.
Em alguns casos nota-se o controle da vida social da vítima por parte do
agressor, nesta ocasião nos deparamos com a violência social, de acordo com a APAV
esse tipo de violência é empregado com a proibição de visita ao parente e também de
visita dos parentes a vítima, esse ato
5 não restringe apenas a familiares se expandindo
aos amigos, impedindo e controlando também os contatos telefônicos com os mesmos,
as pessoas que sofrem esse tipo de abuso na maioria das vezes ficam em cárcere
privado.
A violência mais conhecida, até porque é visível, é a física onde o agressor
agride a vítima por motivos infundados, a APAV afirma que a violência física pode se
ocasionada através esmurrar, pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que
obtenha medicação ou tratamentos, podendo tais ações e omissões ocasionar na morte
da vítima.
A Agencia Patrícia Galvão[14] em uma de suas páginas trata sobre a
violência sexual sofrida na violência doméstica, pois fora do âmbito familiar a
violência sexual se caracteriza como estupro. A violência sexual é todo e qualquer ato
que obriga o próximo a praticar atos sexuais dos quais não deseja, esse tipo de abuso é
a tratado no artigo 7º, alínea III, da lei 11.340/06, caracterizando a violência sexual
como qualquer conduta que constranja a vítima a presenciar, a manter ou a praticar a
relação sexual não desejada mediante ameaça ou coação.
Cunha e Pinto (2015, p.87) caracteriza a violência patrimonial em
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Conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
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documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades.
Categoricamente este tipo de violência na maioria das vezes não é praticado
isoladamente mas sim cumulativamente com as outras formas de violências já
relatadas, haja vista que o agressor utiliza desta violência para agredir fisicamente e
psicologicamente sua vítima.
Segundo expressa Maria Berenice Dias[15]: “A partir da vigência da Lei
Maria da Penha, o varão que ‘subtrair’ objetos da sua mulher pratica violência
patrimonial (art. 7.º, V). Diante da nova definição de violência doméstica, que
compreende a violência patrimonial, quando a vítima é mulher e mantem com o autor
da infração vinculo de natureza familiar, não se aplicam as imunidades absolutas ou
relativas dos arts. 181 e 182 do Código Penal. Não mais chancelando o furto nas
relações afetivas, cabe o processo e a condenação, sujeitando-se o réu ao agravamento
da pena (CP, art. 61, II, f)”.[16]
A APAV denomina perseguição como qualquer comportamento que visa
intimidar ou atemorizar o outro. A mídia muito retrata sobre casos em que após o
rompimento do relacionamento o companheiro persegue o outro quando sai ao trabalho,
ao colégio ou quando sai com alguém, tal tipo de ato pode gerar medo a vítima ou uma
busca pela oportunidade de tentar contra vida do outro.
Medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica
A medida protetiva de urgência é um dispositivo jurídico criado para coibir
a violência doméstica, preservar e garantir a vida física e social das vítimas de violência
doméstica, haja vista que os indivíduos que passaram por este tipo de violência são
grave mente ameaçados pelos agressores. A matéria referente a medida protetiva estão
expressos na lei em questões, em seus artigos 22,23 e 24.
De acordo com Cunha e Pinto (2015, p.117) expõe que esse dispositivo
para ser utilizado é necessário a manifestação do ofendido, ou seja, o ofendido devera
pediu ou solicitar a aplicação da medida protetiva, pois em algumas ocasiões a vítima
pode ter sofrido uma infração penal, porém não almeja a adoção de nenhuma medidas,
quando não solicitada pela vítima poderá o Ministério Publico solicitar mediante
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requerimento, após o registro da denúncia na Delegacia de Polícia, deverá o juiz no
prazo de 48 determinar a execução deste dispositivo.
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Os tipos de medida protetiva estão expressamente e taxativamente no artigo
22 da lei 11.340/06, sendo elas a suspensão da posse ou restrição do porte de arma;
afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida; proibição de
determinadas condutas como aproximação da ofendida, contato com a ofendida e seus
familiares, frequentação de determinados lugares a fim, restrição ou suspenção de
visitas aos dependentes e prestação de alimentos provisórios.
A suspenção da posse do porte de arma é adotada pelo ordenamento tendo
em vista a integridade física da vítima. Cunha e Pinto (2015, p.168) afirma que dados
estatísticos referente a pratica de crimes contra mulheres, com utilização de arma de
fogo, nas capitais brasileiras 44,4% das mulheres são vítimas de homicídio por armas
de fogo em 2002, cerca de 53% conheciam seu agressor e mais de 37% destas mulheres
tinham relação amorosa com o agressor (ISER, 2005: dados do Datasus,2002).
Diante dos dados é explicada a preocupação do legislador em trazer ao
ordenamento essa espécie de medida protetiva, em conjunto com a lei 11.340/06 é
5
conciliada a lei 10.826/03, Sinarm
(Sistema Nacional de Armas), bem como é
necessário a comunicar a Policia Federal, pois o mesmo é responsável pela autorização
de porte de arma em território nacional, porém essa suspenção é cessada com a
conciliação e os risco a vida da vítima sejam afastados.

No afastamento do lar ou domicilio da ofendida é enfatizada a separação de
corpos entre agressor e vítima nos casos em que os mesmos mantem uma união
conjugal ou união estável, o ato é expressamente competente ao Juiz do Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Assim, as demais medidas foram
formuladas para restringir ao máximo o contato entre a vítima e seu agressor, para
inibir danos físicos, morais e psicológicos.
Por fim a determinação do pagamento dos alimentos provisórios é realizada
haja vista a demora do tramite processual do processo referente a violência sofrida pela
vítima e neste tempo que o processo tramita não pode os dependentes ficarem
desamparados assim como reza o artigo 309, I, do CPC/2015, o mesmo impõe que a
ação principal deve ter sua propositura no prazo de 30 dias sob pena de cassação em
eventual inércia. Rolf Madaleno[17] direta que “com processos tradicionalmente
morosos, seria impensável permitir a subsistência diuturna de um dependente alimentar
pudesse aguardar no tempo, enquanto fossem travadas as longas discussões jurídicas,
num sistema processual que assegura tantas oportunidades de defesa e uma infinidade
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de engenhosos e intermináveis recursos, capazes de postergar até a exaustão da
tolerância humana, a solução jurídica dos litígios (...) Muito embora o juiz possa decidir
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mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação
liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até
quando restam solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo
transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo de efetividade reclamada em
nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
Os alimentos provisórios poderá beneficiar aos filhos e a mulher podendo
os mesmos ter empregos e condições de se manter, porém nada impede que o juiz
determine o afastamento do marido e a prestação dos alimentos ao cônjuge.
Ineficácia das medidas protetivas
Como notadas são várias as formas do que o ordenamento trás para que a
vida de quem foi agredido ofendido ou ameaçado seja protegido, porém tudo que está
escrito, tudo que está no papel, não tem a eficácia desejada, há uma grande falha, falhas
estas cometidas pelo Estado, pela escassez de profissionais da área jurídica e
psicossociais. A lei 11.340/06 tem o objetivo de erradicar a violência doméstica e
familiar e nos faz acreditar nisso, BRUNO[18] expõe que os “verbos coibir, prevenir,
punir, erradicar, nos levam a acreditar que se pode impedir evitar, castigar, e por fim
acabar com toda forma de violência contra a mulher”, porém, acreditar não é sinônimo
de realizar concretizar o que a lei traz.
Um ponto importante discutido neste artigo é quanto a suspenção do porte
de arma do agressor, porém os órgão responsáveis pelo controle de armas dentro do
território brasileiro só tem acesso e conhecimento diante das armas registradas e
legalizadas. Segundo pesquisas realizada pela Sinarm[19] cerca de 47,6% das armar em
território brasileiro estão sem registro, fugindo dos olhos da fiscalização da Policia
Federal.
Outro ponto importante é o tratamento do agressor, o Portal Raízes[20] os
agressores podem apresentar variações cognitivas alimentando um pensamento de que a
mulher é um ser inferior e assim passando a agredir, tem dificuldade na comunicação e
na resolução de problema desencadeando discussões que podem acarretar discussões e
possíveis agressões. São características que podem ser notadas e tratadas facilmente. O
sistema prevê nas medidas o afastamento físico, porém não curam a psicopatia o desejo
de perseguição existente dentro do agressor ocasionando no descumprindo de ordem
judicial e consequentemente na morte da vítima.
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CONCLUSÃO
A violência doméstica e familiar é uma disciplina que não deveria ser
tratada apenas juridicamente, pois se trata de um problema social de desestruturação
familiar, nos quais unem as condutas infracionais com os problemas psicossociais
presentes no indivíduo.
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É nítido que todos somos iguais perante a lei, porém entender e nos adaptar
as diferenças de idade, sexo, religião e raça pé essencial. Como seres racionais e
inteligente as condutas deveriam condizer com nossas atitudes, porém nem sempre é
assim alguns sofrem de grandes perturbações emocionais e psicológicas, a mídia expõe
atitudes que fazem com que duvidemos da perspectiva de racionalidade. A relação
entre homem e mulher, ou como atualmente é comum relação entre o mesmo sexo,
deve ser em comum consentimento e respeito reciproco.
Por fim a violência doméstica quando ocorrida e processada deveria ser
tratado com interdisciplinaridade, pois não se trata apenas de uma infração e transcrição
ao código mas sim uma violação dos direitos e dignidade humana por parte da vítima e
do agressor, haja vista que ambos necessitam de amparo.
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RESUMO: O pensamento de Montesquieu, (1689-1755), filósofo francês, nascido em
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uma família nobre, com formação iluminista, mostra-se desde cedo dotado de senso
crítico severo e irônico da Monarquia, bem como do Clero. Sua obra mais importante
“Do Espírito das Leis” é o campo de espaço onde desenvolveu uma teoria de governo
através do Constitucionalismo. Foi um grande estudioso das questões atinentes ao
Poder, e deu origem aos pilares da tripartição do Poder em Legislativo, Executivo e
Judiciário. Figurou como um grande pensador da sua época em que se abominava toda
forma de despotismo e almejava a igualdade e liberdade para seus semelhantes.
PALAVRAS-CHAVE: PODER. LIBERDADE. ESPÍRITO
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. FUNDAMENTOS. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.
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INTRODUÇÃO
Charles-Louis de Secondat, Barão de La Brede e de Montesquieu foi um
homem político e escritor antes do que um teórico e jurista. Alcançou fama, ainda em
vida, através de publicações do romance “Cartas Persas”, em 1721, com o tema sobre
despotismo, que narra a história da heroína Roxana, que antes de cometer suicídio,
expressa ao marido tirano toda a raiva e ódio que sente. O tema sobre o despotismo
suscitou diversas discussões entre a comunidade politizada, agradando ao público.
Segundo o filósofo a lei geral é a razão humana, na medida em que a lei governa
todos os povos da terra. A lei deveria ser aplicada dentro desta mesma razão. Essa lei
não poderia se dissociar dos costumes, crenças, inclinações, geografia, geologia de
todos os seus habitantes. Para Montesquieu as leis possuíam relações entre si quanto a
sua origem e seu destino.
Demorando vinte anos para escrever uma obra intitulada “O Espírito das Leis”,
expôs suas ideias que preconizavam a existência e aplicação da lei de maneira uniforme
e comum a todas as pessoas, independentemente de quaisquer questões.
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Publicada em novembro de 1748, em Genebra, onde fora impresso, a princípio
anônima, mas pela forma de escrita e efetivo conhecimento todos apontavam sem
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dúvida alguma, seu autor: Montesquieu, o grande pensador e filósofo de sua época.
Para Montesquieu o que existia de belo era o homem atrás da obra, pois
conseguia colocar através das páginas, métodos, pormenores, sobriedade, erudição,
imaginação e conselhos. Havia nela muito caráter de moderação, patriotismo e
humanidade. Desejou a cada palavra verdadeira a liberdade, a virtude dos cidadãos,
uma filosofia das leis, bem como, as explicações para elas considerando acima de tudo
suas origens e princípios. Procura desenvolver um governo efetivo, que irá manter o
país unido.
Montesquieu acredita que o mais efetivo tipo de governo é a Monarquia.
Através dela, o monarca exerce seu poder, com toda sua nobreza e firmeza. O Clero e o
Parlamento, por sua vez, controlam suas ações. O pensador acredita que o fraco deve se
proteger do forte através das leis e pela separação dos poderes. Defende a tese de que a
Nobreza e o Monarca, ambos devem estar presentes, pois não terão sucesso um sem o
outro. Retrata de maneira esplendorosa o verdadeiro espírito que as leis deveriam ter
para beneficiar a humanidade.
1. FUNDAMENTOS
Ao redigir sua obra, Montesquieu ressaltou que para se obter sucesso no poder,
deve-se compreender que os membros das classes não eram iguais, mas tinham
algumas necessidades semelhantes.
O escritor se refere à importância de se educar o cidadão no sentido de entender
que as leis eram o caminho certo a se seguir e explicar o porquê dessa necessidade.
Montesquieu acreditava que a religião era a peça fundamental para ajudar a controlar o
país, e deve ser utilizada pelo governante para manter a lealdade dos cidadãos, estes
que se sentiriam honestos e com igual honra conseguiriam reger as suas vidas
respeitando-se uns aos outros.
Pode-se dizer que O Espírito das Leis não foi seguido à risca pelos governantes
em seu tempo, mas serviu de guia para muitos governos, em diversos lugares do
mundo, sendo trazido como premissa base para os fundamentos do poder até os dias
atuais. Na obra, o filósofo iluminista, defendia, basicamente, cinco aspectos:
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1. A distribuição do controle dos Estados em três poderes;
2. A necessidade de escolha de apenas um regime de governo
(republicano, despótico ou monárquico); 3. Manutenção das
regras e leis; 4. Preservação da liberdade; 5. Abolição da
escravatura.
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Deve-se ressaltar que a obra intitulada “O espírito das Leis”, trata de examinar
três tipos de governo, a República, a Monarquia e o Despotismo, onde explica também
que as leis que governam o povo devem levar em consideração a vida do homem
envolvendo, todos os elementos que o cercam entre eles, o clima, a geografia e outras
circunstâncias gerais, e que os que governam deverão governar levando em
consideração a liberdade e os direitos individuais de cada ser humano.
A obra no seu conteúdo intrínseco representa muitas virtudes. É um compêndio
de várias outras obras. Os primeiros quatro livros falam da virtude da República,
ressaltando o amor à pátria e a igualdade. Pode-se dizer que estas virtudes além de
morais e cristãs são leis políticas, podendo-se expressar que o homem de bem político é
aquele que ama as leis do seu país5e age segundo seu amor a elas. Consequentemente
chega-se a conclusão de que o homem político ama os seus semelhantes. Assim,
certamente quem ama, quer o bem dos seus, já que o amor é um sentimento grandioso e
este forma o equilíbrio fazendo da vida do ser humano, uma vida mais digna de ser
vivida.
O principio da democracia é a virtude, entendida não como sentido moral, mas
entendida como virtude política ou cívica (ELIII, 5,52 em nota; cf. também EL
advertência do autor, 29). Uma democracia se sustenta somente se seus cidadãos
possuem virtude cívica e não são corruptos. Se, porém, prevalecerem a ambição e a
avareza, em uma única palavra: o egoísmo, o cidadão que antes era” livre com as leis”,
agora quer” ser livre contra elas” (ELIII, 3,5 50). A virtude é definida como o amor
pela república ou pela pátria, que “acarreta a pureza dos costumes”, a qual, por sua vez,
“acarreta o amor pela pátria” (ELlV,2;69).
Sendo o livro mais conhecido do Espírito das Leis o décimo primeiro, onde o
autor ressalta a importância do cidadão saber que “se pode fazer tudo que as leis
permitem, e não se fazer tudo o que se deseja.” A verdadeira liberdade só se dá quando
existem leis que determinem o que o cidadão pode ou não fazer. (EL XI, 2,155s.)
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Para Montesquieu a democracia existe verdadeiramente, quando há virtude essa
que tende para o bem e para o correto desde que a lei funcione para o abastado tanto
quanto para o menos favorecido.
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CONCLUSÃO
A Obra de Montesquieu que demorou vinte longos anos para ser redigida e é
composta de 31 livros. Sem sombras de dúvidas “O Espírito das Leis”, é considerada
sua obra-prima, demonstra a relação que os governantes ter com a Constituição de cada
Governo, com os costumes, clima, religião, comércio e demais fatores constantes do
meio.
Pode-se dizer que O Espírito das Leis não foi seguido à risca pelos governantes
em seu tempo, mas serviu de guia para muitos governos, em muitos lugares do mundo,
sendo trazido como base fundamental do poder até os dias atuais. Destaca-se e analisase em separado o aspecto propriamente político e social do homem.
“Não se deve de modo algum estatuir pelas leis divinas o que deve sê-lo pelas
leis humanas, nem regulamentar pelas leis humanas o que deve ser feito pelas leis
divinas”, escreve Montesquieu, estabelecendo a divisão entre religião e política. Quer
assim demarcar o domínio próprio da política e de sua ciência, que não se confunde
com o da religião ou o da moral. Para muitos, ele inaugura a sociologia política, a qual
vivemos em nossos dias atuais.
Prega a ideia de que qualquer Estado contém três tipos de poderes: Legislativo,
Executivo e Judiciário. Se cada poder agir por sua própria conta, não há como impedir
as arbitrariedades, é o mínimo de liberdade.
No oposto, onde cada um interfere no outro, uma combinação entre ambos,
forma-se um equilíbrio. E esse era o modelo almejado e proposto para este grande
sabedor do espírito das leis.
Segundo suas próprias narrativas: “Quando se faz uma estátua, não se deve estar
sempre sentado no mesmo lugar, é preciso vê-la de todos os lados, de longe, de perto,
de cima, de baixo, em todos os sentidos.”
A sua obra representa uma grande reflexão sobre o homem, as religiões, os valores
morais e os costumes, estes que devem ser analisados em si mesmos, Para o pensador, o
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que importa não é julgar os governos existentes, mas compreender a natureza e o
princípio de cada espécie de governo.
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RESUMO: O presente artigo disserta acerca da terceirização. Busca-se, mais
especificamente, conceituar e diferenciar as hipóteses de terceirização em cadeia e
quarteirização.
PALAVRAS-CHAVE: Terceirização em cadeia. Quarteirização.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.

1. Introdução
A terceirização é a transferência da execução de certas atividades da empresa
tomadora a empresas prestadoras de serviços específicos. Destaca-se o conceito legal
de terceirização: é a transferência feita pelo contratante da execução de quaisquer de
suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua
execução (art 4-A da Lei 6.019/74).
A relação jurídica na terceirização é trilateral. Neste sentido, destaca-se os
ensinamentos de Gustavo Felipe Barbosa Garcia:
O trabalhador, assim, presta serviços ao ente tomador, mas
mantém relação jurídica com a empresa prestadora de serviços.
A relação passa a ser triangular ou trilateral, pois na
terceirização o empregado da empresa prestadora presta
serviços ao tomador.[1]
Ressalta-se que a terceirização não se confunde com a mera intermediação de
mão de obra, que é, em regra, vedada pelo ordenamento jurídico. Neste ponto, cabe
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destacar que “o trabalho não é uma mercadoria”, nos termos da Declaração de
Filadélfia.
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Salienta-se que existem debates doutrinários quanto a constitucionalidade das
alterações legais recentes no tocante à terceirização, que não serão aqui abordados,
devendo-se aguardar a consolidação da jurisprudência do TST e do STF quanto a
questão. Parte-se do pressuposto de uma terceirização lícita, com a prestação de
serviços específicos e o respeito as disposições constitucionais, convencionais e legais a
respeito do tema, como a ausência de pessoalidade e de subordinação direta entre o
trabalhador e a tomadora de serviços.
2. Desenvolvimento
Os conceitos de terceirização em cadeia e quarteirização são diferentes, porém
tem a mesma origem que é a terceirização. Tal amplitude de conceitos é proveniente da
busca em maior produtividade e menores custos pelos empregadores, o que é válido,
mas, obviamente, não podem ser ultrapassados os limites impostos. Vale citar a crítica
escrita pela Dra. Vólia Bonfim Cassar em seu livro:
5

A globalização e a crise econômica mundial tornaram o
mercado interno mais frágil, exigindo maior produtividade por
menores custos para melhor competir com o mercado externo.
O primeiro atingido com essa urgente necessidade de redução
de custos foi o trabalhador, que teve vários direitos
flexibilizados e outros revogados. A terceirização é apenas uma
das formas que os empresários têm buscado para amenizar seus
gastos, reinvestindo no negócio ou aumentando seus lucros. Daí
por que dos anos 90 para cá a locação de serviços ou
terceirização tem sido moda.
Como a legislação brasileira não proíbe nem regula as
formas de exteriorização de mão de obra, as práticas foram as
mais diversas possíveis, demonstrando gritante abuso do direito
(modalidade de ato ilícito – art. 187 do CC).
Melhor teria sido a redução de impostos e da tributação
sobre os salários (Sesc, Senai, Sesi, Cofins, PIS etc.), para
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beneficiar o empregador e pequenos empresários, aliviando o
peso econômico do trabalhador sobre a empresa.[2]
Nesse contexto, a terceirização em cadeia ocorre quando a empresa prestadora de
serviços subcontrata outras empresas para a realização dos serviços contratados pela
empresa tomadora. Salienta-se que, com nova redação do art 4-A, §1º, da Lei 6.019/74,
advinda com a lei 13.429/2017, essa possibilidade de subcontratação está legalmente
expressa, eis que esse dispositivo permite a subcontratação de outras empresas para a
realização dos serviços.
Por sua vez, a quarteirização ocorre quando certa empresa é contratada para
administrar os contratos de prestação de serviços mantidos pela empresa contratante.
Ou seja, quarteirização é a terceirização da gestão das terceirizações.
3. Conclusão
Conclui-se destacando que estas hipóteses de terceirização em cadeia e de
quarteirização vêm sendo aceitas pela doutrina e jurisprudência. Entretanto, em
qualquer hipótese de terceirização, se ilícita, gera-se vínculo direto com a tomadora de
serviços. Neste sentido, o Ministro Maurício Godinho Delgado dispõe que:
(...) Excluídas as quatro situações-tipo acima examinadas,
que ensejam a terceirização lícita no Direito brasileiro, não há
na ordem jurídica do País preceito legal a dar validade
trabalhista a contratos mediante os quais uma pessoa física
preste serviços não eventuais, onerosos, pessoais e
subordinados a outrem (arts. 2º, caput, e 3º, caput, CLT), sem
que esse tomador responda, juridicamente, pela relação laboral
estabelecida.
Observe-se que não se trata de se discutir, nesses casos, se
a empresa terceirizante é licitamente constituída e
patrimonialmente idônea, já que o núcleo da temática
examinada não diz respeito à responsabilidade trabalhista (onde
poderiam ter relevo tais aspectos), mas a vínculo
4. Referências Bibliográficas
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RESUMO: O presente trabalho objetiva, precipuamente, tratar da tensão existente
entre a proteção ao patrimônio público, postulado que subjaz à ressalva contida na parte
final do § 5º do art. 37 da Constituição da República, a obstaculizar – em certa medida
– a incidência da prescrição sobre pretensões de ressarcimento de prejuízos causados
aos entes estatais, e o princípio da segurança jurídica. Discorre, ademais, acerca da
visão do Supremo Tribunal Federal acerca do tema ao longo dos últimos anos, detendose, em especial, sobre o julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso
Extraordinário nº 669.069, no bojo do qual foram aprofundadas as discussões acerca do
espectro de incidência do comando constitucional. Após, traçam-se algumas
observações quanto à postura adotada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao
tema, após a manifestação da Suprema Corte. Por fim, detém-se sobre aspectos não
resolvidos da temática, que merecem um maior debate nas cortes superiores e posterior
definição de posicionamento claro, a fim de garantir uniformidade na atuação dos
julgadores e, consequentemente, maior segurança, ao menos na esfera judicial, àquele
que se vê envolvido em querela ligada ao assunto.
Palavras-chave: Prescrição. Ressarcimento. Dano ao erário.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O EMBATE ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E
O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 3. A POSTURA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL DIANTE DO TEMA. 4. AS MANIFESTAÇÕES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSTERIORES À FIXAÇÃO DA TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 669.069. 5. CONCLUSÃO. 6. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.
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1. INTRODUÇÃO
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Os temas ligados ao Direito Constitucional despertam posicionamentos
os mais diferentes – e, não raro, conflitantes – dos estudiosos da área. Se o debate entre
os intérpretes é fecundo nos inúmeros ramos da ciência jurídica, em se tratando de
Direito Constitucional, ele é ainda mais acentuado, em especial porque se debruça
sobre um texto dotado de textura aberta, que, em regra, busca abarcar e acomodar os
mais variados valores fundamentais da sociedade.
A multiplicidade de visões sobre os temas constitucionais enriquece os
debates travados no Supremo Tribunal Federal, intérprete último do texto
constitucional no nosso sistema jurídico, no julgamento das ações sob sua apreciação.
Inclusive, o amadurecimento das teorias em matéria constitucional comumente força o
rearranjo da conformação atribuída pela Suprema Corte a determinados assuntos de
envergadura constitucional.
Além disso, o próprio dinamismo da vida social e das estruturas políticas
5

impõe que a Suprema Corte revisite campos do Direito Constitucional e, mesmo sem
alteração formal do texto normativo, atribua-lhe novo sentido.
Foi o que ocorreu com o tema que é objeto deste artigo. Com efeito, ao
julgar o Recurso Extraordinário nº 669.069, sob a sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se deter na análise da
(im)prescritibilidade da pretensão estatal de ressarcimento por dano causado a ente
público. Ao fazê-lo, proferiu julgamento com conclusão que se afastou, em certo grau,
da literalidade da ressalva contida na parte final do art. 37, § 5º, da Carta Magna, e
alterou, ao menos parcialmente, o desenho do instituto que antes fora por ele mesmo
definido.
O teor do entendimento assentado pela Excelsa Corte, nessa
oportunidade, e os seus reflexos no estudo da matéria serão abordados neste trabalho.
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2. O EMBATE ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E O PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA NA DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O art. 37, § 5º, da Constituição da República de 1988 assim estatui:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.[1]
O dispositivo constitucional, ao cuidar dos ilícitos causados por agentes
estatais, distingue duas ordens de ações a eles relacionadas: as sujeitas a prazo
prescricional, na parte inicial do preceito, e as imprescritíveis, na parte final. As
primeiras, segundo José dos Santos Carvalho Filho[2], são aquelas voltadas à
concretização dos efeitos administrativos e penais decorrentes de condutas ilícitas, as
quais, nos moldes traçados na lei, submetem-se à prescritibilidade. As segundas,
imprescritíveis, cuidam da pretensão ressarcitória estatal, ou seja, da ação do Estado
voltada a reaver o que despendeu em decorrência do ato antijurídico.
Quanto a estas, José dos Santos Carvalho Filho assim pontua no seguinte
excerto do seu Manual, fazendo expressa referência à não submissão à prescrição do
exercício do direito de ressarcimento por parte do Estado em face de agente que tenha
dado causa a prejuízo:
Consequentemente, no que concerne à pretensão ressarcitória (ou
indenizatória) do Estado, a Constituição assegura a imprescritibilidade
da ação. Assim, não há período máximo (vale dizer: prazo
prescricional) para que o Poder Público possa propor a ação de
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indenização em face de seu agente, com o fito de garantir o
ressarcimento pelos prejuízos que o mesmo lhe causou.[3]
E arremata transcrevendo as palavras de Pinto Ferreira[4]: “[d]iante da
garantia constitucional, ‘o direito do Estado é permanente para reaver o que lhe for
ilicitamente subtraído’, como já consignou notável constitucionalista”[5].
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Ainda sobre o assunto, o aludido doutrinador salienta que três pontos
merecem destaque. Em primeiro lugar, lembra que a imprescritibilidade apenas recai
sobre pretensões de ressarcimento por atos ilícitos praticados por agentes do Poder
Público, ou seja, por sujeitos que, mediante título jurídico formal concedido pelo
Estado, estejam exercendo função pública. A par disso, registra que a não sujeição à
prescrição beneficia apenas as ações em favor das pessoas jurídicas de direito público,
excluídas as empresas estatais, por ostentarem personalidade jurídica de direito privado.
Por fim, salienta que a imprescritibilidade apenas marca as pretensões de cunho
ressarcitório – presentes quando há efeitos danosos, prejuízos – decorrentes de ilícitos.
Quanto à primeira observação feita pelo autor – a de que a garantia da
5

imprescritibilidade apenas socorre a pretensão ressarcitória do Estado em face de
agentes públicos –, é importante frisar, contudo, que não se trata de posição livre de
questionamentos. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já rechaçou a referida
interpretação restritiva do comando constitucional, no julgamento do Mandado de
Segurança nº 26.210, no bojo do qual assim salientou o Ministro Ricardo
Lewandowski, relator do processo na Corte, em posicionamento que parece encontrar
maior eco nos tribunais pátrios:
Ademais, não se justifica a interpretação restritiva pretendida pela
impetrante, segundo a qual apenas os agentes públicos estariam
abarcados pela citada norma constitucional, uma vez que, conforme
bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, tal entendimento
importaria em injustificável quebra do princípio da isonomia.
Com efeito, não fosse a taxatividade do dispositivo em questão, o
ressarcimento de prejuízos ao erário, a salvo da prescrição, somente
ocorreria na hipótese de ser o responsável agente público, liberando da
obrigação os demais cidadãos. Tal conclusão, à evidência, sobre
mostrar-se iníqua, certamente não desejada pelo legislador
constituinte.[6]
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Feitas essas observações, impende registrar que a garantia da
imprescritibilidade aludida, que socorre, nos moldes do art. 37, § 5º, da Carta da
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República, as pretensões estatais de ressarcimento por danos, encontra fundamento na
proteção ao erário e no resguardo do interesse público. Trata-se de clara ordem
proferida pelo constituinte de bloqueio contra iniciativas legislativas levianas com o
patrimônio público.
Por outro lado, não se pode descurar que a indeterminabilidade temporal
atribuída à exigibilidade do direito do Estado de reaver os valores despendidos com os
prejuízos que sofre gera tensões com o princípio da segurança jurídica. Os prazos de
prescrição – e, também, os de decadência – são, entre outros, instrumentos que
concretizam o mencionado postulado, promovendo a estabilidade das relações jurídicas
e da convivência social.
Nesse sentido, e realçando a importância atribuída pelas teorias jurídicas
modernas ao conflito entre o princípio da segurança jurídica e outros postulados
tutelados pelo ordenamento normativo, há a lição de José dos Santos Carvalho Filho.
Leia-se:
Se, de um lado, não se pode relegar o postulado de observância dos
atos e condutas aos parâmetros estabelecidos na lei, de outro é preciso
evitar que situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de
instabilidade, o que, evidentemente, provoca incertezas e receios entre
os indivíduos. A prescrição e a decadência são fatos jurídicos através
dos quais a ordem jurídica confere destaque ao princípio da estabilidade
das relações jurídicas, ou, como se tem denominado atualmente,
ao princípio da segurança jurídica.[7]
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, inclusive, ressalta o forte vínculo do
estabelecimento de prazos de decadência e prescrição com o princípio da segurança
jurídica. Vejamos:
Embora seja essa a ideia inspiradora da inclusão do princípio da
segurança jurídica na Lei nº 9.784/99 [a de impedir a aplicação
retroativa da alteração de entendimento da Administração sobre certo
assunto], ela não esgota todo o sentido do princípio, que informa vários
institutos jurídicos, podendo mesmo ser inserido entre os princípios
gerais do direito, portanto não específico do Direito Administrativo.
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Com efeito, o princípio está na base das normas sobre prescrição e
decadência, das que fixam prazo para a Administração rever os
próprios atos, da que prevê a súmula vinculante; o § 1º do art. 103-A da
Constituição Federal deixa expresso o objetivo da súmula vinculante de
afastar controvérsias que gerem “grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”.[8]
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O choque entre o princípio da proteção ao erário público e o da
segurança jurídica, que permeia o comando do art. 37, § 5º, da Constituição da
República, também é abordado por José Afonso da Silva, em passagem na qual acentua
a anomalia da previsão de uma imprescritibilidade no sistema jurídico. Veja-se excerto
relevante:
A prescritibilidade, como forma de perda da exigibilidade de
direito, pela inércia de seu titular, é um princípio geral de direito. Não
será, pois, de estranhar que ocorram prescrições administrativas sob
vários aspectos, quer quanto às pretensões de interessados em face da
Administração, quer quanto às desta em face de administrados. Assim é
5

especialmente em relação aos ilícitos administrativos. Se a
Administração não toma providência à sua apuração e à
responsabilização do agente, a sua inércia gera a perda do seu ius
persequendi. É o princípio que consta do art. 37, § 5º, que dispõe: “a lei
estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Vê-se, porém, que
há uma ressalva ao princípio. Nem tudo prescreverá. Apenas a
apuração e punição do ilícito, não, porém, o direito da Administração
ao ressarcimento, à indenização, do prejuízo causado ao erário. É uma
ressalva constitucional e, pois, inafastável, mas, por certo, destoante dos
princípios jurídicos, que não socorrem quem fica inerte (dormientibus
non sucurrit ius).[9]
Vê-se que é justamente a tensão entre valores tão caros ao sistema
normativo por trás da discussão quanto à maior ou menor extensão da
imprescritibilidade das pretensões ressarcitórias estatais que alimenta as variações de
entendimentos doutrinários sobre o tema.
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Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, em seu Manual de
2009, após tratar de inúmeras situações em que o Estado precisa agir dentro de certo
prazo para obter determinado resultado que lhe seja favorável, ao discorrer sobre o
artigo 37, § 5º, da Carta Magna, indica ser a pretensão de ressarcimento titularizada
pelo ente público em face de dano que haja sofrido imune à prescrição, sem restrições.
Com efeito, segundo o aludido autor, “por força do art. 37, § 5º, da Constituição,
são imprescritíveis as ações de ressarcimento por ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário”[10].
No entanto, após certo momento, conforme ressaltado no voto do
Ministro Roberto Barroso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069, o
ilustre autor mudou o seu entendimento, ao argumento que que a imprescritibilidade
obrigaria o particular a conservar indefinidamente, por gerações, a prova do não
cometimento de infração[11].
Como dito, os embates em torno do tema na seara doutrinária geram
reflexos sobre o seu enfrentamento também no âmbito da Suprema Corte. E as
discussões a seu respeito, após considerável período de certa uniformidade, foram
retomadas e enriquecidas no Supremo Tribunal Federal quando da apreciação e
julgamento, com fixação de tese em repercussão geral, do citado Recurso
Extraordinário nº 669.069.

3. A POSTURA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DIANTE DO TEMA
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, o
entendimento prevalecente acerca do art. 37, § 5º, da Constituição da República de
1988, foi o da imprescritibilidade da ação de ressarcimento movida pelo ente estatal,
sem distinção a respeito da espécie de ilícito do qual originado o prejuízo. É o que se
percebe da análise do conjunto de julgados a seguir indicado. Vejamos.
Tratando do ressarcimento de prejuízo decorrente do descumprimento
por parte de bolsista da obrigação de retornar ao país após término de bolsa para estudo
no exterior, há o julgado que se transcreve abaixo:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA
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CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo
Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação
constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão
provedor.
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II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau.
III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da
Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição.
IV - Segurança denegada.[12]
No acórdão a seguir ementado, por sua vez, trata-se do ressarcimento de
dano ao ente público decorrente de contratação sem licitação, conforme se observa da
leitura do seu inteiro teor.
5
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE
DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Incidência, no caso, do disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição
do Brasil, no que respeita à alegada prescrição. Precedente. Agravo
regimental a que se nega provimento.[13]
Também tratando de dano associado a contratação sem prévio certame
licitatório, qualificada como conduta ímproba, há o seguinte precedente:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA
SEM LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. ART.
37, § 5º, DA CF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. As ações que visam ao ressarcimento do erário são
imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5º, in fine, da CF). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.[14]
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Em 2016, contudo, o Plenário da Excelsa Corte revisitou o seu
entendimento sobre a matéria, em julgamento sujeito à sistemática da repercussão
geral. Assim ficou redigida a ementa do julgado:
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Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART.
37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.[15]
No seu voto, o Ministro Teori Zavascki, relator, abordou, inicialmente, a
controvérsia instaurada em torno da ressalva contida na parte final do art. 37, § 5º, da
Constituição da República de 1988. Lembrou haver, de um lado, a interpretação literal
do preceito, que apregoa ser imprescritível a exigibilidade de qualquer direito de
ressarcimento de titularidade do Poder Público, desde que decorrente de um ilícito,
independentemente de sua natureza. Ressaltou, contudo, o inconveniente do
entendimento, na seguinte passagem:
Essa visão tão estremada certamente não se mostra compatível com
uma interpretação sistemática do ordenamento constitucional. Mesmo o
domínio jurídico específico do art. 37 da Constituição, que trata dos
princípios da administração pública, conduz a uma interpretação mais
restrita.[16]
E, mencionando posicionamento que defendera quando Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 764.278, continuou
o falecido jurista, atribuindo alcance limitado à ressalva da imprescritibilidade prevista
no dispositivo constitucional, a abranger apenas os ilícitos ligados a atos de
improbidade administrativa:
Se a prescritibilidade das ações e pretensões é a regra – pode-se
até dizer, o princípio –, a imprescritibilidade é a exceção, e, por isso
mesmo, a norma que a contempla deve ser interpretada restritivamente.
Nessa linha de entendimento, merece interpretação restritiva a
excepcional hipótese de imprescritibilidade prevista no citado § 5º do
art. 37 da Constituição Federal. O alcance desse dispositivo deve ser
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buscado mediante a sua associação com o do parágrafo anterior, que
trata das sanções por ato de improbidade administrativa. Ambos estão
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se referindo a um mesmo conjunto de bens e valores jurídicos, que são
os da preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos
agentes administrativos ímprobos. Assim, ao ressalvar da
prescritibilidade “as respectivas ações de ressarcimento”, o dispositivo
constitucional certamente está se referindo, não a qualquer ação, mas
apenas às que busquem ressarcir danos decorrentes de atos de
improbidade administrativa de que trata o § 4º do mesmo art. 37.
Interpretação que não seja a estrita levaria a resultados incompatíveis
com o sistema, como seria o de considerar imprescritíveis ações de
ressarcimento fundadas em danos causados por seus agentes por
simples atos culposos.[17]
Em seguida, mencionou poderem ser acrescidos à gama de atos ilícitos
danosos cujas ações de ressarcimento, quando movidas pelo Estado, não se sujeitariam
ao fenômeno da prescrição os de natureza penal, em razão de sua maior gravidade,
quando comparados aos atos de improbidade
administrativa.
5
Concluindo, votou por assentar, como tese de repercussão geral, em
resumo, que a imprescritibilidade da parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da
República de 1988 possuiria sentido estrito, apenas alcançando ações de ressarcimento
de prejuízos oriundos de ilícitos qualificados como improbidade administrativa ou
infração penal.
Frise-se, contudo, quanto ao entendimento definido para fins de
julgamento da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, que o Plenário, com base
na constatação de que não houvera debate adequado ao longo do processo quanto à
incidência da cláusula aos atos de improbidade administrativa e aos ilícitos penais
contra a Administração Pública, por cuidar o feito em análise de clara situação de ilícito
civil, optou por se limitar, segundo orientação liderada pelo Ministro Roberto Barroso,
a afastar a garantia da imprescritibilidade das ações concernentes a ilícitos desta
natureza, sem fincar uma posição definitiva quanto ao alcance da previsão em relação
àquelas duas primeiras espécies de antijuridicidade. Com efeito, assim restou
delimitada a tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil”[18].
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De qualquer modo, quanto ao caso concreto sob julgamento, por
envolver dano decorrente de colisão de veículos, evidente ilícito civil, entendeu a Corte
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ser aplicável a prescrição. Para o Ministro relator, incidiria, na espécie, o prazo de
prescrição previsto na codificação privada para as ações em matéria de reparação civil,
resultando no pronunciamento da prescrição da pretensão ressarcitória na situação sob
o crivo do Colegiado.
E, após esse julgado, a Segunda Turma já teve oportunidade para aplicar
a tese firmada em sede de repercussão geral. É o que que percebe da análise do
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 948.533, em que, após
enquadrar como ação de ressarcimento por ilícito civil a movida pelo INSS contra
empregador para reaver os valores despendidos com o pagamento de benefício
previdenciário em decorrência de acidente do trabalho ocorrido, supostamente, por
negligência no cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, a Turma
reputou aplicável a prescrição do Código Civil.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Administrativo. Ressarcimento ao erário. Ilícito civil. Prescritibilidade.
Repercussão geral do tema reconhecida. Mérito julgado. Precedente.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito do RE nº
669.069/MG-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão
geral foi reconhecida, firmou entendimento consubstanciado na seguinte
ementa: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART.
37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de
danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.”
2. Agravo regimental não provido.
(...)[19]
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4. AS MANIFESTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
POSTERIORES À FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NO
JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 669.069
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Como visto, o Supremo Tribunal Federal afastou a imprescritibilidade
das ações de ressarcimento que envolvam danos decorrentes de ilícitos civis. Mesmo
com esse ponto definido, é perceptível a divergência entre as conclusões no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, no contexto pós-julgamento do Recurso
Extraordinário nº 669.069.
Ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.362/SP, exemplificativamente, a
Segunda Turma parece firmar posicionamento sobre o tema que se afasta do
entendimento definido pela Suprema Corte, já que em momento algum afirma que a
imprescritibilidade, lá reconhecida para as pretensões estatais de ressarcimento, não se
aplica aos prejuízos oriundos de ilícitos
civis. Veja-se a ementa:
5
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO.
ART.
1º
DO
DECRETO
20.910/1932.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO
AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
(...)
4. Hipótese em que, o Tribunal de origem, ao dirimir a
controvérsia, concluiu pela inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932,
sob o fundamento de que o ressarcimento dos danos causados ao Erário
não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5º, da
Constituição Federal.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento deste Tribunal Superior.
6. "A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, em
razão do que dispõe o art. 37, § 5º, da Constituição da República" (EDcl
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no AgRg nos EDcl no AREsp 473.601/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de 13.8.2014).
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7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.[20]
Já no julgamento do Recurso Especial nº 1.658.072, a mesma Segunda
Turma da Corte, aproximando-se da decisão do Supremo Tribunal Federal, aparenta
indicar que qualquer ofensa danosa a preceito que não seja de Direito Privado é
imprescritível. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA
ELÉTRICA. SUBVENÇÃO ECONÔMICA. SUBCLASSE RESIDENCIAL
BAIXA RENDA. DIFERENÇAS APURADAS PELA ANEEL. DANO AO
ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO
AOS COFRES PÚBLICOS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ.
(...)
3. Ainda que superado tal óbice, a insurgência não mereceria
prosperar. Isso porque, ressalvadas as hipóteses de atos danosos que
violem normas de Direito Privado (RE 669.069/MG), a jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que o ressarcimento dos danos causados ao
Erário não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5º,
da Constituição Federal.
4. Recurso Especial não conhecido.[21]
No julgado abaixo, por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sem
atribuir expressamente amplitude tão extensa à garantia da imprescritibilidade, analisa e
afasta o fenômeno extintivo da pretensão ressarcitória estatal em hipótese na qual o
dano ao erário é objeto de reconhecimento em decisão de tribunal de contas – ou seja, o
prejuízo está, em tese, presente em situação mais limitada, sujeita ao controle da corte
de contas. Veja-se a ementa:
ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO
AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. MULTA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
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I - A pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao Erário é
imprescritível. Por decorrência lógica, tampouco prescreve a Tomada
de Contas Especial no que tange à identificação dos responsáveis por
danos causados ao Erário e à determinação do ressarcimento do
prejuízo apurado. Precedente do STF.
(...)[22]
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Já nos julgados abaixo listados, a Corte Superior traz conclusão que, à
primeira vista, também é restritiva da garantia da imprescritibilidade. Neles, ao aludir à
ressalva do § 5º do art. 37 da Constituição da República, menciona sua incidência
apenas sobre as ações por danos associados a atos de improbidade administrativa, sem
referência a qualquer outra espécie de ofensa ao Direito Público (ilícitos penais, por
exemplo). Confiram-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. DANO
AO ERÁRIO. RECONHECIMENTO PELA
5
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. DANO IN RE IPSA. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
280/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
5. No que se refere à prescrição, o acórdão recorrido asseverou
que "todas as preliminares foram afastadas por ocasião do saneador e
foram objeto dos Agravos de Instrumento ns° 182.330-5/3 e 182.308-5/3
e, portanto, não suscetíveis de rediscussão, bem como o exame da
imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, nos termos do
art. 37, § 5º, da Constituição Federal" (fl. 1437, e-STJ, grifei). Todavia,
o ora agravante não impugnou tal fundamentação que é apta, por si só,
para manter o decisum combatido. Incidência, por analogia, do óbice da
Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
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6. Ademais, o STJ firmou o entendimento de que a pretensão de
ressarcimento dos prejuízos causados ao Erário é imprescritível, mesmo
se cumulada com a ação de improbidade administrativa. Precedentes:
REsp 1.429.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 5/9/2016; AgRg no REsp 1.517.891/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2015.
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(...)[23]
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO
PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. REELEIÇÃO.
TERMO A QUO. ART. 23 DA LEI Nº 8.429/1992. TÉRMINO DO
SEGUNDO MANDATO.
(...)
3. Não bastasse, nos moldes da jurisprudência desta Corte, é
imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao
erário por atos de improbidade administrativa, único pedido formulado
pelo autor da subjacente ação civil pública.
4. Recurso especial a que se nega provimento.[24]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS.
FRAUDES OCORRIDAS NA EMISSÃO DE VALES POSTAIS.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ quanto à imprescritibilidade das ações de
ressarcimento ao Erário decorrentes da prática de atos de improbidade
administrativa.
2. Ademais, "o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE
669.069/MG, submetido ao regime da repercussão geral, limitou-se à
análise da prescritibilidade das ações civis, explicitando que a
orientação contida no julgamento não se aplica ao ressarcimento dos
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danos ao erário decorrentes da prática de ato de improbidade
administrativa" (AgRg no REsp 1.472.944/SP, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Segunda Turma, DJe de 28.6.2016).
3. Recurso Especial não provido.[25]
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Nos julgados abaixo, inclusive, ao mencionar que a reparação de danos
ligados a ilícitos que não sejam de improbidade administrativa se sujeita à prescrição,
chega a definir o lapso prescricional incidente em todas as demais hipóteses. Seguem:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IMPRESCRITIBILIDADE
AFASTADA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM
JURISPRUDÊNCIA5 PACÍFICA NO ÂMBITO DA 1ª SEÇÃO E EM
REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
CABIMENTO.
(...)
II - A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não
decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos (EREsp
662.844/SP, 1ª S., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 01.02.2011).
(...)[26]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO
AO ERÁRIO. NÃO DECORRÊNCIA DE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

IMPROBIDADE
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1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o
qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de
ato de improbidade prescreve em cinco anos.
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2. Agravo interno não provido.[27]
Percebe-se, da leitura do conjunto de ementas transcritas, a existência de
assertivas por vezes conflitantes sobre o tema da incidência da prescrição a pretensões
de ressarcimento por danos ao erário. Tal fato aponta que a matéria ainda está em fase
de amadurecimento nos tribunais superiores, havendo pontos a merecerem uma
delimitação precisa por parte do Poder Judiciário.

5. CONCLUSÃO
O tema da (im)prescritibilidade da pretensão estatal de ressarcimento por
ato ilícito que haja causado ao erário prejuízo desperta conclusões as mais variadas na
doutrina e na jurisprudência. O fato de a matéria ter sido revisitada pelo Supremo
Tribunal Federal, em 2016, em julgamento processado segundo a sistemática da
repercussão geral, enriqueceu ainda mais o debate a seu respeito.
A despeito da marca uniformizadora dos julgamentos levados a cabo
pela Excelsa Corte segundo a lógica da repercussão geral, a incompletude da tese
firmada no Recurso Extraordinário nº 669.069, por decorrência das limitações fáticas
do caso concreto subjacente, fez perpetuar a existência de múltiplos posicionamentos
dissonantes sobre o assunto nas cortes pátrias.
Alguns questionamentos são pulsantes. “O que significa ilícito civil?”;
“a imprescritibilidade se aplica a todos os ilícitos contra a Administração que não são
assim taxados?”; “qual o prazo de prescrição que se aplica, em se tratando de ação de
ressarcimento não acobertada pela garantia da imprescritibilidade?”: essas são apenas
algumas das questões cujo debate merece aprofundamento.
Quanto à delimitação do termo ilícito civil, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal sugeriu a adoção do método da exclusão como apto a tal fim. Em
outras palavras: tudo o que não representa infração a preceitos de Direito Público se
encaixa na moldura de ilícito civil.
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Por esclarecedor, leia-se o seguinte excerto do voto do relator do recurso
de Embargos de Declaração opostos em face do julgamento que redundou na fixação da
tese em repercussão geral:
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Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a
opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza
semelhante à do caso concreto sob exame, a saber: ilícitos decorrentes
de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado
pelo método da exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo
geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de
natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por
diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão
embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros
ilícitos seria examinada em julgamento próprio.[28]
No entanto, ao limitar a conclusão assentada no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 669.069 aos casos relacionados a ilícitos civis – ou seja, que não
digam respeito a ofensas ao Direito Público –, a Excelsa Corte deixou de fixar a
5

extensão da imprescritibilidade sobre a exigibilidade do direito estatal a reparação
pecuniária em face de outros ilícitos danosos – que não de Direito Privado.
Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão
geral de dois outros temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao Estado: o tema 897, que cuida da prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade
administrativa, e o tema 899, que trata da prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas. Além disso, a própria
prescrição da pretensão estatal de ressarcimento de prejuízos causados por infração ao
Direito Penal merece o devido enfrentamento.
No que toca ao prazo prescricional a ser observado pelo ente estatal para
a formulação de pedido de ressarcimento pelo prejuízo sofrido, trata-se de ponto que
ainda desafia um devido amadurecimento. Inclusive, o cotejo entre as decisões do
Supremo Tribunal Federal e as do Superior Tribunal de Justiça proferidas desde a
fixação da tese em repercussão geral debatida neste artigo aponta para dissonância no
entendimento das Cortes.
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Com efeito, enquanto o voto do Ministro Teori Zavascki aponta para a
necessidade de buscar no Direito Privado a disciplina legal sobre o lapso temporal
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necessário para a configuração da prescrição, os julgados do Superior Tribunal de
Justiça parecem se socorrer das disposições que regulam as relações de Direito
Administrativo, a exemplo do Decreto nº 20.910/32, para o mesmo fim.
Esse e outros temas que permeiam essa matéria tão rica, para além de
continuarem a despertar a atenção dos estudiosos dos Direitos Administrativo e
Constitucional, ainda serão objetos de acalorados debates no Poder Judiciário,
marcadamente pela relevância dos valores subjacentes – aqui analisados – que
informam a adoção de uma posição pela maior ou menor abrangência da
imprescritibilidade da pretensão estatal de ressarcimento por dano ao erário.
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A PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA REPERCUSSÃO NO PROCESSO
PENAL DOS CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA
JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA NETO:
Especialista em Direito Tributário pela
Universidade Candido Mendes - UCAM.
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RESUMO: O presente artigo busca apresentar uma discussão acadêmica acerca da
repercussão da prescrição do crédito tributário no processo penal de crimes contra
ordem tributária. Tece-se comentários acerca da separação estéril das instâncias
jurídicas. Em seguida, expõe-se sobre a materialidade dos crimes previstos no art. 1oda
Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Então analisa-se a aplicação jurisprudencial
do tema para se apresentar uma conclusão.
Palavras-chave: Crime Tributário, prescrição tributária, independência de esferas,
crime material, Lei no 8.137/97.

Introdução
O Direito contemporâneo é um Direito sobretudo compartimentado. Desde o
5

Iluminismo, tem sido pensado e concebido através da lógica da separação das esferas
ou instâncias jurídicas (Direito Penal, Direito Civil, Direito Administrativo etc.). Uma
lógica, com efeito, praticamente erigida à condição de verdadeiro dogma no Direito
hodierno.
A prenunciada independência entre os diversos setores do ordenamento baseia-se,
fundamentalmente, no aparente contraste entre as funções e a natureza de cada uma das
esferas que compõem a ordem jurídica. Assim, por exemplo, o Direito Penal se
distinguiria do Direito Civil e Administrativo – que constituem, na óptica de Günther
Stratenwerth,[1] o “elenco mínimo de normas sociais” – pela inegável gravidade dos
fatos que disciplina e das sanções que comina, além da proeminência dos bens jurídicos
que tutela; cabendo ao segundo a regulação das relações privadas e, ao terceiro, fixar
normas sobre o modo e os limites de atuação da administração e do agente público no
trato da coisa (res) pública.[2]
Daí a consequente necessidade de “criar” mecanismos jurídicos e construções
teóricas (ou retóricas) que preservem ao máximo a independência entre os ramos. Em
especial, destacam-se as construções em torno de uma alegada autonomia entre as
instâncias oficiais encarregadas de apurar e julgar infrações civis, administrativas e
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penais, cujas decisões, dentro da lógica separatista e com raras exceções, são
concebidas sob o signo da incomunicabilidade.
Não obstante, trata-se de uma lógica que tem contribuído para a estruturação de
uma ordem jurídica demasiadamente ramificada e desconexa, e que parece confundir a
autonomia científica, própria e necessária a cada um dos setores do ordenamento, com
a inviabilidade de diálogo, não menos científico e regido por regras pré-fixadas, entre
esses mesmos setores. Ademais, essa concepção separatista parece não se
compatibilizar, no limiar do século XXI, com a ideia de organicidade do sistema
jurídico. A mesma concepção, com efeito, sob a qual se sustenta, por exemplo, a teoria
do tipo (ou tipicidade) conglobante de Zaffaroni.
Ainda que timidamente, alguns mecanismos jurídicos têm sido elaborados no
sentido de prestigiar a organicidade do Direito e do próprio sistema normativo. Tanto
do ponto de vista normativo, quanto jurisprudencial e doutrinário. Entre nós, por
exemplo, a lei prevê casos em que decisões tomadas em uma das esferas repercutem em
outras. Um dos exemplos típicos disso, no âmbito criminal, é a sentença absolutória
penal por negativa de autoria, que faz coisa julgada no cível, impedindo a reapreciação
da matéria para efeito de indenização, conforme disciplinam o Código de Processo
Penal e o Código Civil brasileiros. Mais recentemente, no campo jurisprudencial, temse a orientação adotada pela Suprema Corte no sentido de condicionar o oferecimento
de denúncia por crime tributário à conclusão do procedimento administrativo fiscal e o
respectivo lançamento do crédito tributário. Essa orientação, com efeito, produziu uma
verdadeira reviravolta jurídica em torno dos crimes fiscais, notadamente em torno do
crime tipificado no art. 1.º, da Lei 8.137/90. Desde aquele julgamento, fixou-se o
entendimento de que o oferecimento de denúncia, pelo crime previsto no art. 1.º da Lei
8.137/90, condiciona-se ao esgotamento prévio da esfera administrativo-fiscal, através
do lançamento do respectivo crédito tributário. Essa orientação foi recentemente
sumulada, através da Súmula Vinculante n.º 24.
A compreensão subjacente à necessidade de esgotamento na esfera administrativa,
como verdadeira condição de procedibilidade, assenta-se na conclusão de que o crime
previsto no art. 1.? da Lei 8.137/90, sendo material, apenas se configura quando
evidenciado o dano ou lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a arrecadação de
tributos. Referido dano, no caso, estaria configurado a partir do momento que o Estado,
por meio do lançamento do crédito tributário, identifica o sujeito ativo, a incidência do
fato gerador e respectivo tributo, bem como fixa a responsabilidade tributária do
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agente. Enfim, com o lançamento do crédito tributário, tem-se a confirmação, mercê do
devido processo legal, de que o sujeito ativo efetivamente deixou de recolher,
injustificadamente, o(s) tributo(s) que devia ao Estado.
À luz da legislação penal em vigor, o crime fiscal, configurado com o lançamento
do crédito tributário, deixa de ser punível caso haja o adimplemento integral do débito.
Trata-se, com efeito, de causa extintiva da punibilidade.
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Questão de extrema importante é saber, entretanto, se uma vez configurada a
tipicidade do crime fiscal através do lançamento do crédito tributário essa mesma
tipicidade pode ser afastada diante da superveniência de fato juridicamente relevante
para outro ramo do direito. Como, por exemplo, em razão de posterior extinção do
crédito tributário decorrente da incidência de alguma ou algumas das hipóteses
previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional – CTN.
Com efeito, a decadência tributária diz com a perda do direito de constituir o
crédito tributário em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 173, do
CTN. Neste ponto, dúvida não há no sentido de que a decadência do crédito tributário,
5

ao impedir a constituição do crédito, obstaculiza o próprio lançamento que, para o
direito penal tributário, representa a conditio sine qua non para a configuração do crime
fiscal e, consequentemente, condição para o exercício do jus puniendi pelo Estado.
Não obstante, no caso da prescrição tributária seria diferente. É que esse instituto
se opera depois de lançado o crédito tributário, conforme preceitua o art. 176 do CTN.
Não obstante, tal como ocorre com a decadência, a prescrição opera a extinção do
crédito tributário. Em realidade, representa muito mais do que a simples perda do
direito de cobrança do crédito tributário. Ela atinge, em realidade, o próprio crédito
tributário, vale dizer, a relação material tributária, como salienta o magistério
doutrinário de Hugo de Brito Machado[3]:
“(...) Assim, nos termos do Código, a prescrição não atinge
apenas a ação para a cobrança do crédito tributário, mas o
próprio crédito, vale dizer, a relação material tributária. Essa
observação, que pode parecer meramente acadêmica, tem, pelo
contrário, grande alcance prático. Se a prescrição atingisse
apenas a ação para cobrança, mas não o próprio crédito
tributário, a Fazenda Pública, embora sem ação para cobrar seus
créditos depois de cinco anos de definitivamente constituídos,
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poderia recusar o fornecimento de certidões negativas aos
respectivos sujeitos passivos. Mas como a prescrição extingue o
crédito tributário, tal recusa obviamente não se justifica.” (g.n.)
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Daí o questionamento: a prescrição tributária, com a consequente extinção do
crédito tributário, é capaz de conduzir à extinção da persecução penal do contribuinte?
Este, com efeito, é o problema objeto do presente artigo. Noutras palavras, propõese a discutir e analisar, mediante a superação do paradigma da separação das esferas, a
possibilidade de jurídica da prescrição tributária repercutir na seara jurídico-penal,
notadamente para efeito de extinguir o processo-crime correlato.
1. A repercussão da prescrição tributária nos processos penais de crimes fiscais
Conforme preconiza o art. 156, V do Código Tributário Nacional (CTN), a
prescrição constitui causa de extinção do crédito tributário, operando-se mediante a
passagem de 5 anos entre a constituição definitiva do crédito e a respectiva ação de
cobrança (CTN, art. 174). E não se trata, propriamente, de mera extinção do direito de
cobrar o crédito. Como sustenta Hugo de Brito Machado,[4] ela extingue “o próprio
crédito, vale dizer, a relação material tributária.” Como consequência, a extinção do
crédito tributário pela prescrição tributária torna o próprio crédito (ou tributo)
inexigível.[5] É justamente, aí, que reside a inextrincável relação e repercussão na
esfera penal.
Essa orientação, diga-se de passagem, está em perfeita sintonia com a
jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
(...)a ação incriminada no art. 1.º da Lei 8.137/90 só pode ser
supressão ou redução do crédito tributário devido, ou seja,
definitivamente constituído, líquido, certo e exigível, nos
termos de lançamento definitivo (cf. HC 84.555/RJ, rel. Min.
Cezar Peluso, DJ 14.09.2007) (g.n.)

Assim, também, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo excerto:
(...)crédito tributário prescrito não pode dar ensejo à
instauração de inquérito policial para apurar crime contra a
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ordem tributária, pois é patente a atipicidade da conduta. (cf.
HC 37.418/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
30.04.2007) (g.n.)
Tais paradigmáticos demonstram, inequivocamente, a dependência das instâncias
penal e fiscal, mormente pela materialidade de parte dos crimes tributários.
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2. Materialidade da sonegação fiscal
É sabido que o crime previsto no art. 1.º, da Lei 8.137/90 é material, isto é,
consuma-se mediante a produção do resultado, qual seja, a efetiva supressão ou redução
de tributo, contribuição social e qualquer acessório. Certo, ainda, que o objeto jurídico
do tipo, é dizer, o bem jurídico tutelado pela norma, é a arrecadação tributária, como
ensina Guilherme de Souza Nucci.[6]
Diante disso, parece irrespondível que uma vez desaparecendo a relação material
tributária através da extinção do próprio crédito tributário – bem jurídico tutelado pela
norma penal – não há falar em ofensa à arrecadação tributária estatal, sabido que ela, a
arrecadação, constitui a seu turno o5 específico “objeto jurídico” do tipo descrito no art.
1.º, II, da Lei 8.137/90.[7]
Em outras palavras, não havendo mais crédito tributário soa no mínimo ilógico
supor a subsistência de crime tributário, por “sonegação”, em relação a algo que já não
existe no cenário jurídico, não sendo nem mesmo reconhecido à luz do Direito
Tributário. O que se dirá, então, do Direito Penal?
A questão, outrossim, gira em torno, de um lado, da ausência de um das
elementares do tipo de sonegação fiscal (o tributo) e, de outro, da observância do
princípio da ofensividade como limite do ius poenale.[8]
Sob a perspectiva do dano, alguns autores de nomeada se predispuseram a
enfrentar o tema. Neste sentido, confira-se, por exemplo, o que acentua Andrei
Zenkner Schmidt, um dos mais proeminentes juristas da atualidade, in litteris:
[...] se numa determinada hipótese ocorrer de o tributo decair ou
prescrever segundo a lei tributária, impossível será falar-se em
crime de sonegação fiscal, ante a extinção do crédito tributário,
mesmo no caso da prescrição penal não ter ocorrido. A partir do
momento em que a lei penal retira, da lei tributária, o conceito
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de tributo para tipificar os delitos de sonegação fiscal, teremos
de reconhecer que as causas extintivas do crédito tributário
(prescrição e decadência, por exemplo) afastam o interesse
estatal na prevenção do delito e, consequentemente, a sua
punibilidade. Aqui, ao contrário das modalidades de
pagamento lato sensu, se a decadência ou a prescrição
verificarem-se antes da ação penal ter início, ou durante a sua
tramitação, a extinção do crédito tributário faz desaparecer o
interesse político criminal na repressão do injusto penal
respectivo.[9] (Grifamos)
Ives Gandra da Silva Martins,[10] por sua vez, também é um dos fiéis partidários
dessa linha de pensamento. Para o citado jurista, não pode o sujeito passivo da relação
tributária (seja ele quem for) ser condenado por crime fiscal relacionado a processo em
que inexista qualquer responsabilidade de natureza tributária. Do contrário, adverte:
“seria admitir que alguém fosse condenado por crime de homicídio, estando a vítima
assassinada assistindo ao julgamento”.
Não é outra, aliás, a posição adotada por Celso Ribeiro Bastos e de Francisco de
Assis Alves, segundo os quais:[11]
Os crimes descritos na Lei 8.137/90 são crimes de dano e não
mais de mera conduta, como era na vigência da Lei 4.729/65.
Isto significa que a imputabilidade penal do contribuinte só
resultará configurada, quando este causar efetivo prejuízo aos
cofres públicos. Com efeito, o bem jurídico protegido pela atual
lei tributária é o recebimento integral de cada tributo. De
conseguinte quando a própria Administração ou o Poder
Judiciário declarem inexistir qualquer responsabilidade de
natureza tributária, desconfigura o crime fiscal. Vale dizer,
havendo manifestação do credor, que é o fisco, dizendo que não
há dívida, isto, sem dúvida, afeta o conteúdo da decisão
criminal.
Assim, também, as opiniões de Gustavo Miguez de Mello, João Mestieri, Gabriel
Lacerda Troianelli e Rafael Atalla Medina,[12] verbis:
Sob a égide da lei anterior, a 4.729/65, não hesitaríamos em
responder afirmativamente à pergunta sobre poder o sujeito
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passível da relação tributária ser condenado por crime fiscal
relacionado a processo em que a própria Administração ou o
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Poder Judiciário venham declarar inexistir qualquer
responsabilidade de natureza tributária. É que sendo os tipos ali
previstos de mera conduta, o prejuízo ao fisco ou a existência
ou não de dívida em nada importariam para a plena realização
do tipo. Irrelevantes, pois, o prejuízo como a própria existência
da dívida. Contudo, não é este o caso sob o império da Lei
8.137/90. Como tivemos ensejo de observar, os delitos previstos
em seu art. 1.º são materiais e de dano, e não simplesmente
formais, o que vale dizer ser insuficientes para a plena
configuração do tipo a realização das condutas previstas em
seus incisos sem que haja, como resultado, efetiva lesão, aos
cofres públicos.
E concluem: “Assim, no que tange às figuras desse art. 1.º, se não há dívida a
saldar, se não há responsabilidade tributária do acusado, não há falar-se em
delito”. Neste mesmo sentido: Plínio
5 José Marafon e Maria Helena Tavares de Pinho
Tinoco Soares.[13]
3. Posicionamento jurisprudencial
Porém, não é esse o entendimento que vem sendo adotado por nossos tribunais,
contrariando todas as teses expostas, insistindo na separação incomunicável dos ramos
de Direito e olvidando a ultima ratio do Direito Penal bem como seu princípio da
ofensividade, em acórdão unânime da 5a Turma, decide o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(ART. 1º DA LEI N. 8.137/90). PRESCRIÇÃO.
INDEPENDÊNCIA
DAS
ESFERAS
CÍVEL,
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA E PENAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. As instâncias administrativo-tributária, cível e penal são
independentes, o que reflete no reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal. Desse modo, a extinção do crédito
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tributário pela prescrição não implica, necessariamente, a
extinção da punibilidade do agente. Precedentes do STJ.
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2. Agravo regimental improvido
Por fim, recentemente, solidificando de vez sua jurisprudência em prol da
persecução penal a despeito da extinção do próprio crédito tributário, o STJ publica
informativo no 579, in verbis:
O reconhecimento de prescrição tributária em execução
fiscal não é capaz de justificar o trancamento de ação
penalreferente aos crimes contra a ordem tributária previstos
nos incisos II e IV do art. 1° da Lei n. 8.137/1990. Isso porque a
constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente
para tipificar as condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n.
8.137/1990, não influindo o eventual reconhecimento da
prescrição tributária. De fato, são independentes as esferas
penal e tributária. Assim, o fato de ter escoado o prazo para a
cobrança do crédito tributário, em razão da prescrição - fato
jurídico extintivo do crédito tributário -, não significa que o
crime tributário não se consumou, pois a consumação dos
delitos de sonegação fiscal se dá por ocasião do trânsito em
julgado na esfera administrativa. É dizer, uma vez regular e
definitivamente constituído o crédito tributário, sua eventual
extinção na esfera tributária, pela prescrição (art. 156 do CTN),
em nada afeta o jus puniendi estatal, que também resta ileso
diante da prescrição para a ação de cobrança do referido crédito
(art. 174 do CTN). Precedente citado do STJ: AgRg no AREsp
202.617-DF, Quinta Turma, DJe 16/4/2013. Precedente citado
do STF: HC 116.152-PE, Segunda Turma, DJe de 7/5/2013.
RHC 67.771-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em
10/3/2016, DJe 17/3/2016.
Os julgados citados olvidam uma questão fulcral, em razão da extinção do crédito
tributário pela prescrição, a Fazenda não pode sequer cobrar ou receber o respectivo
crédito, sendo indevido eventual pagamento pelo contribuinte, como vem proclamando
o Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
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STJ - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REPETIÇÃO
DE INDÉBITO DE DÍVIDA PRESCRITA PAGA –
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POSSIBILIDADE – DIFERENÇA DOS EFEITOS DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ART. 156, V,
DO CTN E DA PRESCRIÇÃO NO DIREITO PRIVADO,
ART. 970 DO CC DE 1916.
A dívida reconhecidamente prescrita que foi paga pode ser
objeto de repetição de indébito tendo em vista que,
diferentemente do direito privado, a prescrição extingue o
crédito tributário e torna-se, portanto, indevida. Recurso
especial provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. (REsp
871416/SP, 2ª TURMA, rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJe 29/06/2009)
STJ - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. IPTU. ARTIGOS 156, INCISO V, E 165,
INCISO I, DO CTN. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA.
5
PAGAMENTO
DE DÉBITO PRESCRITO. RESTITUIÇÃO
DEVIDA.
1. A partir de uma interpretação conjunta dos artigos 156,
inciso V, (que considera a prescrição como uma das formas
de extinção do crédito tributário) e 165, inciso I, (que trata a
respeito da restituição de tributo) do CTN, há o direito do
contribuinte à repetição do indébito, uma vez que o
montante pago foi em razão de um crédito tributário
prescrito, ou seja, inexistente. Precedentes: (REsp
1004747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008; REsp
636.495/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 02/08/2007).
2. Recurso especial provido. (REsp 646328/RS, 2ª
TURMA, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 23/06/2009)

Ou seja. Não considerando que a extinção do crédito implique a extinção
da persecutio criminis, cria-se uma situação esdrúxula: sendo inexigível o crédito – que
desaparece do mundo jurídico – o imputado fica simplesmente, e por mais absurdo que
possa parecer, impedido de realizar o pagamento e, em consequência, ver extinta a
punibilidade do fato, a teor do que estabelece a Lei 10.648/03 (art. 9.º, §2º).
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O que é inaceitável, sobre qualquer prisma jurídico, desde do princípio da
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isonomia até a própria quintessência do processo penal tributário, o recebimento do
crédito, evidenciada pela possibilidade extinção da punibilidade pelo pagamento de
débito, como assinala Luiz Regis Prado[14],
“pode ser analisado sob dois enfoques: o político-fiscal e o
jurídico penal. No primeiro, vislumbra-se uma finalidade
extrajurídico-penal da autodenúncia, baseada em critérios
essencialmente fiscais, como função de estímulo, de modo a
facilita o retorno do contribuinte à honestidade fiscal. No
segundo, fundamenta-se a autodenúncia no âmbito da teoria
penal da desistência voluntária e da reparação do dano.”
Neste mesmo sentido, o magistério de Guilherme de Souza Nucci[15], ao
asseverar:
“em matéria de crime contra a ordem tributária, verifica-se que,
na essência, o Estado não quer a punição do infrator, mas
almeja receber o valor do tributo, mantendo o padrão
satisfatório da arrecadação. Várias vezes, leis são aditadas
com o propósito de beneficiar aquele que sonegou tributo, total
ou parcialmente, bem como quando buscou fazê-lo, mas não
conseguiu.” (g.n.)
Ora, se a intenção do legislador é irrespondivelmente estimular o pagamento do
crédito em troca do não-processo penal, a partir do momento em que esse mesmo
crédito (ou relação material tributária) desaparece do mundo jurídico, a ação
penal perde o sentido. Até porque, insista-se, o objeto jurídico do crime previsto no art.
1.º, II, da Lei 8.137/90, é a arrecadação tributária, que, na hipótese de prescrição, fica
obstaculizada por força da própria lei que rege a matéria (CTN).
Conclusão
A prescrição tributária tem o efeito sui generis de ir além da mera extinção da
pretensão judicial do crédito para extinguir o próprio direito fiscal, o crédito tributário,
em si; efeito similar ao da decadência ou ao do pagamento deste. A peculiaridade de tal
efeito faz surgir, cada vez mais, vozes doutrinárias acerca do potencial de sua
reverberação na persecutio criminis engendrada pela sonegação desse crédito prescrito,
uma vez que sendo este extinto, extinto deveria ser o processo-crime, a exemplo do que
ocorre com a decadência.
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Entretanto, não é esse o entendimento consolidado em nossos tribunais,
especialmente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que têm como argumento de
força o mero momento consumativo do crime tributário, porém sem a força do
argumento que propugna a ausência de responsabilidade penal – ultima ratio de
proteção jurídica - por ausência de responsabilidade civil, que sequer chega a ser
aventado nos votos e julgados em questão.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Por último, ainda resta sem resposta uma questão primordial, a própria razão de
ser do processo penal tributário, obstada a repercussão da prescrição tributária no
processo penal, como o imputado poderá pagar um crédito fiscal extinto e exercer o seu
direito à extinção da punibilidade?
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[2] Há ainda distinções entre esses ramos que levam em consideração a natureza
jurídica do comportamento humano (se o fato constitui um ilícito penal, civil,
administrativo etc.) ou mesmo a consequência do fato (sanção penal, civil,
administrativa etc.) do fato.
[3] Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27.ed. São
Paulo: Malheiros, 2006, pág. 237.
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Resumo: O presente artigo objetiva analisar as consequências materiais e processuais
do tratamento legal dispensado à ausência de citação daquele que deveria figurar como
litisconsorte necessário no atual Código de Processo Civil, tendo em vista as alterações
normativas da matéria em relação ao diploma processual anterior.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Litisconsórcio necessário e coisa julgada material. 1.1
Disciplina jurídica do Código de Processo Civil de 1973. 1.2. Meios de defesa do
litisconsorte não citado. 1.3. Disciplina jurídica do atual Código de Processo Civil.
Conclusão. Referências.
5

INTRODUÇÃO
Como cediço, a configuração tríplice do processo – Estado-juiz, autor e réu –
consiste apenas em um “esquema mínimo”. Com efeito, é comum a ocorrência da
pluralidade de partes, restando caracterizado o fenômeno do litisconsórcio, previsto no
artigo 113 do Código de Processo Civil, ex vi:
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
I - entre elas houver comunhão de direitos ou de
obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela
causa de pedir;
III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de
fato ou de direito.
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§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo
quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na
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liquidação de sentença ou na execução, quando este
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa
ou o cumprimento da sentença.
§ 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para
manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da
decisão que o solucionar.[1].
Destarte, conforme a lição do eminente processualista Cândido Rangel
Dinamarco, o litisconsórcio se consubstancia em “situação caracterizada pela
coexistência de duas ou mais pessoas do lado ativo ou do lado passivo da relação
processual” [2], possuindo como fim a harmonia entre julgados e a economia
processual.[3]
Quando se fala na economia como fundamento do instituto
de litisconsórcio pensa-se na conveniência de se cumularem em
um só processo diversas partes e suas respectivas demandas,
evitando-se com isso a multiplicação de processos e a repetição
de instruções em torno do mesmo contexto de fato. A harmonia
entre julgados representa a conveniência de evitar o conflito
entre sentenças, risco que ao menos em tese acompanha a
pronúncia de duas delas, ou mais, em processos separados,
sobre pretensões que assentam no mesmo fundamento ou em
fundamentos análogo.[4] (grifo do autor)
Ao que se depreende do ensinamento do ilustre professor, não existe relação de
subordinação entre os litisconsortes, "havendo dois ou mais autores ou mais de um réu,
cada um é, em relação aos outros, litisconsorte, isto é, parte principal, sendo
inadequado falar em parte e seu litisconsorte” [5].
A propósito, consoante a classificação do instituto do litisconsórcio proposta por
Cândido Rangel Dinamarco, quatro critérios podem ser adotados: a) o regime de
tratamento dos litisconsortes; b) o poder aglutinador das razões que conduzem à
formação do litisconsórcio; c) a posição destes na relação processual; d) o momento da
formação do litisconsórcio.[6]
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Interessam ao presente estudo os dois primeiros critérios classificatórios, quais
sejam, o regime de tratamento dos litisconsortes e o poder aglutinador das razões que
conduzem à formação do litisconsórcio.
Especificamente no que tange ao regime de tratamento dos litisconsortes, o
litisconsórcio pode ser do tipo simples ou unitário.
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O litisconsórcio unitário ocorre quando se tratar de relação jurídica indivisível, de
modo que o provimento jurisdicional deverá ser o idêntico para todos os litisconsortes
que compõem o mesmo polo processual. Consoante Fredie Didier Jr., dois pressupostos
caracterizam a unitariedade, na seguinte ordem, a) os litisconsortes discutem uma única
relação jurídica; b) tal relação jurídica é incindível.[7]
Por sua vez, o litisconsórcio simples[8] se contrapõe ao unitário, uma vez que a
decisão do feito pode ser distinta para cada litisconsorte, haja vista a pluralidade de
relações jurídicas objeto da demanda, ou ainda, a divisibilidade de determinada relação
jurídica.
5
Sem embargo, quanto ao poder
aglutinador das razões que conduzem à formação
do litisconsórcio, às vezes ele apenas permite o cúmulo subjetivo (litisconsórcio
facultativo), e em outros casos o impõe (litisconsórcio necessário).

Com efeito, o litisconsórcio facultativo pode ou não se formar, na medida em que
inexiste a obrigatoriedade de propositura ou integração do polo passivo conjuntamente
por todos os legitimados. Como a própria nomenclatura indica, trata-se de faculdade.
De outro modo, o litisconsórcio necessário consiste na indispensabilidade de
integração do polo da demanda por todos os sujeitos legitimados, cuidando-se de
questão de legitimação ad causam conjunta ou complexa[9], ou seja, é negada a
legitimidade de uma só pessoa para demandar ou ser demandada isoladamente.
Sobre o tema, confira-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
Diz-se facultativo o litisconsórcio, quando admissível, mas
não exigido. O litisconsórcio facultativo ativo formar-se-á
segundo a vontade exclusiva dos diversos sujeitos que optem
por reunir-se para demandar em conjunto; o passivo, pela opção
do autor em relação aos sujeitos que pretenda ter como réus em
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sua demanda. Desde que configurada alguma das hipóteses de
admissibilidade estabelecidas no artigo 46 do Código de
Processo Civil, a facultatividade do litisconsórcio é uma
inerência da liberdade de agir e da amplitude da garantia
constitucional do direito de ação. Só se exige a formação do
litisconsórcio, ou seja, ele só é necessário, quando presente
alguma das situações que conduzem a tanto. A necessariedade
do litisconsórcio é extraordinária no sistema do direito
processual civil; a facultatividade ordinária.[10]
Em se tratando de litisconsórcio passivo necessário cabe ao autor promover a
citação daqueles que devem figurar como litisconsortes, sob pena de extinção do feito
sem resolução do mérito caso não o faça.
A propósito, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a redação do
artigo 47 do atual Código de Processo Civil, o qual dispunha acerca do assunto, previa:
Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz
tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;
caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de
todos os litisconsortes no processo.
Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a
citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo
que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.[11]
Em que pese a má técnica do legislador, que a partir de uma leitura literal do
aludido dispositivo, sugere o tratamento indistinto entre o litisconsórcio necessário e
unitário, foi consolidado o entendimento doutrinário pátrio no sentido de que o
litisconsórcio necessário não guarda nenhuma relação com a unitariedade e vice-versa.
Sob esse prisma, Cássio Scarpinella Bueno propôs a leitura do caput do artigo 47
do Código de Processo Civil com dois objetivos distintos, buscando inicialmente a
identificação do litisconsórcio necessário e, após, o delineamento do litisconsórcio
unitário:
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Para o litisconsórcio necessário é importante excluir do art.
47 a oração relativa ao dever de o juiz decidir “a lide” de modo
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uniforme: “Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição
de lei ou pela natureza da relação jurídica (omissis), a eficácia
da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes do
processo”. As características do litisconsórcio necessário estão
todas aí: indispensabilidade de participação de mais de uma
pessoa em um dos polos passivos da relação processual por
força de lei ou porque titulares da relação jurídica deduzida em
juízo, e a ineficácia da sentença proferida se
esta obrigatória participação.
Para o litisconsórcio unitário, basta trazer de volta a oração
momentaneamente suprimida: “Há litisconsórcio unitário
quando o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para
todas as partes”. Esta uniformidade de decisão para todas as
partes (todos os litisconsortes) – ou homogeneidade, como quer
Dinamarco 5
é
o
que
litisconsórcio unitário.[12] (grifo do autor)

caracteriza

o

Tal imprecisão técnica fora superada no atual Código de Processo Civil, no qual o
art. 113, que dispõe sobre o litisconsórcio necessário, suprime o excerto referente a
decisão do juiz de modo uniforme para todas as partes, vejamos:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição
de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de
todos que devam ser litisconsortes.
Logo, a unitariedade não está atrelada à necessariedade do litisconsórcio, na
medida em que pode haver litisconsórcio facultativo unitário, bem como litisconsórcio
necessário sem que a decisão seja a mesma para os litisconsortes integrantes do mesmo
polo.
A esse respeito, note-se o ensinamento de Alexandre Freitas Câmara:
Não se pense, porém, que o litisconsórcio unitário é
espécie de litisconsórcio necessário. Os dois fenômenos são
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distintos, e é preciso fixar essa distinção. Quando se afirma ser
necessário determinado litisconsórcio, esta afirmação leva
apenas a concluir que a presença de todos os litisconsortes é
essencial para que o processo se desenvolva até o final de
mérito. De outro lado, quando se afirma ser unitário o
litisconsórcio, o que se diz é que a decisão de mérito será,
obrigatoriamente, uniforme para todos os litisconsortes, não se
admitindo que os mesmos recebam, na decisão, tratamento
diferenciado. Nada se diz, porém, quanto a ser ou não
indispensável a presença de todos os litisconsortes na relação
processual. Verifica-se, assim, estar-se diante de duas
classificações diferentes, e que litisconsórcio necessário e
litisconsórcio unitário são fenômenos que não podem ser
confundidos.[13]
Desse modo, somente haverá litisconsórcio necessário unitário quando assim o
exigir a natureza da relação jurídica, isto é, quando for a mesma incindível, requerendo
uma solução uniforme para todos os litisconsortes, podendo haver ainda litisconsórcio
necessário simples, hipótese em que decorre de previsão legal.
1.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E COISA JULGADA MATERIAL

Superada a breve introdução à figura do litisconsórcio surge a seguinte dúvida: A
sentença proferida em processo sem a participação daquele que deveria figurar como
litisconsorte necessário, seja pela ausência de citação ou por nulidade da mesma, é
capaz de ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material?[14]
1.1 Disciplina jurídica do Código de Processo Civil de 1973
Como destacado por José Roberto dos Santos Bedaque, a citação é ato essencial à
regularidade do procedimento, pois viabiliza o contraditório[15], garantia
constitucional consagrada pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal[16].
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 1973[17] previa a ineficácia da
sentença proferida sem a citação do colegitimado que deveria figurar no processo como
litisconsorte necessário, ao dispor no caput do artigo 47 que, em se tratando de
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litisconsórcio necessário, “a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os
litisconsortes no processo”.
À evidência, cuidando-se de litisconsórcio necessário simples, não se vislumbram
maiores problemas, na medida em que para aquele que participou do processo o vício
será sanado com o trânsito em julgado e, para o ausente, basta o ajuizamento de
demanda autônoma buscando um provimento para si[18].
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Nada obstante, tratando-se de litisconsórcio necessário unitário, o julgamento
seria, a princípio, ineficaz[19] para todos, inclusive para aqueles que figuraram no
processo, na medida em que, como exposto, cuida-se de legitimidade ad
causamconjunta[20].
Registre-se, que a ineficácia não significa a inexistência jurídica da sentença e
tampouco se confunde com sua nulidade.
Isso porque, a sentença inexistente é aquela que possui uma impotência material
para produzir consequências jurídicas em decorrência de vícios como proferimento por
pessoa não dotada de jurisdição, 5ausência de assinatura, publicação ou dispositivo,
entre outros.
Por sua vez, a nulidade possui caráter exclusivamente endoprocessual, não
impedindo a sentença de produzir todos os seus efeitos, na medida em que perde todo o
sentido e a razão de ser com a irrecorribilidade da sentença, uma vez que, com o
trânsito em julgado, a eficácia preclusiva da coisa julgada, impede a rediscussão das
questões relevantes para o processo ou para seu resultado, havendo que falar, no
máximo, no biênio previsto pelo artigo 495 do Código de Processo Civil anterior em se
tratando de invalidade prevista no rol do artigo 485 do aludido Codex.
Já a ineficácia diz respeito a falta de pressupostos para a irradiação de efeitos,
apresentando-se em função da tutela de interesses externos.
Nesse contexto, por opção do legislador, a sentença proferida sem a citação de
todos os colegitimados necessários seria absolutamente ineficaz, carecendo de
irradiação de efeitos aos terceiros legitimados não participantes do processo, bem como
às próprias partes, motivo pelo qual era dito pela doutrina como inutiliter datur, ou
seja, dada inutilmente, haja vista a imprestabilidade social do feito em face do objetivo
que o ensejara.
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Observe-se que a ineficácia da sentença proferida inter
pauciores ex pluribus, ditada pelo art. 47 do Código de
Processo Civil, concerne ao seu efeito substancial (típico e
programado), não havendo dúvida de que os efeitos processuais
e acessórios, pertinentes à sucumbência, se produzem
normalmente. A doutrina, de um modo geral, sustenta que a
ineficácia, pela preterição do litisconsorte necessário é absoluta.
Sintetizando a moderna e predominante orientação sobre o
ponto focado, Giovanni Fabbrini explica que a privação de
efeitos aí verificada é consequência direta da violação da
garantia do contraditório (“contraddittorio non integro”). Em
outras palavras, a afronta ao direito de defesa daquele que não
foi citado tem como antídoto a ineficácia da sentença proferida
contra o seu interesse.[21]
Assim, na hipótese de litisconsórcio necessário unitário aquele que deveria
figurar na demanda a despeito de não ter sido citado é considerado terceiro[22], não
sendo a sentença apta a transitar em julgado em relação a ele e a todos os demais[23].
A propósito, é importante que se diferencie a submissão aos efeitos da sentença e
à coisa julgada, na medida em que se tratam de institutos distintos. A sentença é ato de
poder e, portanto, todos estão sujeitos a seus efeitos. Para a grande maioria eles são
indiferentes, somente aqueles que figuraram como partes no processo em que ela foi
proferida não mais poderão evitá-los, em razão da coisa julgada material[24].
A distinção é fundamental para que se compreenda que, em regra, a autoridade da
coisa julgada material - qualidade de imutabilidade do conteúdo e dos efeitos da
decisão judicial[25] - se forma tão somente entre as partes, enquanto os efeitos da
sentença não se restringe àqueles que participaram da relação jurídica processual.
Como cediço, em algumas hipóteses a coisa julgada pode ser favorável àquele
que deveria ter integrado determinado polo da demanda e foi preterido, tornando-se
irrelevante o vício da ausência de citação, diante da realização dos objetivos do
legislador.
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Nada obstante, não lhe sendo a sentença favorável, pode aquele que deveria ter
figurado como litisconsorte necessário resistir aos seus efeitos por meio de defesa ou
em ação própria, uma vez que se trata de ato juridicamente ineficaz[26].
1.2 Meios de defesa do litisconsorte não citado
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Sob a égide do diploma processual de 1973, era autorizada ao litisconsorte
necessário não citado, a qualquer tempo durante o processamento do feito, a arguição
do vício por meio de petição simples, podendo, ainda, interpor recurso com tal
finalidade[27], o qual independeria da aquiescência dos demais litisconsortes.
Sem embargo, maior complexidade existe quando se discutia o meio processual a
ser utilizado pelo litisconsorte não citado quando decorrido o prazo recursal e, portanto,
insuscetível de discussão a questão afeta à ilegitimidade ad causam no bojo da própria
relação processual.
Em casos tais, a ausência de imutabilidade da sentença ineficaz permite que esta
seja atacada a qualquer tempo por meio de ação autônoma declaratória de inexistência,
5
usualmente conhecida como querela
nullitatis ou actio nullitatis.

Conforme bem asseverado por Alexandre Freitas Câmara[28], apesar do nome
usualmente empregado, a querela nullitatis deve ser compreendida como demanda de
declaração de ineficácia da sentença, pois as sentenças por ela impugnáveis existem e
possuem vícios insuscetíveis de convalidação pela força sanatória geral da coisa
julgada, os quais, inegavelmente, impedem que as mesmas produzam efeitos.
Não se desconhece o fato de alguns autores apontarem ser facultado ao
litisconsorte não citado a utilização da ação rescisória dentro do biênio do artigo 495 do
Código de Processo Civil de 1973[29], contudo não parece ser essa a melhor posição,
uma vez que a ação rescisória se destina a rescindir sentenças nulas, enquanto a
sentença proferida sem a citação de litisconsorte necessário é ineficaz, nunca estando
passível de trânsito em julgado, nem mesmo após o decurso do prazo de dois anos.
Assim sendo, se não há coisa julgada, não é cabível ação rescisória, sendo esta
meio inadequado para discussão do vício, que deve ser alegado por meio de ação
declaratória de inexistência, a ser ajuizada a qualquer tempo.

221
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE
PASSIVO
NECESSÁRIO.
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
REJEIÇÃO.
CITAÇÃO
DOS
LITISCONSORTES.
AUSÊNCIA.
HIPÓTESE
DE
QUERELLA
NULITATIS.ARGÜIÇÃO POR
SIMPLES PETIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. As hipóteses excepcionais de desconstituição de acórdão
transitado em julgado por meio da ação rescisória estão
arroladas de forma taxativa no art. 485 do Código de Processo
civil. Pelo caput do referido dispositivo legal, evidencia-se que
esta ação possui natureza constitutiva negativa, que produz
sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal ação
tem como pressupostos (i) a existência de decisão de mérito
com trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses
taxativamente previstas; e (iii) o exercício antes do decurso do
prazo decadencial de dois anos (CPC, art. 495).
2. O art. 485 em comento não cogita, expressamente, da
admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por
ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada
na sentença proferida em processo em que não se formou a
relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa
hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente
inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada.
Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da
rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto
da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças tidas como nulas
de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo
do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem
dispositivo, ou ainda quando prolatadas em processo em que
ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não
integrou o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de
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admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da
própria sentença porque inquinada de vício insanável.
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3. Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou
não de ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei no
caso de ausência de citação válida, o Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido
de que o vício apontado como ensejador da rescisória é, em
verdade, autorizador da querela nullitatis insanabilis.
Precedentes: do STF - RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira
Alves, DJ de 30.8.83; do STJ - REsp n. 62.853/GO, Quarta
Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de
01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior DJ 26/02/2007.
4. No caso específico dos autos, em que a ação tramitou
sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo
necessário, 5não se formou a relação processual em ângulo. Há,
assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu
e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o
princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que
transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o
polo passivo da ação. Por tal razão, a nulidade por falta de
citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de
inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis,
ou, ainda, por simples petição nos autos, como no caso dos
autos.
5. Recurso especial provido.[30]
Como cediço, a querela nullitatis difere substancialmente da ação rescisória, a
qual visa à desconstituição de decisão transitada em julgado, haja vista não se sujeitar a
qualquer prazo para ser exercida por se tratar de tutela declaratória.
Sem embargo, outras peculiaridades diferem os dois institutos processuais, a ação
desconstitutiva é sempre de competência de um órgão colegiado de tribunal e tem a
admissibilidade condicionada ao depósito de 5% do valor da causa. Já a ação
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declaratória de inexistência é proposta perante juízo de primeiro grau[31] e se submete
ao regime geral de custas[32].
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1.3 Código de Processo Civil de 2015
O atual Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/15, a priori, não apresenta
mudanças significativas no que tange ao litisconsórcio. Todavia, a leitura a partir de um
olhar atento é capaz de notar uma alteração relevante quanto às consequências da
ausência da citação daquele que deveria integrar a lide como litisconsorte necessário.
O diploma consigna no artigo 115 que a sentença proferida sem a citação daquele
que deve ser litisconsorte necessário unitário é nula tanto em relação aos que figuraram
como partes no processo quanto ao que não foi integrado à lide. De outro modo,
tratando-se de litisconsórcio necessário simples, o comando sentencial é válido quanto
aos que figuraram no feito e ineficaz em relação àquele que não foi cientificado. Ex vi:
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que
deveriam ter integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Destarte, a ausência de citação de pessoa física ou jurídica que deveria integrar
um dos polos do processo como litisconsorte necessário resultaria na nulidade da
sentença e não mais em sua ineficácia[33].
Nesse contexto, a modificação legislativa
manejada pelo potencial litisconsorte excluído da
viciadas, as sentenças nulas são aptas a irradiar
material, devendo ser desconstituídas por meio
submete ao prazo decadencial de dois anos[35].

enseja a alteração da ação a ser
lide, na medida em que, ainda que
efeitos e a produzir coisa julgada
de ação rescisória[34], a qual se

Assim, apesar de proferida sem a efetiva garantia do contraditório e da ampla
defesa, a sentença lavrada em processo do qual não foi devidamente cientificado aquele
que deveria ocupar a posição de litisconsorte necessário será acobertada pela eficácia
preclusiva da coisa julgada[36], a qual atingirá seu grau máximo após o decurso do
prazo de ajuizamento da ação rescisória.
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Desse modo, transcorrido o prazo de dois anos, aquele que deveria ter atuado
como litisconsorte necessário unitário será obrigado a se submeter à imutabilidade da
sentença proferida ao arrepio das garantias constitucionais. À evidência, a norma em
questão sobrepõe o valor da segurança jurídica ao contraditório e à ampla defesa,
assegurando a eternização de injustiças.

2.
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Sob esse prisma, indo de encontro à doutrina processualista moderna[37], a
aludida disposição normativa consagra uma postura puramente dogmática do processo,
na medida em que olvida as garantias inerentes ao devido processo legal,
imprescindíveis à legitimidade da tutela jurisdicional[38], constituindo uma verdadeira
arbitrariedade positivada[39].
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como demonstrado o atual Código de Processo Civil altera substancialmente a
consequência jurídica da ausência de citação daquele que deveria integrar a lide na
condição de litisconsorte necessário.
5
Com efeito, enquanto o Código
de Processo Civil de 1973 previa a ineficácia da
sentença proferida em tal situação, o novo Código consigna no artigo 115 que a
sentença proferida sem a citação daquele que deve ser litisconsorte necessário unitário é
nula tanto em relação aos que figuraram como partes no processo quanto ao que não foi
integrado à lide. De outro modo, tratando-se de litisconsórcio necessário simples, o
comando sentencial é válido quanto aos que figuraram no feito e ineficaz em relação
àquele que não foi cientificado.

Destarte, a ausência de citação de pessoa que deveria integrar um dos polos do
processo como litisconsorte necessário unitário resultaria na nulidade da sentença e não
mais em sua ineficácia.
À evidência, a modificação legislativa enseja a alteração da ação a ser manejada
pelo potencial litisconsorte excluído da lide, na medida em que, ainda que viciadas, as
sentenças nulas são aptas a produzir coisa julgada material devendo ser desconstituídas
por meio de ação rescisória, a qual se submete ao prazo decadencial de dois anos.
Desse modo, o novo Código de Processo Civil caminha em sentido contrário à
evolução do direito processual brasileiro no que tange aos efeitos da ausência da
citação daquele que deveria figurar como litisconsorte necessário, já que admite o
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acobertamento pela eficácia preclusiva da coisa julgada do referido vício, perpetuando
no tempo o resultado de uma demanda desenvolvida em completa inobservância ao
direito constitucional de defesa.
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Nesse contexto, a intenção do presente estudo é atentar para o tema, alertando a
comunidade jurídica dos efeitos da alteração normativa, especialmente quanto a
violação da garantia do jurisdicionado ao devido processo legal.
3.
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[1] BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: (Acesso em 07 abr.
2013).
[2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 45.
[3]Ibid., p. 69.
[4] Ibid., p. 69-70.
[5] Id. Instituições de direito processual
5
civil. Vol. II. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 340.
[6] Id. Litisconsórcio. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 75.
[7] JÚNIOR DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do
processo e processo de conhecimento. Vol. I. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010. p.
320.
[8] Cândido Rangel Dinamarco propõe nomenclatura distinta: “[...] Ele
constitui direito comum em sede litisconsorcial e permite que a solução final do
processo venha eventualmente a oferecer resultados diferentes para os diversos
litisconsortes. Daí o nome litisconsórcio comum, mais aconselhável que
litisconsórcio simples(locução muito usual em doutrina), porque se trata de hipóteses
em que, havendo situações jurídico processuais diferenciadas entre os litisconsortes, o
processo mais se complica no tratamento diferente dado a cada um. Um é revel, e o
outro não; um requereu prova pericial, outro a dispensou; um apelou, outro deixou a
sentença passar em julgado na parte que lhe toca etc.” (“destaque do original”).
DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 77-78.
[9] “Il litisconsorzio necesssario si risolve, dal punto di vista teorico, in
una legittimazione ad agire necessariamente congiuntiva nei confronti dei titolari del
rapporto giuridico che l´attore vuol dedurre in giudizio: l´azione, única, spetta soltanto
congiuntamente contro i vari legittimati passivi necessari, e ciò vuol dire che non
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spetta contro uno solo od alcuni di essi (un bene spettante a tre personae non può essere
diviso fra due sole di esse); proposta Nei confronti di alcuni, la domanda non potrà
essere giudicata nel mérito e dovrebbe, a rigore, anche d´ufficio, esse dichiarata
inammissibile.” (“destaque do original”) LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto
processuale civile. 7ª ed. Milão: Guiffrè, 2007, p. 100.
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[10] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol.
II. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 368.
[11]BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: (Acesso em 07 abr.
2013).
[12] BUENO, Cássio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 95.
[13] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol. I. 18ª
ed. rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 161-2.
[14] “[...] il nodo centrale del problema del litisconsorzio necessario sta, come si è
autorevolmente rivelato, nella determinazione degli effetti della sentenza resa in
assenza di taluno dei litisconsorti.” DENTI, Vittorio. Appunti sul litisconsorzio
necessario. Rivista di diritto processuale, vol. XIV, Pádua: Cesam, 1959.
[15] BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica
processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 472.
[16] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal, 1988.
[17]BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: (Acesso em 07 abr.
2013).
[18] “A disposição contida no art. 47 pode contribuir para reforçar o
esclarecimento do conceito de ‘parte’ nos termos aqui expostos. Nela está dito, a
contrario sensu, que há relações jurídicas materiais que, por serem cindíveis, podem ser
tratadas no processo mesmo que a ele não haja comparecido a totalidade dos sujeitos
que as integram. Em tal caso, ‘partes’ da relação processual serão somente aqueles
sujeitos da relação material que compareceram ao processo. Por isso, ‘a eficácia da
sentença independerá da citação de todos os litisconsortes’. Os demais sujeitos da
própria relação material e bem assim todos os possíveis interessados são tidos como
‘terceiros’ no concernente ao processo. Consequência natural é ser a autoridade da
coisa julgada inoponível a quem ficou de fora. Nesses casos a res de qua agitur não
abrange a parcela (ou parcelas) da relação jurídica material (precisamente por ser
cindível) de que é titular aquele que não interveio no processo (ou aqueles que nele não
intervieram). Outras relações jurídicas materiais, porém, existem que, por serem
incindíveis, só podem ser tratadas no processo com a presença da totalidade dos
sujeitos que as integram, e, por isso, ‘partes’ na relação processual devem ser
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necessariamente todos (sem exceção) os sujeitos da relação material, que têm de ser
efetivamente convocados a integrar o processo. Nesse caso, ‘a eficácia da sentença
dependerá da citação de todos os litisconsortes’. Ficarão de fora, portanto, somente os
estranhos à própria relação jurídica material; eles é que serão os terceiros. Em
consequência, o processo somente será válido, a sentença nele proferida somente será
eficaz e produzirá efeitos, a coisa julgada só se formará se todos os sujeitos da relação
material (por ser incindível) tiverem estado presentes ao processo (isto é, tiverem sido
convocados em ocasião adequada a nele poderem intervir e defender seus direitos e
interesses). A ausência de um só, que não haja sido chamado, determinará a nulidade
do processo para todos, mesmo para os que a ele houverem comparecido; em razão
dessa ausência (por não ter havido convocação, frise-se) a sentença será ineficaz
(inutiliter data, como se expressou Chiovenda), não produzirá efeitos, nem se formará
coisa julgada, para ninguém - nem para os presentes, nem para os ausentes ao processo
(os mesmos princípios aplicam-se, obviamente, a cada uma e ao conjunto formado por
elas, no caso de a relação jurídica processual - e a sentença de mérito que nela houver
sido pronunciada abranger mais de uma relação material). Terceiros, portanto, serão
todos os que não tiverem participado do processo, sejam as ‘partes’ da relação jurídica
material não convocadas, sejam os estranhos a ela, porém juridicamente interessados no
litígio que dela se originou.” (“destaques do original”) ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz
de. Observações sobre os limites subjetivos da coisa julgada. In Revista dos Tribunais,
vol. 625, São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 1987.
[19] “Não se trata de inexistência,
como querem alguns. Tanto é verdade que, não
5
detectado o vício, eventual sentença poderá até torná-lo irrelevante e ser apta a produzir
efeitos. Basta pensar na improcedência do pedido deduzido pelo autor. Por que não
admitir a existência e eficácia deste ato, se a falta de citação não causou prejuízo ao réu,
a quem o resultado acabou beneficiando?” BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Ibid.,
p. 472. Em sentido contrário, afirmando se tratar de hipótese de inexistência do
processo: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6ª
ed. rev., atual. e ampl. Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman.
Vol.16. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 52; PASSOS, J. J. Calmon
de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. Rio de
Janeiro: Forense, 2009, p. 102. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito
processual civil. Vol. II, 3ª ed. São Paulo: Bookseller, 200, p. 349; BRASIL JÚNIOR,
Samuel Meira. Justiça, direito e processo: a argumentação e o direito processual de
resultados justos. Coleção Atlas de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2007, p. 43.
[20] “Lembre-se de que a relação jurídica processual, no litisconsórcio
necessário, é única, as partes é que são plúrimas. Trata-se de relação jurídica
subjetivamente complexa, que somente se forma com a presença de todos os colegitimados necessários. Faltando qualquer um deles, a relação jurídica processual não
se formará e não haverá processo, sendo juridicamente inexistente a sentença que vier a
ser proferida.” (“destaque do original”) CORREIA, André de Luizi. A citação no
direito processual civil brasileiro. Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio
Liebman. Vol. 46. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 251. No mesmo sentido
preleciona José Rogério Cruz e Tucci: “Se o litisconsórcio for necessário, seja por força
de lei, seja pela natureza incindível da relação jurídica, toda vez que o processo não for
integrado pela totalidade dos sujeitos da relação de direito material litigiosa haverá
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ilegitimidade de parte. (...) Sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a teor
do disposto no parágrafo único do artigo 47 do Código de Processo Civil, não sanado o
defeito que contamina o processo no prazo determinado, porque não providenciada a
citação de todos os litisconsortes, o processo será extinto por carência de da ação, pela
flagrante ilegitimidade passiva. Como bem destacou Ovídio Baptista da Silva, a
incompleta formação do litisconsórcio necessário e unitário constitui uma questão
de legitimatio ad causam, sob a consideração de que, sendo única a relação litigiosa, a
presença de todos os seus protagonistas é condição prévia para que se possa sobre ela
controverter, pela simples razão de que a lide é igualmente uma e única” TUCCI, José
Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 235-6.
[21] TUCCI, José Rogério Cruz e. Ibid., p. 238.
[22]“No plano do direito processual, o conceito de terceiro terá igualmente de ser
encontrado por negação. Suposta uma relação jurídica pendente entre A, como autor, e
B, como ré, apresentam-se como terceiros C, D, E etc., ou seja, todos os que não forem
partes (nem coadjuvantes de parte) no processo pendente.” (“destaque do original”)
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2010,
p. 69.
[23]
“[...] É que, para deixar o terceiro apenas livre da autoridade da coisa
julgada material, mas atingido pelos efeitos lançados sobre a situação jurídica unitária,
não seria necessário dizer a lei que é ineficaz a sentença dada sem a sua participação no
processo. A limitação subjetiva da coisa julgada às partes, sem vincular terceiros, é
regra já constante de outro dispositivo (CPC, art. 472) e inteiramente sem sentido nem
utilidade seria o que consta da parte final do art. 47 ('...caso em que a eficácia da
sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo'). A nada reduzirse-ia, portanto, a 'ineficácia' ditada expressamente na secção do Código destinada ao
litisconsórcio.”
(“destaque
do
original”)
DINAMARCO,
Cândido
Rangel. Litisconsórcio. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 341.
[24] BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Ibid., p.476.
[25] LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros
escritos sobre a coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 54.
[26] “[...] a ausência de litisconsorte necessário pode ser arguida por quaisquer das
partes. Mesmo, por hipótese, por aquele que, propositalmente, deixou de nomeá-lo
anteriormente, dando causa, pois, ao vício processual. Assim, mesmo o responsável
pela ausência de um litisconsorte necessário pode pretender a declaração
de inexistência jurídica da relação processual ou, quando menos, sua nulidade absoluta,
não obstante tenha dado causa ao defeito. Poderá fazê-lo durante a litispendência
(inclusive em fase recursal), em ação rescisória ou, coerentemente, como o que
desenvolvi no item anterior, por ação declaratória de inexistência jurídica de ato ou
relação processual.” BUENO, Cássio Scarpinella. Ibid., p. 113-114.
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[27] “Não se pode subtrair legitimidade ao litisconsorte necessário que foi
preterido na demanda para manifestar recurso. Apesar da ineficácia da sentença, por
não apreciada a relação em sua integralidade, pode perseguir o mesmo, pela via
recursal, o reconhecimento da ilegitimatio ad causam, decorrente de sua ausência.”
DIAS, Maria Berenice. O terceiro no processo. Rio de Janeiro: Aide, 1993, p. 130.
[28] CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação rescisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2007, p. 281-282.
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[29] “O que pode ocorrer é que o interessado, no momento em que tomar
conhecimento da existência do processo viciado pela falta ou nulidade de sua citação e
que lhe correu à revelia, tenha à sua disposição mais de uma alternativa: a) a ação
rescisória; b) os embargos à execução e c) a querela nullitatis. Se o processo de
execução não tiver sido instaurado, ou se se tratar de sentença que não seja
condenatória, abstraindo-se dos ônus da sucumbência, cabe-lhe antes do biênio do art.
495 do CPC, a escolha entre uma das duas: a rescisória ou a querela nullitatis; após o
biênio, somente esta; se já tiver sido instaurada a execução, cabe-lhe a via da ação de
embargos do executado.” MACEDO, Alexander dos Santos. Da querela nullitatis: sua
subsistência no direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 57.
[30] BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1105944/SC,
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010.
Disponível em: (Acesso em 07 abr.5 2013).
[31] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
VERIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE QUERELLA
NULITATIS. APRECIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAIS. 1. Ao extinguir a presente ação rescisória sem resolução de mérito, o
acórdão ora embargado fundou-se no não cabimento de ação rescisória para declarar
nulidade de julgado por ausência de citação, considerando que a hipótese dos autos não
se enquadra no rol taxativo do art. 485 do CPC. Decidiu-se, assim, que a
desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial n. 8.818/PE
somente poderia ser postulada pelo autor por meio de ação declaratória de inexistência
de citação, denominada querela nullitatis. 2. Verificada a omissão do julgado quanto à
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e economias
processuais. 3. Não está autorizada a aplicação dos princípios que norteiam o sistema
de nulidades no direito brasileiro, em especial os da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas e do aproveitamento racional dos atos processuais, para que a rescisória
seja convertida em ação declaratória de inexistência de citação, máxime quando
inexiste competência originária do Superior Tribunal de Justiça para apreciar aquela
ação cognominada querela nullitatis. Isto porque a Constituição Federal apenas autoriza
o processamento da inicial diretamente perante esta Corte Superior nas hipótese
expressamente delineadas em seu art. 105, inciso I. 4. Por outro lado, é assente a
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para
apreciar e julgar a denominada querela nullitatis insanabilis pertence ao juízo de
primeira instância, pois o que se postula não é a desconstituição da coisa julgada, mas
233
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

apenas o reconhecimento de inexistência da relação processual. Neste sentido, são os
seguintes julgados: AgRg no REsp 1199335 / RJ, Primeira Turma, rel. Benedito
Gonçalves, DJe 22/03/2011; REsp 1015133/MT, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP,
Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 14/02/2008. 5.Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de Declaração na Ação Rescisória nº 569/PE, Relator: Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/06/2011. Disponível em: (Acesso
em 25 ago. 2013). A propósito, observe-se a crítica de Flávio Luiz Yarshell: “A
situação não deixa de ser curiosa, porque, ao argumento da inexistência, o órgão
judicial de primeiro grau, em termos concretos, acabará desconsiderando o quanto
possivelmente tenha decidido instância superior, cuja decisão, no âmbito recursal,
substituiu a precedente, nos limites em que conhecido o recurso. Contudo, a premissa
de que o ato é inexistente parece indicar a competência de primeiro grau, quando
menos, como dito, por exclusão (da rescisória – esta, sim, de competência originária do
tribunal)” YARSHELL. Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 272.
[32] “Todas as considerações já alinhadas conduzem à conclusão de continuar
admissível no direito brasileiro contemporâneo a ação autônoma de desconstituição da
sentença proferida contra o revel não citado, que representa a continuidade e
sobrevivência, pelo menos nessa limitada hipótese, da querella nullitatis. Significa isso
que a postulação em juízo pela nulidade da sentença independe, no caso, tanto de sua
rescisão como do uso de embargos à execução, com algumas consequências
relevantíssimas. A primeira é a de não se precisar dirigir a arguição a um juízo de grau
ou hierarquia superior à do prolator da sentença, mas a este mesmo. Outra é a de não
submeter a ação cogitada no curto prazo decadencial em que é proponível o pedido de
rescisão.” FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, “querella nulitatis” e
ação rescisória. In Revista de Processo, nº 48, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987,
p. 27- 44.
[33] As consequências práticas desta distinção são extremamente relevantes, pois
as sentenças nulas serão rescindíveis dentro do biênio subsequente à formação da coisa
julgada, isto é, dentro dos dois anos do prazo decadencial para o ajuizamento da ação
rescisória. Já a possibilidade de ataque às sentenças inexistentes não sofre esta
limitação, pois a qualquer tempo podem ser assim declaradas.” CORREIA, André
Luizi. Ibid., p. 201.
[34]“[...] a ação rescisória é uma demanda autônoma, e não um recurso. Dá início
a processo autônomo, que tem por objeto a desconstituição de um provimento
jurisdicional transitado em julgado.” CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação rescisória.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 30.
[35] A esse respeito, notem-se algumas disposições normativas respeitantes à
ação rescisória atual Código de Processo Civil:
Art. 978. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
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I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do
juiz;
II – proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou,
ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV – ofender a coisa julgada;
V – violar manifestamente norma jurídica;
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VI – se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou
venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII – o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver prova nova, cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável;
VIII – fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente ou
quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, num
como noutro caso, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o órgão
5
jurisdicional deveria ter se pronunciado.
2º Nas hipóteses previstas no caput, será rescindível a decisão transitada em julgado
que, embora não seja de mérito, não permita a repropositura da demanda ou impeça o
reexame do mérito.
§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão.
§ 4º É rescindível a decisão proferida em procedimento de jurisdição voluntária.
Art. 987. O direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos contados do
trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se
refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em
que não houver expediente forense.
§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 978, o termo inicial do prazo será a data de
descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
§ 3º Nas hipóteses de simulação ou colusão das partes, o prazo começa a contar para o
terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir
do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.
[36] “Dopo avere stabilito Che l’essenza del giudicato sostanziale consiste in
un´efficacia, l´art. 467 chiarisce che tale efficacia si traduce nel rendere la sentenza
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‘imutável e indiscutível’. A dire il vero, sarebbe sufficiente Il riferimento
all´immutabilità. l´inammissibilità di ogni futura discussione è una mera conseguenza
del fatto di esserci resa immutabile la sentenza.” MOREIRA, José Carlos Barbosa. La
definizione di cosa giudicata sostanziale nel codice di procedura civile brasiliano.
In Temas de direito processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 214.
[37] “Um óbvio predicado essencial à tutela jurisdicional, que a doutrina moderna
realça, é o da jutiça das decisões. Essa preocupação não é apenas minha: a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de repensar a garantia constitucional
e o instituto técnico-processual da coisa julgada, na consciência de que não é legítimo
eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas.” (“destaque do
original”) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 4ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2013, p. 224.
[38]BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: influência do
direito material sobre o processo. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 44.
[39]“Na verdade do direito de ser citado acerta com a própria origem da
humanidade; sua constante permanência ao longo da História fornece o alcance do seu
significado, para localizá-lo entre aqueles direitos que pertencem ao indivíduo como
emanação de sua personalidade. Por isto, é absoluto, intangível, indisponível;
inseparável da pessoa humana. Não há como afastá-lo. (...)” AZEVEDO, Luiz
Carlos apud MACEDO, Alexander dos Santos. Da querella nullitatis: sua subsistência
no Direito brasileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 46.
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RESUMO: O presente trabalho trata a respeito da exclusão do sócio da sociedade
limitada pelo cometimento de falta grave e quebra do ânimo societatis, mormente no
que se refere ao procedimento de exclusão e o cabimento de dano moral ao excluído na
hipótese do desrespeito aos requisitos previstos na legislação, bem como a
responsabilidade civil da pessoa jurídica e dos respectivos sócios.
PALAVRAS-CHAVE: Exclusão do sócio. Affectio societatis. Dano moral.
SUMÁRIO: Introdução; 1. A Instituição da Sociedade Limitada no Brasil; 1.1 O Elo
entre a Affectio Societatis e a Sociedade
Limitada de Pessoas; 1.2 Hipóteses de
5
Dissolução Parcial da Sociedade Limitada; 1.3 Procedimentos de Exclusão do Sócio; 2
O Dano Moral e a Responsabilidade Civil; 2.1 A Responsabilidade da Pessoa Jurídica e
de seus Sócios; 2.2 Entendimentos Jurisprudenciais; 3. Conclusão; 4. Referências
Bibliográficas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca investigar o cabimento de dano moral em favor do
sócio excluído na hipótese de exclusão do sócio pelo cometimento de falta grave e
quebra do ânimo societatis, mormente no que se refere ao procedimento de exclusão e
o desrespeito aos requisitos previstos na legislação.
A exclusão de um sócio dá origem a inúmeras implicações para a sociedade e
também concede direitos para o sócio que se almeja excluir. Neste aspecto, deverá se
verificar a existência de haveres a serem recebidos bem como, a regularidade do
procedimento de exclusão em consonância com o preconizado na lei, como por
exemplo, possibilitar o direito de defesa.
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Dentre as hipóteses de dissolução da sociedade, tem-se a exclusão do sócio por
falta grave (o que gera a quebra da affectio societatis), em que o método a ser utilizado
poderá ocorrer tanto na via judicial quanto extrajudicial.
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Neste ponto, em ambos os procedimentos, deverá a sociedade empresária
cumprir as exigências legais, como, por exemplo, na exclusão extrajudicial, exige-se a
convocação do sócio para que compareça a uma assembleia, formalidade esta
indispensável para que o sócio exerça o seu direito de defesa.
Dentro desta situação, a exclusão do sócio pode ocorrer de forma unilateral, ou
seja, sem sua devida intimação para comparecer a assembleia de exclusão, ou ainda,
inexistente qualquer previsão no contrato social. Neste cenário, além de se pleitear a
nulidade do ato, há a dúvida a respeito do cabimento do dano moral, eis que, a expulsão
injusta no âmbito de uma sociedade de pessoas, poderá gerar inúmeros dissabores
merecedores de indenização.
Por outro lado, poderá ocorrer o rompimento do animus societatis, por falta
grave praticada pelo sócio, sendo que o procedimento de exclusão do sócio deve dar-se
de acordo com as exigências legais, o que, também põem à prova o cabimento do dano
moral pelo sócio excluído, uma vez que a situação poderá provocar lesão de cunho
moral para aquele sócio que detinha a sociedade como motivação profissional e
existencial de vida.
Assim, justifica-se a escolha do presente tema ante sua atualidade, bem como
pela ausência de previsão legal expressa que tipifique o cabimento de dano moral na
hipótese de exclusão do sócio.
1 A INSTITUIÇÃODA SOCIEDADE LIMITADA NO BRASIL
A sociedade limitada nasceu em 1892 na Alemanha e sua criação foi
impulsionada pela Revolução Industrial para atender os anseios das pequenas e médias
empresas que sentiam a necessidade de tipos societários menos complexos. Esse tipo
societário difundiu-se pela Europa até chegar ao Brasil no ano de 1919, com o Decreto
3.708/19. (TOMAZETTE, 2017).[1]
Com o advento do Código Civil de 2002, as sociedades limitadas passaram a
ser disciplinadas de forma precisa nos artigos 1.052 a 1.087, dando ensejo para que os
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sócios pudessem adotá-la na modalidade simples ou empresária. Independente de qual
categoria adotada vislumbra-se da legislação civilista que a personalidade jurídica da
sociedade limitada tem início com o respectivo registro. Nesta seara, apenas com a
inscrição do contrato social no órgão competente é que a sociedade começa a existir no
plano legal, conforme inteligência do artigo 45 do Código Civil.[2]
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Segundo Tomazette, (2017) a sociedade limitada representa hoje o tipo
societário mais utilizado na legislação brasileira em virtude de possuir características
específicas e proteção ao patrimônio particular do sócio.[3] Isso porque há um
vantajoso fator estimulante dos empreendedores ao adotarem a sociedade limitada
como tipo societário: a limitação de sua responsabilidade patrimonial e também pela
contratualidade, que acaba por conferir maior liberdade aos sócios no momento em que
firmam os vínculos com os sócios.
1.1 O ELO ENTRE A AFFECTIO SOCIETATIS E A SOCIEDADE
LIMITADA DE CARÁTER PESSOAL
Para que as relações internas da sociedade atinjam sua efetividade, faz-se
5

primordial que seus membros atuem com comprometimento e lealdade. Para que haja
respeito aos compromissos estabelecidos no regulamento social, MAMEDE (2010, p.
133) cita dois aspectos importantes:
Num primeiro, em sentido estrito, o cumprimento das
obrigações positivas (o que os sócios se comprometem a fazer)
e das obrigações negativas (o que se comprometem,
legitimamente, a não fazer); em sentido largo, a atenção ao
conjunto de princípios jurídicos aplicáveis às sociedades
dedicadas às atividades negociais, neles destacados aqueles que
se referem especificamente aos contratos e ao Direito
societário.[4]
Com a explicitação destes enfoques é possível inferir-se que, para que haja o
cumprimento das obrigações na sociedade limitada devem os sócios observar as
obrigações positivas, negativas e, seguir as regras estabelecidas no contrato social.
No que se refere à affectio societatis, nos dizeres de Simão Filho (2012), a
sociedade limitada de caráter pessoal, geralmente possui menos de dez sócios, e este
regime de afeição é o que prepondera para tal classificação.
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A explicação da intitulada affectio societatis é lecionada por Mamede (2010,
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p. 136):
A affectio societatis pode ser compreendida de duas
formas distintas: por seu aspecto objetivo e por seu aspecto
subjetivo. Pelo aspecto objetivo, traduz o dever geral de todos
os sócios de atuarem a bem da sociedade, permitindo que se
realizem as suas funções jurídica, econômica e social, nos
moldes discutidos acima, aplicáveis indistintamente a todos os
contratos. Sob esse enfoque, a expressão está desprovida de
qualquer conotação emocional, psicológica,não se relacionando
com a idéia de afeição, no sentido coloquial. [...] Por fim, a
expressão affectio societatis pode ser empregada para traduzir o
universo volitivo de cada um dos sócios quotistas ou acionistas,
expressando sua vontade de permanecer em sociedade. Tem-se,
portanto, um aspecto subjetivo, prolongamento do momento
inicial, da vontade de contratar a sociedade, agora
compreendida como vontade de manter o contrato de sociedade.
A questão, aqui, envolve dois aspectos distintos: em primeiro
lugar, por força do artigo 5~ XX, da Constituição da República,
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado”; dessa forma, se há o rompimento subjetivo da
affectio societatis, é direito do sócio quotista ou acionista
retirar-se, de não permanecer associado.[5]
Estes aspectos pessoais que caracterizam a affectio societatis realçam a figura
do sócio com todos os seus atributos, tornando-o o elemento indispensável para o
exercício da atividade econômica almejada. Assim, seja pela existência de laços
familiares ou pelas habilidades profissionais, o que prevalece na sociedade de pessoas é
o vínculo que une os sócios e sua vontade de permanecer na sociedade.
1.2 HIPÓTESES
LIMITADA

DE

DISSOLUÇÃO

PARCIAL

DA

SOCIEDADE

A constituição Federal expressa em seu artigo 5º, XX que: “Ninguém é
obrigado a associar-se ou manter-se associado”. [6] Tal preceito proporciona ao sócio a
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liberdade contratual de se desvincular da empresa na hipótese de que seus interesses
não corresponderem mais aos fins delineados pelo contrato social.
Da mesma forma, se a relação com um dos membros da sociedade restar
fragilizada ou surgir qualquer motivo para não manter o associado, haverá a
possibilidade deste ser excluído, desde que respeitados os requisitos previstos na Lei
Civil.
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Na obra de Tomazzete (2017, p. 398), está expressa as possibilidades de
dissolução parcial: “A par do recesso que é de iniciativa do próprio sócio, este também
pode sair da sociedade por deliberação desta; é o que se convenciona chamar de
exclusão do sócio”.[7]
Assim, a dissolução parcial objetiva proteger a empresa diante da instabilidade
relacional dos sócios. Feita a dissolução em parte, isso não pressupõe que as atividades
empresariais sejam paralisadas, mantendo-se a empresa em plena atividade.
Destarte, é possível averiguar que a dissolução parcial visa apenas a modificar
o quadro societário que a compõe, 5e poderá ocorrer por diversas hipóteses previstas em
lei ou no contrato social.
A primeira delas ocorre no caso de falecimento dos sócios, que segundo
TEIXEIRA (2017, p. 295),[8] suas quotas serão liquidadas para haver o pagamento do
valor correspondente aos seus herdeiros. Isso ocorrerá somente se o contrato social não
dispuser de forma em contrário, como por exemplo, permitir que os herdeiros
ingressem na sociedade.
Em segundo plano, o direito de retirada do sócio, previsto no artigo 1.029[9]do
Código Civil exprime justamente o princípio estampado no artigo 5º, XX, da
Constituição Federal visto anteriormente.
Outra espécie é a chamada incapacidade superveniente, que segundo Teixeira
(2017, p. 297), acontece quando o sócio por problemas de saúde torna-se incapaz,
hipótese, cuja exclusão, dependerá de decisão judicial. [10]
Ademais, poderá ocorrer ainda, a dissolução parcial nos casos de falência do
sócio e nos casos de sócio devedor, situações que também dependerão de decisão
Judicial. Nestes casos, as quotas são penhoradas para o pagamento de alguma dívida,
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momento a partir do qual, o sócio deixa de ser sócio por perda de titularidade das suas
quotas. (TOMAZETTE, 2017).[11]
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Por fim e não menos importante, a modalidade objeto deste estudo, é a
chamada dissolução parcial pela exclusão do sócio por cometimento de falta grave.
Tal motivo viabiliza a exclusão porque o compromisso primordial do sócio é
justamente sua colaboração para a construção do capital social e, não o fazendo no
prazo estabelecido, este submete a sociedade ao risco de não atingir seus objetivos
sociais.
Neste caso, em se tratando de sociedade limitada, a Lei civil em seu artigo
1.058, dispõe que os sócios poderão ainda tomar a quota do remisso para si, transferi-la
para terceiro, devolvendo, se for o caso, qualquer importância paga pelo sócio remisso,
abatido juros e despesas.[12]
Sobre a questão, discorre LENZA (2012, p. 337): “A quebra da affectio
societatis, por ser esta elemento essencial a qualquer associação ou sociedade, pode
constituir justa causa para a referida exclusão.”[13]
A Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na apelação cível
de número 2011.089035-5, descreve que a ruptura da affectio societatis pelo
cometimento de infração justifica a dissolução parcial da sociedade com a expulsão do
sócio, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADES
LIMITADAS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. A
affectio societatis caracteriza-se como um pressuposto essencial
à existência da sociedade. Uma vez perdida a disposição
unânime de esforço e de investimento, surgem conflitos de
interesses e, via de consequência, desavenças que impedem o
convívio entre os sócios e prejudicam o desenvolvimento da
própria limitada. Se já não é mais possível, in casu, concluir
por um interesse comum em formar e manter um
empreendimento, justifica-se a dissolução parcial das
sociedades, de acordo com a culpa ou o dolo dos litigantes, em
242
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

se tratando de expulsão. CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES. GESTÃO IRREGULAR DE AMBOS OS
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SÓCIOS. ACIDENTE COM UM CICLISTA, QUE VEIO A
FALECER. FATO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO
CARACTERIZA
FALTA
GRAVE,
DIANTE
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTOR, PORÉM, QUE
PRATICOU
CONDUTAS
COM
GRAU
DE
REPROVABILIDADE MAIOR DO QUE AQUELAS
COMETIDAS PELO RÉU. COAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS COM TEOR
INVERÍDICO.
AFASTAMENTO
DO
QUADRO
EMPRESARIAL QUE SE PRESERVA.
RECURSO
DESPROVIDO.[14]
No mesmo sentido, a Egrégia Corte entende que a discórdia causada pela
infração contratual pode ensejar a dissolução parcial, devendo sempre preservar a
empresa:
5

Sociedade comercial - Responsabilidade limitada Dissolução parcial - Dois sócios - Exclusão de um deles Discórdia grave e infração ao contrato social - Preservação do
empreendimento - Desnecessária a ação de prestação de contas
como condição do pedido de dissolução - Cautelar de atentado Falta de citação - Extinção do processo e cassação da liminar Apelação provida em parte. A dissolução parcial de sociedade
de responsabilidade limitada, composta de dois sócios,
autorizada pelo dissenso grave e desaparecimento da affectio
societatis, a que se soma a infringência ao contrato social por
um dos sócios, não importa na sua extinção; razão maior de
interesse social faz preservar a sociedade pelo espaço de um
ano, quando haverá de reorganizar-se com a admissão de um
novo membro. O sócio remisso será embolsado dos seus
haveres, apuráveis em liquidação de sentença. Para a validade
do processo faz-se indispensável a citação inicial do réu (art.
214, CPC).[15]
1.3 PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO SÓCIO
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Com o advento do Código Civil de 2002, a sistemática prevê a necessidade de
previsão no contrato social para que a exclusão se opere no modo extrajudicial, aliado a
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isso, o artigo 1.085 define os requisitos cumulativos para tal ato:
Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a
maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital
social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração
do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa
causa. Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser
determinada em reunião ou assembléia especialmente
convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de
defesa.[16]
Com tal descrição, denota-se que se o sócio que estiver expondo à sociedade
ao perigo poderá ser excluído por deliberação dos titulares de mais da metade do capital
social, característica que diferencia a sociedade limitada da sociedade simples, que
exige sempre determinação judicial. (CC, artigo 1.030).[17]
Constata-se que na sociedade limitada à expressão justa causa exige
demonstração
fática,
decisão
fundamentada
tomada
pela
maioria,
conforme quorumestabelecido no estatuto, com respeito ao contraditório e ao direito à
ampla defesa. (LENZA, 2012).[18]
Com efeito, não se mostra legal e justo que o sócio seja excluído e privado de
seu cargo sem que haja a aplicação dos princípios acima mencionados, pois, haverá
grave afronta ao direito constitucional garantido no artigo acima exposto.
É importante constar que ainda que, impossibilitado o direito de defesa, abrirá
espaço para nulidade da assembleia realizada, conforme prevê a Jurisprudência do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
SOCIEDADE

LIMITADA.

ANULAÇÃO

DE

ASSEMBLEIA. Réu que excluiu a sócia minoritária por
suposta prática de atos graves que comprometem a
atividade social, na forma do art. 1.085 do CC.
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Inexistência de contrato social nos autos para se constatar
a presença de previsão contratual a permitir a exclusão
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por mera decisão assemblear. A despeito disso, a
assembléia não respeitou os requisitos fixados pelo art.
1085 do Código Civil. Autora foi notificada acerca da
assembleia apenas após a sua realização, o que leva à
invalidade de deliberação. Necessidade de exercício de
direito de defesa. Réu que pleiteia, via recurso, liminar
para que a sócia seja excluída, o que se mostra
manifestamente descabido. Nesta ação se discute somente
a legalidade da exclusão extrajudicial da autora, e não a
sua exclusão por força de decisão judicial. Recurso não
provido. [19]
Nota-se com tais decisões, que a lei ao permitir a exclusão extrajudicial
atribuiu uma atenção especial ao procedimento, estabelecendo um elevado grau de
rigidez para se evitar nulidades e danos de cunho patrimonial.Um exemplo disso é que
a convocação para a assembleia ou 5reunião deverá ter como único fim o ato de exclusão
do sócio, não podendo, em nenhuma hipótese, serem discutidas e deliberadas outras
matérias.(RAMOS, 2010).[20]
2 O DANO MORAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL
Após a promulgação da constituição federal de 1988, o código civil de 2002
em que pese não trazer um capítulo específico sobre o dano moral, trouxe a previsão no
artigo 186, da cláusula geral de responsabilidade civil que possui correspondência
lógica com o dano moral. (PICCOLOTTO, 2003).[21]
Nesta congruência, o dano moral é definido por Diniz (2004, p. 91):
O dano moral vem a ser a lesão de interesses não
patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo. Qualquer lesão que alguém sofra no objeto de seu direito
repercutirá, necessariamente em seu interesse; por isso, quando
se distingue, o dano patrimonial do moral, o critério da
distinção não poderá ater-se à natureza ou índole do direito
subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto desse
direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de uma
repercussão sobre o lesado, pois somente desse modo poderia se
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falar em dano moral, oriundo de uma ofensa a um bem material,
ou em dano patrimonial indireto, que decorre do evento que lesa
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direito extrapatrimonial.[22]
Percebe-se que o dano moral está interligado a própria natureza humana,
porque a honra é um dos mais importantes direitos da personalidade. Tal direito pode se
manifestar de forma objetiva ou subjetiva, a primeira delas, diz respeito a própria
reputação da pessoa perante a sociedade, já a subjetiva reflete uma ligação com a
própria consciência do indivíduo. [23]
No que tange ao requisito da responsabilidade civil Deocleciano Torrieri
Guimarães (2001, p. 470) a define como sendo a:“obrigação imposta a uma pessoa de
ressarcir os danos que causou a alguém.” [24]
Na mesma dicção, Carlos Roberto Gonçalves, complementa tal conceito:
A responsabilidade civil decorre de uma conduta
voluntária violadora de um dever jurídico, isto é, da prática de
um ato jurídico, que pode ser lícito ou ilícito. Ato jurídico é
espécie de fato jurídico.Ato ilícito é o praticado com infração ao
dever legal de não violar direito e não lesar a outrem. Ato ilícito
é, portanto, fonte de obrigação: a de indenizar ou ressarcir o
prejuízo causado (CC, art. 927). É praticado com infração a um
dever de conduta, por meio de ações ou omissões culposas ou
dolosas do agente, das quais resulta dano para outrem. Frise-se
que a obrigação de indenizar pode resultar, em certos casos, de
atos lícitos, como, por exemplo, os praticados em estado de
necessidade (CC, arts. 188, II, 929 e 930) e o do dono do prédio
encravado que exige passagem pelo prédio vizinho, mediante o
pagamento de indenização cabal (CC, art. 1.285)[25]
Outrossim, para que haja a obrigação de indenizar, deve existir relação de
causalidade entre o fato e o resultado. Isso quer dizer que, não basta existir ato ilícito e
o dano, o resultado deve estar interligado com a conduta do agente. Por exemplo, nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, ou dano causado por terceiro, não haverá o
dever de indenizar. (DINIZ, 2004).[26]
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Com o advento do código civil de 2002, agrega-se o abuso de direito como na
sua concepção objetiva, ou seja, não somente os atos com designo de prejudicar
terceiros são considerados abusivos, mas qualquer outro que esteja fora do alcance da
licitude. DINIZ (2004) define os limites do exercício regular do direito:“os ditados por
seu fim econômico ou social, a boa-fé e os bons costumes.” (DINIZ, 2004). [27]
2.1 A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS
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Tem-se que no campo cível, a responsabilidade da pessoa jurídica pode ser
contratual e extracontratual. Quanto ao aspecto contratual, podemos dizer que ela
possui caráter patrimonial e surge na disposição do artigo 389 do Código Civil, in
verbis: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários
de advogado.” [28]
Por outro lado, na órbita extracontratual, a responsabilidade decorre dos
artigos 186, 187 e 927, bem como dos arts. 932 III, e 933 do Código Civil. Tais
prognósticos desautorizam a prática de atos ilícitos e estabelecem a obrigação de
reparar o prejuízo causado.

5

No que concerne à responsabilidade civil da sociedade limitada, é significativo
repisar que o encargo dos sócios é limitado ao valor de suas quotas, característica que
torna esse tipo societário o mais atrativo no Brasil já que o risco do negócio é
extremamente remoto.[29]
Haverá apenas a responsabilidade solidária, quando um dos membros não
integralizar o valor prometido, situação em que todos os sócios serão responsáveis em
igual proporção pelo valor faltante.
Nada obstante, somente em casos excepcionais é que os sócios responderão de
forma ilimitada, conforme disposição do artigo 1.080 do Código Civil: “As
deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos
que expressamente as aprovaram.” [30]
A hipótese ocorre quando os sócios ou administradores da pessoa jurídica
excedem seus poderes, infringindo a lei ou o contrato social, ou até mesmo, praticado
ato ilícito, doloso ou culposo, lhes recairá a responsabilidade por tais
atos.(TOMAZZETE, 2017). [31]
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Tome-se como exemplo, a exclusão do sócio da sociedade sem que haja a
observância dos tramites legais e contratuais, ditas anteriormente.
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2.2 ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS
Na análise do tema da responsabilidade civil conjuntamente com a hipótese de
exclusão de um sócio sem que haja a sua intimação à assembleia de convocação, podese afirmar que a Jurisprudência tem entendimento pacificado a respeito da nulidade do
ato em virtude de violar a lei e o próprio contrato social, acarreta, inclusive, a reparação
pelos demais danos ocasionados, senão vejamos:
SOCIEDADE
LIMITADA.
ANULAÇÃO
DE
ASSEMBLEIA. Réu que excluiu a sócia minoritária por
suposta prática de atos graves que comprometem a atividade
social, na forma do art. 1.085 do CC. Inexistência de contrato
social nos autos para se constatar a presença de previsão
contratual a permitir a exclusão por mera decisão assemblear. A
despeito disso, a assembleia não respeitou os requisitos fixados
pelo art. 1085 do Código Civil. Autora foi notificada acerca da
assembleia apenas após a sua realização, o que leva à invalidade
de deliberação. Necessidade de exercício de direito de defesa.
Réu que pleiteia, via recurso, liminar para que a sócia seja
excluída, o que se mostra manifestamente descabido. Nesta
ação se discute somente a legalidade da exclusão extrajudicial
da autora, e não a sua exclusão por força de decisão judicial.
Recurso
não
provido.[32] (TJ-SP
APL:
10724303620148260100
SP
1072430-36.2014.8.26.0100,
Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 08/10/2015,
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de
Publicação:
09/10/2015)
https://tjsp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/254848704/apelacao-apl10724303620148260100-sp-1072430-3620148260100
No mesmo sentir, o direito de retirar os lucros da empresa decorre da exclusão
ilegal que não respeita os requisitos estampados no Código Civil, representando
também uma penalização à sociedade que desrespeitas as regras previstas no contrato
social:
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Sociedade. Exclusão de sócio. Ausência de comprovação
de conduta que coloca em risco a continuidade da atividade
social. Cumprimento dos deveres societários. Requisitos dos
artigos 1.030 e 1.085, do CC não preenchidos. Direito da sócia
de retirada dos lucros mensais. Recurso dos autores improvido.
Recurso da requerida provido.[33]
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Ademais, constatada a irregularidade da assembleia de exclusão, se não for
possível retornar ao status quo ante, será necessária a realização de apuração dos
prejuízos causados ao sócio excluídos, sejam de cunho material ou moral, in verbis:
APELAÇÃO ? Sociedade Limitada - Anulatória de ato
jurídico ? Assembleia Geral Extraordinária ? Vícios formais Pedido de anulação do ato com restabelecimento da condição de
sócia da autora excluída da sociedade, reconhecida a nulidade
de todos os atos praticados pela empresa sem a participação da
desta sócia, em especial relacionados com alienação de bens e
direitos e 5daquelas praticados com indícios de prejuízo à
empresa e aos sócios. 01- PRELIMINARES: 1.1- Alegada
Prescrição ? O prazo para o exercício da pretensão anulatória é
de decadência - Inocorrência ? Ação ajuizada no prazo legal ?
Parte que se desincumbiu dos atos que lhe cabia e não pode ser
prejudicada, ainda que a citação não venha a ser efetivada nos
lapsos de tempo mencionados nos §§ 2º e 3º, do art. 219, do
CPC ? Súmula nº 106 do E. STJ, afastando o acolhimento de
prescrição ou decadência. 1.2- Litispendência ? Questão
prejudicada ? Extinção do processo, sem mérito, quanto ao
pedido da autora para que possa exercer os atos de sócia em
relação à sociedade, em igualdade com os demais sócios, que
não se mostra incompatível com a consequência lógica da
procedência da ação para anular a Assembleia por vício formal.
1.3- Conexão ? A reunião dos processos por conexão configura
faculdade atribuída ao julgador ? O art. 105 do CPC concede ao
magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a
intensidade da conexão ? Inocorrência de nulidade (pas de
nullité sans grief). 1.4- Ilegitimidade passiva dos corréus sócios
da empresa ? Afastamento ? Como participantes da Assembleia
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objeto da ação de rigor que componham o polo passivo ?
Litisconsórcio necessário-unitário. 1.5- Falta de interesse de
agir e impossibilidade jurídica do pedido ? Excluída que foi da
sociedade, evidente o interesse de agir do autor, a possibilitar
também pleitear a desconstituição do ato assemblear. 02MÉRITO: 2.1- Reconhecimento de vícios formais autorizadores
da anulação da AG de 02/04/2007. Ausência de regular
intimação da autora para o ato. Edital de convocação publicado
irregularmente. Pauta da reunião deixando de mencionar que
estaria em discussão a exclusão da autora da sociedade, o que
efetivamente ocorreu. Anulação bem decreta. 2.2Restabelecimento da sócia excluída nos quadros da sociedade a
partir do trânsito em julgado desta decisão, se possível. 2.3Efeitos ex nunc da sentença que declara a anulabilidade da
Assembleia. As partes retornam ao seu estado anterior, sempre
que possível. Caso inviável a restituição ao estado anterior, as
partes deverão recorrer à solução ditada pela lei, ou seja,
podendo buscar indenização (perdas e danos) - Inteligência dos
artigos 177 e 182 do CC. - Atos praticados antes da anulação
que se conservam válidos e eficazes, resguardados os direitos de
terceiros de boa-fé. 2.4 Em decorrência do efeito ex nunc da
sentença inviável a pretensão de anulação de todos os demais
atos praticados pela sociedade antes da sentença. 03- Decisão
modificada em parte. Parcial provimento aos recursos. [34]
No que concerne ao dano moral, especificamente, a Jurisprudência do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, entende ser cabível a reparação por danos morais em
face do sócio excluído, na hipótese em que não lhe foi garantido o direito ao
contraditório e ampla defesa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE DIREITOS DE SÓCIO. ALEGAÇÃO DE
EXCLUSÃO DO SÓCIO DA SOCIEDADE RÉ SEM
OBSERVAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
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DE PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO SÓCIO ACERCA DO
DÉBITO, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO.
NULIDADE DA EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO DO INCISO LV
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
Não serve tal espécie recursal para apreciar a questão já
decidida. Inexiste, no acórdão embargado, obscuridade,
contradição ou omissão, requisitos estes estabelecidos pelo
artigo 535 do CPC. Não vislumbrada qualquer excepcionalidade
a ensejar o reexame pretendido. As questões colocadas no
recurso de Apelação Cível foram analisadas de forma clara e
foram fundamentadas, não havendo, in casu, qualquer
retificação a ser feita. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70066749961,
5
Décima Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em
05/11/2015). (TJ-RS - ED: 70066749961 RS, Relator: Catarina
Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 05/11/2015, Décima
Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 10/11/2015) [35]

Na mesma inteligência:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO
DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. MÉRITO. DISSOLUÇÃO INVIABILIZADA.
SOCIEDADE JÁ EXTINTA. PATENTE ILEGALIDADE DO
ATO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. NÃO PAGAMENTO DOS
HAVERES SOCIETÁRIOS. INCORPORAÇÃO DOS BENS
EM NOVA SOCIEDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DANOS
MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO
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QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Desnecessária a intimação pessoal das partes para
comparecimento à audiência de instrução, bastando que seu
advogado seja cientificado do despacho que a designou; A
previsão de rito específico para fins de dissolução de sociedade
não impede que o Autor, desde que não haja prejuízo à parte
adversa, eleja o rito ordinário, especialmente por ser este via
comum e larga, por onde podem correr quaisquer causas; Não
há que se falar em procedência do pedido de dissolução de
sociedade comercial, mas de impossibilidade jurídica do pleito,
quando já previamente extinta ao tempo do ajuizamento da
ação. Assertiva que não prejudica os pedidos indenizatórios
cumulados; Além dos haveres societários calculados na Perícia,
também é devida indenização por danos morais decorrentes da
exclusão injustificada de sócia; Malgrado o perceptível
sofrimento da sócia excluída, a quantia de R$1.332.912,00 não
observa o princípio da razoabilidade por ser incompatível com a
lesão sofrida; Sentença modificada para julgar prejudicado o
pedido de dissolução societária e reduzir a indenização por
danos morais para o importe de R$10.000,00, com honorários
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
mantidos os seus demais termos. [36]
De outro lado, há também o entendimento de que a exclusão de sócio por
cometimento de falta grave, não enseja dano moral por ser caracterizado como um
simples aborrecimento:
Dissolução parcial de sociedade. Exclusão de sócios
minoritários. Autoras, sócias majoritárias e administradoras,
que alegam prática de faltas graves por parte dos réus e quebra
de affectio societatis que ensejam exclusão da sociedade. Perda
da affectio societatis que, mesmo não sendo por si causa da
dissolução parcial, pode justificá-la quando a continuidade da
atividade empresaria se tornar impossível. Prevalência do
princípio da preservação da empresa. Graves dissensões entre
os sócios. Rés que são mãe e irmã do sócio excluído, que
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rigor. Apuração de haveres que deve ser feita nos moldes da r.
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sentença. Danos morais não configurados. Desnecessária
liquidação por artigos para apuração de haveres, porquanto não
se pretende provar fato novo, mas apenas a realização de
balanço de determinação. Liquidação por arbitramento que é
adequada ao caso. Sucumbência recíproca que deve ser
mantida. Recurso parcialmente provido para excluir as rés da
sociedade.[37]
O mesmo entendimento deverá prevalecer, quando a exclusão do sócio, seja
ela judicial ou extrajudicial, respeitar todos os requisitos do artigo 1.085 do Código
civil, situação na qual, não haverá cerceamento de defesa, portanto, não existirá
condenação em dano moral:
V O T O Nº 14847 AÇÃO ANULATÓRIA DE
DELIBERAÇÃO SOCIAL DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C.C.
REPARAÇÃO
DE DANOS. Prática de falta grave pelo sócio
5
Apelante, que colocou em risco a continuidade da empresa,
consistente na constituição de sociedade empresária
concorrente, sem o consentimento e/ou conhecimento dos
demais sócios. Cláusula social a permitir a exclusão
extrajudicial do sócio. Prévia convocação para assembléia
especial, respeitado o devido processo legal. Requisitos do art.
1.085 do Código Civil atendidos. Inocorrência de cerceamento
do direito de defesa, pois desnecessária a produção de provas
inúteis ou meramente protelatórias. Sentença mantida. Recurso
não provido. [38]
Verifica-se que os entendimentos jurisprudenciais acima vão ao encontro da
premissa de que o descumprimento do contrato social, por parte da sociedade
empresária, acarreta a responsabilização civil por danos materiais e morais ao sócio que
teve seu direito violado.
Nesta perspectiva, mostra-se como deveras injusto e arbitrário, um sócio que
construiu uma sociedade com todo seu esforço e dedicação, se depara num piscar de
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olhos, com todo o seu propósito de vida destruído frente a uma atitude desleal e imoral
de seus colegas que proferiram uma exclusão arbitrária e sem conhecimento prévio.
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CONCLUSÃO
O presente trabalho trouxe a noção de que a sociedade limitada auferiu
demasiado espaço na legislação brasileira em virtude de possuir características
específicas de proteção ao patrimônio particular do sócio. Neste pensa, restou delineado
que a sociedade limitada se afina muito como sociedade de pessoas, em que os
atributos particulares e a afinidade entre os sócios é o que motiva a sua constituição.
Tais aspectos pessoais como visto no estudo, são o que caracterizam a affectio
societatis e realçam a figura do sócio com todos os seus atributos, tornando-o
imprescindível ao exercício da atividade econômica almejada.
No âmbito do tema, foi estudado sobre as formas de dissolução da sociedade,
podendo ela ser total ou parcial. Neste aspecto, quando ocorre a dissolução total,
significa dizer que os sócios optam por encerrar as atividades e a existência da
sociedade. Em face distinta, poderá ocorrer a chamada dissolução parcial da sociedade
empresária, hipótese que não ocorrerá a extinção da sociedade, mas tão somente a
redução do capital social.
Assim restou analisado, que dentre as hipóteses de exclusão do sócio, aquela
proferida por cometimento de falta grave, é a que causa maior controvérsia. Isso
porque, a exclusão de um sócio gera inúmeras implicações para a sociedade e também
concede direitos subjetivos para o sócio que pretende a exclusão.
Dentro deste tema, foi visto que deverá ser realizada a apuração sobre a
existência de haveres a serem recebidos, e um dos procedimentos a ser seguido é a
chamada liquidação, situação na qual, deve-se entregar ao sócio ou herdeiro, o valor
que corresponde aos seus haveres.
Ainda, restou verificado que diante do procedimento de exclusão de um sócio,
por ventura, houver algum desrespeito aos requisitos legais, como por exemplo, a falta
de intimação do sócio para a assembleia que almeja retirar-se da sociedade, acarretará
inúmeros problemas que deverão ser solucionados pelo poder Judiciário.
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Deste modo, se a exclusão do sócio acontecer de forma unilateral, ou ainda,
sem haver previsão no contrato social, além de se buscar a nulidade do ato, a há o
cabimento do dano moral, eis que, uma exclusão injusta dentro de uma sociedade que é
formada pelos aspectos pessoais dos sócios, poderá gerar inúmeros dissabores
merecedores de indenização.
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Destarte, com os julgados anexados a esta pesquisa, foi possível averiguar que
cada caso deverá ser analisado minuciosamente, mas sem dúvida, na hipótese de
desrespeito às garantias legais o direito de buscar ressarcimento é garantido pela
Constituição Federal.
Por outro lado, poderá haver a hipótese do rompimento
do animus societatis, diante da falta grave praticada pelo sócio e, sendo o trâmite da
exclusão de acordo com as exigências legais, põe-se em cheque, o cabimento do dano
moral pelo sócio excluído já que, o ato de exclusão ocorreu dentro da legalidade.
Percebe-se, com os julgados exarados, que mesmo havendo respeito aos
trâmites legais, o sócio que se sentir prejudicado poderá ingressar em juízo para discutir
5

se o motivo que levou a exclusão poderá ser considerado falta grave ao ponto de
quebrar a affectio societatis existente.
Assim, surge a possibilidade do dano moral mostrar-se cabível se houver
prova de que o ato praticado não é encarado como passível de exclusão e que, a
situação lhe provocou grave ofensa à honra e a moral.
Hodiernamente, milhares de demandas que afogam o poder Judiciário no que
concerne a apuração de haveres e violação do procedimento de exclusão de um sócio,
motivo pelo qual, tal proposição merece atenção e zelo na hora de se aplicar a
legislação vigente.
O que se conclui após o aparato legal, doutrinário e jurisprudencial
examinado, é que no contexto atual, não se pode admitir que exclusões injustas
prevaleçam, devendo prevalecer o direito ao sócio prejudicado de buscar justiça quando
sua motivação profissional e existencial de vida é arrancada por um voto de exclusão
que não respeita a boa-fé e o dever de lealdade nas deliberações empresariais,
princípios estes basilares e norteadores das relações contratuais.
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Resumo: A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem ampla aplicação
no ordenamento jurídico nacional. Todavia, há divergência no que tange à possibilidade
de aplicação do instituto na forma inversa. O presente trabalho objetiva demonstrar que
malgrado não esteja o instituto da disregard na forma inversa regulamentado na
legislação pátria, possível é sua aplicação em casos concretos. Com este objetivo,
analisa-se a teoria de desconsideração da personalidade jurídica direta, bem como a
inversa, demonstrando a possibilidade de sua aplicação. Outrossim, defende-se que a
não obrigatoriedade de regulamentação permitiu que o Código de Processo Civil de
2015 dispusesse que os dispositivos relacionados ao incidente de desconsideração da
personalidade jurídica fossem também aplicados aos casos de desconsideração inversa
da personalidade jurídica.
5

Palavras-chave: Personalidade Jurídica; Teoria da desconsideração da personalidade
jurídica; Desconsideração Inversa; Direito Empresarial; Direito de família.
Sumário: 1. Introdução; 2. Da personalidade jurídica; 2.1. Pessoa jurídica; 2.2. O início
da personalidade jurídica; 2.3. Efeitos da personalidade jurídica; 3. Desconsideração da
personalidade jurídica; 3.1. Histórico; 3.2. A Teoria da Desconsideração da
Personalidade Jurídica; 3.2.1. Teoria maior da desconsideração; 3.2.2. Teoria menor da
desconsideração; 4. Desconsideração inversa da personalidade jurídica; 4.1. Conceito;
4.2. Aplicabilidade; 5. Conclusão; 6. Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO
O ordenamento pátrio contemplou à pessoa jurídica autonomia e independência
em relação aos seus sócios.
Por meio da personalidade jurídica, adquire a pessoa jurídica autonomia para,
em nome próprio celebrar negócios jurídicos, titularizar patrimônio próprio, bem como
defender seus interesses em juízo.
Dessa forma, em regra, não se deve imputar aos sócios obrigações da pessoa
jurídica.
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Outrossim, não pode a pessoa jurídica ser responsabilizada por obrigações
pessoais dos sócios.
Decerto, embora seja importante para o desenvolvimento da atividade da pessoa
jurídica, não é a personalidade jurídica um elemento absoluto.
Excepcionalmente poderá ser desconsiderada, sob pena de ser utilizada
indiscriminadamente para a realização de fraudes.
A desconsideração da personalidade jurídica encontra-se positivada no
ordenamento pátrio nos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, 34 da Lei
12.529/2011, 4º da legislação protetora do meio ambiente (Lei 9.605/98) e 50 do
Código Civil de 2002.
Por meio da aplicação da referida legislação, pode-se ignorar episodicamente a
autonomia patrimonial da sociedade, quando utilizada para realização de fraude,
responsabilizando-se direta, pessoal e ilimitadamente, o sócio por obrigação que,
originariamente, cabia à sociedade.
A jurisprudência e a doutrina postam-se indubitavelmente a favor da aplicação
da disregard em sua forma convencional para sancionar o abuso da personalidade
jurídica.
Todavia, há divergência quanto à possibilidade de aplicação do instituto de
forma inversa, de modo a permitir que a pessoa jurídica, eventualmente, responda por
obrigações pessoais de um ou mais de seus integrantes.
O presente trabalho almeja analisar a teoria de desconsideração da
personalidade jurídica direta, bem como a inversa, defendendo-se a possibilidade de
sua aplicação.
2. DA PERSONALIDADE JURÍDICA
O conceito de personalidade está diretamente relacionado ao conceito de pessoa.
Para Maria Helena Diniz:
[...] pessoa é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos
e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Sujeito de
direito é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma
pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer,
através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou
melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial.
(DINIZ, 2012, p. 129).
É pessoa todo aquele que nasce com vida, ou seja, adquire-se personalidade
desde o nascimento. Trata-se de verdadeira qualidade ou atributo do ser humano.
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Referida aptidão hoje é reconhecida a todos. Todavia, no direito romano o
escravo era desprovido da faculdade de titularizar direitos, ocupando na relação jurídica
o papel de objeto, e não de seu sujeito.
Os atributos da personalidade no sentido de universalidade estão estampados no
artigo 1º do Código Civil de 2002, que reconhece que “toda pessoa é capaz de direitos e
deveres na ordem civil”.
Todavia, não só ao ser humano o direito reconhece a personalidade. Também a
reconhece a certas entidades morais, denominadas pessoas jurídicas, compostas de
pessoas físicas ou naturais. Estas pessoas se agrupam para a realização de uma
finalidade econômica ou social (sociedades e associações) ou para destinar um
patrimônio para um fim determinado (fundações). Ao adquirirem referida aptidão,
tornam-se as pessoas jurídicas autônomas e independentes em relação às pessoas físicas
de seus componentes ou dirigentes.
O homem usualmente se une a outros para atingir objetivos que dificilmente
conseguiria atingir sozinho. Para tanto, se vale frequentemente de pessoas jurídicas.
5 sobre a pessoa jurídica, aduz que:
Francisco Amaral, explanando
Sua razão de ser está na necessidade ou conveniência de as
pessoas singulares combinarem recursos de ordem pessoal ou
material para a realização de objetivos comuns, que
transcendem as possibilidades de cada um dos interessados por
ultrapassarem o limite moral de sua existência ou exigirem a
prática de atividades não exercitáveis por eles. (AMARAL,
2000, p. 271-272).
2.1. Pessoa jurídica
A conceituação de pessoa jurídica, bem como a definição de sua natureza foram
alvos de constante discussão no mundo jurídico. Incontáveis teorias trabalhando o tema
foram criadas.
Sob pena de afastarmos do objeto do presente trabalho, não nos proporemos a
buscar a definição de pessoa jurídica, todavia, a elucidação do tema se mostra de
grande valia para a compreensão da disregard.
Dentre as posições doutrinárias que abordam o tema se destacam as chamadas

teorias da ficção e a realista.
Segundo Savigny, o conceito de pessoa coincidiria com o conceito de homem.
Ademais, somente o ser humano seria originalmente dotado de capacidade de direito.
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Constatando-se que o Direito não poderia ignorar a existência de agrupamentos
humanos que agem em sociedade com autonomia, não os dotando de capacidade de
direito, desenvolveu o jurista alemão a teoria da ficção. Por meio desta, entendia-se que
a pessoa jurídica seria uma extensão do conceito de pessoa efetuada pela lei.
Entendia-se que da mesma forma que a lei poderia abolir a personalidade
naturalmente detida pelo ser humano, como ocorreria com os escravos, poderia também
estender a personalidade a certos agrupamentos humanos. A capacidade jurídica, dessa
forma, seria estendida a sujeitos artificiais criados por simples ficção. Justamente estes
sujeitos artificiais seriam as pessoas jurídicas.
Por ser mera ficção, o Direito teria dotado a pessoa jurídica de autonomia
patrimonial, todavia não possuiriam tais entes vontade própria, elemento que
continuaria restrito ao ser humano.
A teoria realista, por sua vez, teve como grande expoente Otto von Gierke. O
também jurista alemão defendia que as associações seriam entidades dotadas de
realidade, que possuiriam o elemento volitivo negado pela teoria da ficção.
Neste sentido, ensina Rodrigo Xavier Leonardo:
Gierke sustentava que as associações seriam entidades
vivas, dotadas de realidade, independência e de uma vontade
consciente que justificaria a capacidade para agir distinta de
seus membros. Mais do que o produto de uma simples soma de
seus integrantes, essas organizações conformariam uma
realidade autônoma supra-individual. (LEONARDO, 2004, p.
124).
Estudando as distintas teorias, J. Lamartine Corrêa de Oliveira desenvolveu
importante trabalho acerca do estudo da pessoa jurídica. Como se verá adiante, o
pensamento do autor foi de grande valia para o estudo da desconsideração da
personalidade jurídica no país.
Segundo o autor, estaria na substância a sensível diferença entre a pessoa
humana e a pessoa jurídica. Os seres existentes poderiam ser distinguidos entre os que
eram dotados de forma substancial e aqueles dotados de forma acidental.
Aqueles dotados de forma substancial existiriam por si mesmos, não
necessitando de fundamentos extrínsecos para se fundamentarem. No escólio de
Lamartine, “o ser humano é reconhecido como indivíduo, mas não apenas indivíduo:
substância também, isto é, ser que existe por si mesmo; e de natureza racional”
(CORRÊA DE OLIVEIRA; MUNIZ, 1980, p. 17).
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estaria inserida a pessoa jurídica, que apesar de possuir independência externa,
dependeria dos seres humanos para existir.
Dessa forma, o mencionado autor conceitua a pessoa jurídica como “realidade
análoga à pessoa humana, porque idêntica em inúmeros aspectos e distinta no mais
importante: a substancialidade, que esta possui e aquela não. É pessoa, portanto. Mas
não no sentido pleno da palavra e sim por analogia”. (CORRÊA DE OLIVEIRA, 1962,
p. 165).
Faz-se mister ressaltar que as espécies de pessoas jurídicas admitidas no
ordenamento pátrio são taxativamente elencadas nos artigos 40 a 44 do Código Civil de
2002.
Destarte, o presente estudo cingir-se-á à análise das sociedades empresárias.
2.2. O início da personalidade jurídica
Decerto, das sociedades regidas pelo direito pátrio, duas não possuem
personalidade jurídica.
Tratam-se da sociedade em comum e da sociedade em conta de participação.
5
Desta feita, não se pode considerar
a personalidade como elemento essencial de
todas as sociedades.
Outrossim, da leitura do artigo 45 do Código Civil de 2002 se constata que
“começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do
ato constitutivo no respectivo registro[...]”.
Depreende-se que o registro do ato constitutivo da sociedade empresária opera
como verdadeiro marco inicial para a aquisição da personalidade jurídica, devendo ser
realizado na Junta Comercial.
Neste sentido estão os artigos 985 e 1.150 do Código Civil de 2002:
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a
inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos
constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária
vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo
das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas

para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos
de sociedade empresária.

267
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Para Marlon Tomazette, a constituição da sociedade pressupõe os seguintes
elementos: “(a) vontade humana criadora; (b) a finalidade específica; (c) o substrato
representado por um conjunto de bens ou de pessoas; (d) a presença do estatuto e
respectivo registro”. (TOMAZETTE, 2011, p.219-220).
Desta feita, constata-se que o supramencionado registro do ato constitutivo na
Junta Comercial efetiva a constituição da sociedade iniciada com a vontade humana
criadora, adquirindo assim a sociedade personalidade jurídica.
2.3. Efeitos da personalidade jurídica
Por meio da personalidade jurídica, adquirida a partir do registro dos atos
constitutivos no órgão competente, adquire a sociedade autonomia para, em nome
próprio celebrar negócios jurídicos, defender seus interesses em juízo, bem como
titularizar patrimônio próprio.
Fábio Ulhoa Coelho (2010, p.113-114) explicita serem três as consequências da
personalização da sociedade empresária: a titularidade negocial, a titularidade
processual e a responsabilidade patrimonial.
O efeito mais importante advindo da aquisição da personalidade jurídica
indubitavelmente é a característica esposada pelo autor como responsabilidade
patrimonial.
A sociedade personificada possui patrimônio próprio, que não se confunde com
o patrimônio individual de cada um de seus sócios. Dessa forma, responde a pessoa
jurídica com seu próprio patrimônio pelas obrigações que assumir. A priori, os sócios
não respondem pelas obrigações da sociedade.
Desta feita, em regra, não possuem os credores pretensão sobre bens dos sócios.
Da mesma forma, via de regra, o patrimônio social não pode ser atingido por
débitos particulares dos sócios.
A titularidade negocial, por seu turno, diz respeito à capacidade da sociedade
para, em nome próprio, celebrar negócios jurídicos necessários ao desenvolvimento da
atividade empresarial.
Embora referidos negócios jurídicos sejam realizados pelas mãos do
representante legal da sociedade, não é este parte do negócio, mas sim a própria
sociedade.
Outrossim, possui a sociedade titularidade processual, ou seja, tem capacidade
para ser parte em processos.
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Marlon Tomazette (2011, p.227-228) acrescenta que por meio da personificação
a sociedade empresária adquire ainda nome, nacionalidade e domicílio.
O nome empresarial é o traço identificador do empresário utilizado no exercício
da atividade empresarial.
Quanto à nacionalidade, dispõe o artigo 1.126 do Código Civil de 2002 ser
nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no
País a sede de sua administração.
Já o domicílio da sociedade, conforme artigo 75, inciso IV do Código Civil de
2002, é o local onde funcionam as respectivas diretorias e administrações, ou onde
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
Destaca-se que na existência de distintos estabelecimentos, cada um é
considerado domicílio para os atos nele praticados.
Em se tratando de pessoas jurídicas cujos órgãos da administração estejam
situados fora do país, considerar-se-á domicílio o local de cada estabelecimento em
relação aos atos praticados por cada um.
5 PERSONALIDADE JURÍDICA
3. DESCONSIDERAÇÃO DA
O artigo 1.024 do Código Civil de 2002 consagra o princípio da autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas.
Referido princípio se apresenta como importantíssima ferramenta para
incentivar o empreendedorismo, ao passo que consagra a algumas sociedades
empresárias a limitação de responsabilidade.
O ensinamento do jurista alemão Ottmar Kuhn, citado por J. Lamartine Corrêa
de Oliveira na obra “A dupla crise da pessoa jurídica”, traduz bem a função da pessoa
jurídica em sociedades empresárias em que há limitação de responsabilidade:
[...] o mesmo autor debruçou-se sobre a busca da
determinação da função da pessoa jurídica de Direito Privado, e
entendeu que a necessidade básica a que tal instituto procura dar
resposta é a de conciliação entre dois interesses opostos – o dos
membros, que desejam uma vinculação tão frouxa quanto
possível, de modo a assegurar fácil dissolução de seu vínculo
com a entidade, e limitação de seu risco individual, e o interesse

de manutenção de uma continuidade do grupo, de sua base
financeira, e de sua mobilidade econômica, pois tudo isso é
necessário à consecução dos fins coletivos do grupo,
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considerados relevantes pela ordem jurídica. O caminho
adequado para essa conciliação de necessidades opostas foi
encontrado em uma autonomização (Verselbständigung) do
grupo em face de seus membros, autonomização que se
concretiza tecnicamente pelo caráter autônomo reconhecido à
organização e ao patrimônio, que são destinados ao serviço das
finalidades do grupo. (CORRÊA DE OLIVEIRA, 1979, p.259260).
A limitação de prejuízos se apresenta como verdadeiro instrumento para
incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas produtivas, culminando na
produção de empregos, aumento na arrecadação de tributos, bem como o
desenvolvimento sócio-econômico pátrio.
Conforme bem explana Domingos Afonso Kriger Filho:
[...] a atribuição da personalidade corresponde assim a uma
sanção positiva ou premial, no sentido de um benefício
assegurado pelo direito – que seria afastado caso a atividade
fosse realizada individualmente – a quem adotar a conduta
desejada. (KRIGER FILHO, 1995, p.80).
A mitigação de prejuízo àquelas pessoas que comprometem parte do seu
patrimônio para realização de empreendimentos mostra-se, assim, de grande valia ao
desenvolvimento nacional.
De certo, revestidas pelo manto do véu da personalidade jurídica, devem as
sociedades empresárias ser utilizadas para a persecução de fins acolhidos pelo direito,
agindo em conformidade com o ordenamento jurídico e, sobretudo, sob os ditames da
boa-fé.
Entretanto, observa-se que frequentemente tem o manto societário sido utilizado
de maneira abusiva, como verdadeira forma de fraudar credores.
Desta feita, indispensável se mostrou a criação de um instrumento capaz de
coibir artimanhas utilizadas sob o benefício da separação patrimonial.
Segundo o escólio de Arruda Alvim, “é justamente a desconsideração que leva a
que – em casos especiais e conceituados na lei – se possa transpor o âmbito da pessoa
jurídica para se chegar aos que a compõem.” (ALVIM, 2007, p.15).
3.1. Histórico
Diante da má utilização da pessoa jurídica por meio do dogma da autonomia
patrimonial, buscou-se a partir do século XIX desenvolver meios idôneos para reprimir
a prática de fraudes.
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repressão ao abuso da personalidade jurídica origem nos países da Common Law.
A maior parte da doutrina aponta o Caso Salomon x Salomon Co. Ltd., julgado
em 1897, na Inglaterra, como o primeiro caso de aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica.
Aaron Salomon era um comerciante individual que atuava no ramo de peles e
botas. Com o passar do tempo, resolveu constituir a sociedade Salomon Co. Ltd.
juntamente com seis de seus familiares, transferindo seu fundo de comércio a tal
sociedade.
Ao passo que cada um de seus familiares era sócio detentor de apenas uma ação
cada, Aaron Salomon detinha vinte mil ações.
Levando-se em consideração que o valor do fundo de comércio transferido à
companhia superava o valor das ações subscritas por Aaron Salomon, este se tornou
credor da Salomon & Co. Ltd., constituindo garantia real em seu favor.
Ocorre que após apenas um ano de funcionamento entrou a sociedade em
liquidação. Como forma de proteger os interesses de credores sem garantia, pretendeu o
5 Salomon, vez que a sociedade seria na verdade a
liquidante indenização do sócio Aaron
sua atividade pessoal, sendo os demais sócios fictícios.
Em sede de 1º grau, constatado que o Sr. Salomon tinha total controle
societário, entendeu-se pela possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica
de Salomon & Co. Ltd., impondo ao sócio majoritário a responsabilidade pelos débitos
da sociedade.
Malgrado a Câmara dos Lordes tenha posteriormente reformado a decisão,
entendendo pela impossibilidade da desconsideração, foi ela considerada por grande
parte da doutrina a grande percussora do instituto ora estudado.
Todavia, autores como Suzy Elisabeth Cavalcante Koury (2003, p.64) entendem
ser o caso Bank of United States vs Deveaux, julgado nos Estados Unidos, em 1809, o
primeiro caso de aplicação de desconsideração da personalidade jurídica.
Tomazette citando Wormser, por seu turno, afirma que referido caso:
Não se trata propriamente de um leading case a respeito da
desconsideração da pessoa jurídica, mas apenas de uma
primeira manifestação, que olhou além da pessoa jurídica e

considerou as características individuais dos sócios.
Tratava-se não de uma discussão sobre responsabilidade,
autonomia patrimonial, mas de uma discussão sobre a
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competência da justiça federal norte-americana, a qual só
abrangia controvérsias entre cidadãos de diferentes Estados.
Não se podia considerar a sociedade um cidadão, então,
levaram-se em conta os diversos membros da pessoa jurídica,
para conhecer da questão no âmbito da justiça
federal.(TOMAZETTE, 2011, p.236).
Zannoni citado por Madaleno (2013, p.39) relata que a recepção da disregardno
direito continental se deveu aos estudos de Rolf Serick da jurisprudência norteamericana.
Segundo o referido autor alemão, constatado o abuso da pessoa coletiva deve o
juiz abstrair da estrita separação entre os membros e a corporação. Abuso este que
ocorreria quando, com o recurso à pessoa coletiva, se contorne uma lei, se viole deveres
contratuais ou se prejudique fraudulentamente terceiros.
Obras que tratavam sobre o tema também foram produzidas na Itália por autores
como Piero Verrúcoli, bem como na Espanha por Frederico de Castro.
No Brasil, segundo André Luiz Santa Cruz Ramos (2012, p.403), a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica foi introduzida por Rubens Requião, na
década de 60, que a despeito da ausência de previsão legislativa, já defendia a sua
aplicação.
3.2. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Conforme já aludido, o ordenamento pátrio consagrou a autonomia da pessoa
jurídica em relação aos seus sócios.
Malgrado referida autonomia tenha sido reconhecida de molde a satisfazer
legítimas necessidades humanas, se constatou verdadeiro desvio na finalidade do ente
moral, que muitas vezes passou a ser utilizado para fins fraudulentos.
Este desvio de finalidade levou a doutrina a defender que a pessoa jurídica
estaria passando por crise.
O importante jurista J. Lamartine Corrêa de Oliveira defendeu que estaria a
pessoa jurídica enfrentando uma dupla crise.
A primeira seria a crise do sistema, crise esta estrutural, evidenciada pela
deficiência dos sistemas em reconhecer as entidades sociais como pessoas de direito.
Já a crise de função está diretamente relacionada a este desvio da finalidade da
pessoa jurídica, que passa a ser utilizada para fins que não merecem ser protegidos pelo
direito.
No escólio do autor:
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determinados fins, considerados humana e socialmente
relevantes. Se um agrupamento se organiza para fins imorais
(como no exemplo clássico da quadrilha de bandidos), o
limite axiológico da ordem jurídica passa a ser ao mesmo tempo
limite ontológico: não é possível admitir-se que a quadrilha seja
pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma realidade que
tem funções - função de tornar possível a soma de esforços e
recursos econômicos para a realização de atividades produtivas
impossíveis com os meios isolados de um ser humano; função
de limitação de riscos empresariais; função de agrupamento
entre os homens para fins religiosos, políticos, educacionais;
função de vinculação de determinados bens ao serviço de
determinadas finalidades socialmente relevantes. À medida,
porém, que as estruturas sociais e econômicas evoluem, tipos
legais previstos para determinadas funções vão sendo utilizados
para outras5 – não previstas pelo legislador – funções. Se
tais funções novas entram em contraste com os valores reitores
da
ordem
jurídica,
há
uma
crise
da função do
instituto.(CORRÊA DE OLIVEIRA, 1979, p.608).
Diante de mencionada crise, defende o renomado jurista ter surgido uma reação
jurisprudencial e doutrinária para impedir que a pessoa jurídica seja utilizada com
sucesso para finalidades antijurídicas ou imorais.
Essa reação é justamente o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica.
Suzy Elisabeth Cavalcante Koury assim conceitua o instituto:
[...] a Diregard Doctrine consiste em subestimar os efeitos
da personificação jurídica, em casos concretos, mas ao mesmo
tempo, penetrar na sua estrutura formal, verificando-lhe o
substrato, a fim de impedir que, delas se utilizando, simulações
e fraudes alcancem suas finalidades, como também para
solucionar todos os outros casos em que o respeito à forma
societária levaria a soluções contrárias à sua função e aos
princípios consagrados pelo ordenamento jurídico. (KOURY,
2003, p.86).
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Da mesma forma, ensina Ana Caroline Santos Ceolin:
Representa a teoria da desconsideração remédio jurídico
que possibilita aos magistrados prescindirem da estrutura
formal da pessoa jurídica para tornar a sua existência autônoma,
como sujeito de direitos, ineficaz em uma situação particular. A
criação de tal remédio fez-se necessária dado que, com
acentuada frequência, observa-se nos tribunais de vários países,
o mau uso da pessoa jurídica. Consiste a desconsideração,
destarte, em um instrumento jurídico usado pelos magistrados
com o escopo de coibir abusos e fraudes cometidos através da
pessoa jurídica pelas pessoas naturais que a constituem.
(CEOLIN, 2002, p. 2).
Faz-se mister ressaltar que a decisão que mitiga a autonomia da sociedade por
meio da desconsideração da personalidade jurídica é episódica, não culminando na
invalidação do ato constitutivo da sociedade ou na sua dissolução. A personalidade
jurídica é desconsiderada apenas no caso em julgamento.
Nas palavras de Rubens Requião, “não se trata, é bom esclarecer, de considerar
ou declarar nula a personificação, mas de torná-la ineficaz para determinados atos”.
(REQUIÃO, 2010, p.440).
Fábio Ulhoa Coelho elucidando o caráter episódico do instituto afirma:
Esse traço é a fundamental diferença entre a teoria da
desconsideração e os demais instrumentos desenvolvidos pelo
direito para a coibição de fraudes viabilizadas através de
pessoas jurídicas. Antes da elaboração, sistematização e difusão
da teoria, a repressão às irregularidades e abusos de forma
significava, via de regra, a dissolução da pessoa jurídica. Isso,
no caso de sociedades empresárias, importa o sacrifício da
atividade econômica por ela explorada, o fim de postos de
emprego, da geração de riquezas e tributos etc. A partir da
teoria da desconsideração, podem-se reprimir as fraudes e os
atos abusivos sem prejudicar interesses de trabalhadores,
consumidores, fisco e outros que gravitam em torno da
continuidade da empresa. (COELHO, 1994, p. 218-221).
Destarte, como bem explana Paulo Lôbo, “não se pode perder de vista que a
doutrina da desconsideração da pessoa jurídica nasceu sob o prisma da
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Como salientado, a decisão judicial que aplica a disregard em um caso concreto
não invalida o ato constitutivo da pessoa jurídica, apenas suspende episodicamente a
eficácia desse ato.
O instituto, portanto, atua no plano da eficácia, de modo que a constituição da
pessoa jurídica não produz efeitos apenas no caso em julgamento. Trata-se de
verdadeiro mecanismo para se mitigar a separação patrimonial entre sociedades e
sócios.
Conforme ensina J. Lamartine Corrêa de Oliveira, trata-se a disregard
da reação que os tribunais desenvolveram através de um
conjunto de julgados que tiveram por ponto comum uma
espécie de suspensão de vigência – para o caso concreto em
julgamento – do princípio da separação entre pessoa jurídica e
pessoa-membro. (CORRÊA DE OLIVEIRA, 1979, p.262).
É justamente o caráter episódico que diferencia a despersonalização e a
desconsideração da personalidade jurídica.
5
Neste sentido leciona Suzy Elisabeth
Cavalcante Koury:
Realmente, é apropriado deixar bem clara a distinção
entre despersonalização e desconsideração da
personalidade
jurídica. Na primeira, visa-se à anulação da personalidade
jurídica, fazendo-se desaparecer a pessoa jurídica como sujeito
autônomo por lhe faltarem condições de existência, como nos
casos de invalidade do contrato social ou de dissolução de
sociedades. Na segunda, o que se pretende é desconsiderar a
forma da pessoa jurídica, no caso particular, sem negar sua
personalidade de maneira geral. (KOURY, 2003, p.88).
Constata-se que ao lecionarem sobre a disregard, alguns juristas têm
confundido o instituto com as hipóteses de responsabilidade pessoal dos sócios e
administradores. Quando estes extrapolam seus poderes, ao violar a lei ou o contrato
social, lhes impõe a lei a responsabilidade por tais atos, o que não significa a aplicação
da desconsideração da personalidade jurídica.
Lamartine ensina sobre os casos em que se impõe a responsabilidade pessoal de

sócios e administradores:
Em tal caso, há simplesmente uma questão de imputação.
Quando o diretor ou gerente agiu com desobediência a
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determinadas normas legais ou estatutárias, pode seu ato, em
determinadas circunstâncias, ser inimputável à pessoa jurídica,
pois não agiu como órgão (salvo problema de aparência) – a
responsabilidade será sua, por ato seu. Da mesma forma,
quando pratique ato ilícito, doloso ou culposo: responderá por
ato ilícito seu, por fato próprio. (CORRÊA DE OLIVEIRA,
1979, p.520).
Nestes casos não se suspende a eficácia da autonomia patrimonial, posto que
inexiste a manipulação da personalidade jurídica.
No escólio de Marlon Tomazette:
Nos casos dos artigos 10 e 16 do Decreto 3.708/19, 117 e
158 da Lei 6.404/76, 135 da Lei 5,175/66 (CTN) e dos artigos
1.009, 1.016 e 1.080 do Código Civil de 2002, não tratamos da
desconsideração da desconsideração, nem de suas origens,
como pretendem alguns. Estamos diante de hipóteses de
responsabilidade civil simples dos sócios, ou administradores.
Não foi a pessoa jurídica que teve sua finalidade desvirtuada,
foram as pessoas físicas que agiram de forma ilícita e, por isso,
têm responsabilidade pessoal. (TOMAZETTE, 2011, p. 250).
Ao diferenciar os institutos, Vinícius José Marques Gontijo defende a
responsabilização indiscriminada de todos os sócios quando da aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica:
Ainda extremando os institutos, a responsabilização,
conforme dissemos, atinge apenas e tão somente aquele ou
aqueles agentes do ilícito passíveis de serem responsabilizados
(a sanção não passa do agente infrator da norma). No entanto, a
desconsideração da personalidade jurídica, por ser decorrente da
decretação da ineficácia da personalidade, atinge a todos: tanto
o sócio majoritário quanto o minoritário; tanto o que tem poder
de gestão quanto aquele que não o tenha, em suma: todos que
estavam
protegidos
pela
personalidade
da
sociedade. (GONTIJO, 2006, p. 50).
O entendimento do autor não nos parece ser o mais adequado. Afinal, estar-se-ia
sancionando inclusive o sócio íntegro, que em muitos casos sequer conhecia do mau
uso da pessoa jurídica.
Assim defende Ana Caroline Santos Ceolin:
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sujeitar alguém a uma sanção, sem que para o ato abusivo tenha
concorrido, além de contrário aos ditames legais, acarretará o
completo desestímulo daqueles que investem em ações sociais,
comprometendo a constituição e o regular desenvolvimento de
pessoas jurídicas no País.
[...]
Com essa observação, pode-se apontar um limite de ordem
subjetiva à aplicação da teoria da desconsideração: nem todos
os membros da pessoa jurídica, em caso de seu mau uso, terão
seu patrimônio atingido, visto que apenas aqueles que
concorreram para a prática do ato abusivo ou fraudulento serão
responsabilizados. (CEOLIN, 2002, p. 5-6).
À luz do artigo 50 do Código Civil de 2002 depreende-se que “em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir 5no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
Há no direito pátrio duas formulações jurídicas acerca da desconsideração da
personalidade jurídica, quais sejam a teoria maior da desconsideração e a teoria menor
da desconsideração.
3.2.1. Teoria maior da desconsideração
Para a teoria maior, o simples descumprimento de uma obrigação por parte da
pessoa jurídica é insuficiente para a aplicação do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica. Condiciona-se o afastamento da autonomia patrimonial apenas
quando da ocorrência de manipulação fraudulenta ou abusiva da pessoa jurídica.
Neste sentido encontra-se o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade Redirecionamento da Execução contra os sócios por
inadimplemento -Inadmissibilidade - Mero inadimplemento
não tem o condão de permitir o redirecionamento da
execução aos sócios - Necessidade de atendimento aos
requisitos do caput do art. 135, do CTN - Não basta a mera
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inexistência de bens a garantir o pagamento dos débitos
para se aplicar a “disregard of legal entity” - Distinção entre
as Teoria Maior e Menor da Desconsideração da
Personalidade Jurídica. Agravo provido.” (SÃO PAULO,
2011, grifo nosso).
Todavia, há na doutrina duas vertentes quanto aos fundamentos para se aplicar a
teoria maior da desconsideração, quais sejam a vertente subjetiva e a objetiva.
A vertente conhecida como teoria subjetiva aponta o desvio da função da pessoa
jurídica como pressuposto fundamental da desconsideração da personalidade. Referido
desvio é constatado na fraude ou abuso de direito relativos à autonomia patrimonial.
No escólio de Fábio Ulhoa Coelho:
A teoria da desconsideração elegeu como pressuposto para
o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade
empresária o uso fraudulento ou abusivo do instituto. Cuida-se,
desse modo, de uma formulação subjetiva, que dá destaque ao
intuito do sócio ou administrador, voltado à frustração de
legítimo interesse de credor. (COELHO, 2013, p. 66-67).
Todavia, há divergência doutrinária quanto à exigência de que o intuito
fraudulento do sócio ou administrador seja considerado pressuposto fundamental para
aplicação do instituto.
Por outro lado, Fábio Konder Comparato é o principal expoente da teoria
conhecida como maior objetiva. Segundo o autor, é a confusão patrimonial o requisito
primordial da desconsideração da personalidade jurídica.
Referida confusão está ligada à ideia da inobservância de separação entre o
patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios ou administradores.
Decerto, a demonstração da confusão patrimonial facilita a comprovação
probatória do demandante se comparada às provas exigidas para se demonstrar
o animus fraudulento de sócios e administradores.
Todavia, não se deve limitar a possibilidade de aplicação do instituto à referida
confusão patrimonial, vez que em certos casos tal confusão pode até mesmo não
significar desvio na utilização da pessoa jurídica.
Caracterizada a fraude, não se deve deixar de aplicar o instituto pelo simples
fato de não se demonstrar a confusão entre o patrimônio dos sócios e da sociedade.
Neste sentido bem leciona Marlon Tomazette:
Sem sombra de dúvida, a confusão patrimonial é um sinal
que pode servir, sobretudo, de meio de prova, para se chegar à
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os casos de desvio da função da pessoa jurídica, pois há casos
nos quais não há confusão de patrimônios, mas há o desvio da
função da pessoa jurídica, autorizando a superação da
autonomia patrimonial. Outrossim, há casos em que a confusão
patrimonial provém de uma necessidade decorrente da
atividade, sem que haja um desvio na utilização da pessoa
jurídica. (TOMAZETTE, 2011, p. 241).
Também defendendo a adoção da acepção subjetiva para a aplicação do instituto
da desconsideração da personalidade explana Fábio Ulhoa Coelho:
Em suma, entendo que a formulação subjetiva da teoria da
desconsideração deve ser adotada como o critério para
circunscrever a moldura de situações em que cabe aplicá-la, ou
seja, ela é a mais ajustada à teoria da desconsideração. A
formulação objetiva, por sua vez, deve auxiliar na facilitação de
prova pelo demandante. Quer dizer, deve-se presumir a fraude
5
na manipulação
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica se
demonstrada a confusão entre os patrimônios dela e de um ou
mais de seus dirigentes, mas não se deve deixar de
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, somente
porque o demandado demonstrou ser inexistente qualquer tipo
de confusão patrimonial, se caracterizada, por outro modo, a
fraude. (COELHO, 2013, p. 66-67).
3.2.2. Teoria menor da desconsideração
Segundo a teoria menor, tão somente a demonstração da insolvência da
sociedade empresária e a não satisfação do crédito é suficiente para aplicação da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica.
Torna-se despicienda a comprovação de elementos subjetivos de fraude ou
abuso de direito, bem como do elemento objetivo da confusão entre os patrimônios da
sociedade e de um ou mais de seus sócios ou administradores.
Em decorrência da constatação de hipossuficiência em algumas relações
jurídicas, como relações de trabalho e consumo, tem sido aplicada a referida teoria.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela excepcionalidade
da aplicação da teoria menor.
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No Recurso Especial de nº 279.273/SP, por exemplo, decidiu-se que no Direito
do Consumidor e no Direito Ambiental, incide o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial:
Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso
especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão.
Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público.
Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria
maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios.
Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28,
§ 5º.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da
ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a
mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui,
para além da prova de insolvência, ou a demonstração de
desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração),
ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva
da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em
nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera
prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento
de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro
que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
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administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer
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prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por
parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às
relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º
do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo
não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no
caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não
conhecidos. (BRASIL, 2003, grifo nosso).
Decerto, temerária seria a aplicação da teoria menor indiscriminadamente. O
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, além de já consagrado, mostrase indispensável para incentivar o exercício da atividade de empresa, que como já se
viu, traz grandes benefícios à sociedade.
Desta feita, prevalece a aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica. Devendo a5 teoria menor ser excepcionalmente aplicada em
situações pertencentes ao ramo do Direito do Consumidor e do Direito Ambiental.
4. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Conforme já elucidado, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica
consiste na técnica que permite que episodicamente se possa ignorar os efeitos da
personificação jurídica em um caso concreto, de molde a evitar que a personalidade
jurídica seja utilizada de forma a prejudicar o interesse de credores.
A doutrina e nossos Tribunais postam-se indubitavelmente a favor da aplicação
da disregard em sua forma convencional.
Entretanto, não se encontra positivada a possibilidade de aplicação do instituto
de forma inversa, de modo a permitir que a pessoa jurídica, eventualmente, responda
por obrigações pessoais de um ou mais de seus integrantes.
Desta feita, constata-se verdadeira divergência na doutrina e nos tribunais
quanto à possibilidade da aplicação do instituto.
4.1. Conceito

281
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial 948.117/MS,
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bem definiu o instituto:
[...] a desconsideração inversa da personalidade jurídica
caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da
sociedade, para, contrariamente do que ocorre na
desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita,
atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a
responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio.
(BRASIL, 2010).
Ana Caroline Santos Ceolin, por seu turno, define o instituto como:
[...]o instrumento jurídico que permite prescindir da
personalidade e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica,
para responsabilizá-la por obrigação pessoal do sócio. Enquanto
a teoria da desconsideração da pessoa jurídica propriamente dita
aplica-se às hipóteses em que se pretende responsabilizar
pessoalmente os sócios por atos praticados em nome da
sociedade, a denominada ‘desconsideração inversa’ busca
atingir o ente coletivo, onerando o seu patrimônio por dívidas
pessoais de seus membros. (CEOLIN, 2002, p. 127).
Tal técnica tenta combater atitudes do sócio que se vale da sociedade para
esconder patrimônio próprio, bem como utiliza o ente personificado para gerir sua
própria vida.
Constata-se que a razão de ser da técnica é a mesma da desconsideração da
personalidade jurídica propriamente dita, qual seja combater a utilização indevida do
ente societário por seus sócios, sancionando, dessa forma, o abuso da personalidade
jurídica.
Neste sentido encontra-se o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO
ARTIGO 50 DO CC - NÃO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA
DE PROVA - DECISÃO REFORMADA.
1)
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA
SÃO
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APLICADOS OS MESMOS PRINCÍPIOS DA TEORIA
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
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JURÍDICA PROPRIAMENTE DITA.
2) - NÃO FICANDO DEMONSTRADO QUE
PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50
DO CÓDIGO CIVIL, INCABÍVEL A PLEITEADA
MEDIDA.
3) - A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE
CONSTRIÇÃO NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A
ADOÇÃO DA RETIRADA MOMENTÂNEA E EPISÓDICA
DA AUTONOMIA PATRIMONIAL EMPRESA DA QUAL É
SÓCIA A DEVEDORA.
4) - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (DISTRITO
FEDERAL, 2014, grifo nosso).
4.2. Aplicabilidade
Como salientado, não há unanimidade quanto à possibilidade de aplicação
da desconsideração inversa.

5

Fábio Ulhoa Coelho defende ser possível aplicar o instituto:
A teoria da desconsideração visa coibir fraudes perpetradas
através do uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Sua
aplicação é especialmente indicada na hipótese em que a
obrigação imputada à sociedade oculta uma ilicitude. Abstraída,
assim, a pessoa da sociedade, pode-se atribuir a mesma
obrigação ao sócio ou administrador (que, por assim dizer, se
escondiam atrás dela), e, em decorrência, caracteriza-se o
ilícito. Em síntese, a desconsideração é utilizada como
instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente
imputada à sociedade. Também é possível, contudo, o inverso:
desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para
responsabilizá-la por obrigação de sócio (Bastid-DavidLuchaire, 1960:47). (COELHO, 2006, p. 44).
Diversamente desse ponto de vista, Ana Caroline Santos Ceolin entende não ser
cabível a utilização da desconsideração inversa:
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É incorreto aplicar a teoria da desconsideração da pessoa
jurídica aos casos de transferência de bens pessoais do sócio
para a sociedade. Não é preciso desconsiderar a personalidade
do ente social, para se obter a restituição dos bens
fraudulentamente alienados, de modo a recompor o acervo
patrimonial do sócio sujeito a processo executório. Deve-se
atacar, através da ação pauliana, o ato negocial que possibilitou
a sua transferência e não a sociedade, que, embora tenha agido
como terceiro, não teve sua finalidade desviada para obtenção
de fins escusos. (CEOLIN, 2002, pg. 153).
Decerto, na situação esposada pela autora inegavelmente seria possível a
propositura de uma ação pauliana.
Como se sabe, da fraude contra credores decorre a anulabilidade do negócio
jurídico. A procedência da ação pauliana, no caso apresentado, possuiria natureza
desconstitutiva do negócio jurídico, de forma que a fraudulenta transferência de bens
seria anulada, determinando-se o retorno do bem, maliciosamente alienado, ao
patrimônio do sócio.
Todavia, o simples fato de existir mecanismo positivado para combater a fraude
supramencionada não refuta a possibilidade de aplicação do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica em sua forma inversa.
A não positivação no ordenamento pátrio não pode ser vista como óbice à
aplicação do instituto. Afinal, é notório que a própria desconsideração da personalidade
jurídica propriamente dita prescinde de fundamentos legais. A simples usurpação da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica possibilita a aplicação do instituto.
A autonomia da pessoa jurídica está diretamente ligada à sua personalidade
jurídica. Posto que possuem necessária relação de causa e efeito, ambas
indispensavelmente devem existir concomitantemente.
Desta feita, nada mais justo do que ao se deparar com uma pessoa jurídica que
não seja autônoma em relação a seus sócios, que se desconsidere sua própria
personalidade, posto que não há de se falar em personalidade jurídica sem autonomia.
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O ensinamento da jurista Suzy Elisabeth Cavalcante Koury para defender a
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em momento anterior à
disposição do instituto no Código Civil de 2002, se mostra de grande valia para se
compreender a possibilidade de aplicar o instituto na modalidade inversa.
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Valendo-se da noção aristotélica de equidade, leciona a autora que quando a
autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios é utilizada de forma a produzir
efeitos distintos das valorações que inspiraram a criação da norma, ou que inspiram em
geral o ordenamento jurídico positivo, não deve o aplicador do Direito se valer da
norma que consagrou a autonomia:
Assim, sempre que surgirem novos casos, em relação aos
quais a aplicação de uma determinada norma geral produziria
efeitos diversos e, até mesmo, contrários aos efeitos previstos
pelo legislador ao elaborá-la, não há por que aplicar a norma em
questão, sob pena de chegar-se a um resultado contrário ao
direito. (KOURY, 2003, p.75).
5 a simples usurpação da norma que consagra a
Desta feita, constata-se que
autonomia da pessoa jurídica possibilita o afastamento de sua aplicação, a fim de
atender à exigência da justiça que direciona o Direito.

Ademais, defende a autora que a aplicação da disregard sem previsão expressa
não levaria o judiciário a cometer arbitrariedades, posto que o juiz deve sempre decidir
com base na Constituição, nos princípios fundamentais do ordenamento jurídico ou
buscando sua correspondência em regulamentações legais efetivamente existentes.
Assim conclui Suzy Elisabeth Cavalcante Koury:
Assim, no caso do emprego da Disregard Doctrine, ao
decidir que os resultados práticos da aplicação da norma, que
considera a pessoa jurídica distinta da pessoa dos seus
membros, produziriam, em uma determinada situação real,
efeitos que estariam em contradição com os valores segundo os
quais foi modelado o ordenamento jurídico positivo e, por esse
motivo, afastar a sua utilização, o juiz não age arbitrariamente e
nem compromete os valores de certeza e segurança. (KOURY,
2003, p.78).
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O fato de que muito antes de qualquer positivação o instituto já vinha sendo
aplicado pelos tribunais pátrios comprova a prescindibilidade de fundamentação legal.
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Um exemplo disso foi o julgado proferido pelo Juízo da 11ª Vara Cível do Rio de
Janeiro, então Distrito Federal, em 25 de fevereiro de 1960:
ABUSO DE DIREITO POR MEIO DE SOCIEDADE
ANÔNIMA — DIRETOR OU ACIONISTA QUE SE SERVE
DA SOCIEDADE PARA BURLAR A LEI, VIOLAR
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
OU
PREJUDICAR
FRAUDULENTAMENTE TERCEIROS — NESSES CASOS,
PODE-SE, OU NÃO, PRESCINDIR DA EXISTÊNCIA DA
SOCIEDADE E CONSIDERAR O ATO COMO SE FOSSE
PRATICADO
DIRETAMENTE
PELO
ACIONISTA
SOBERANO INTERESSADO.
— É pacífico, assim na doutrina como na jurisprudência
estrangeiras, que se deve, se o diretor ou acionista se serve
fraudulentamente da sociedade para fins pessoais, prescindir da
existência da sociedade e considerar o ato como se fosse
praticado diretamente pelo acionista soberano interessado. Isso
porque, se uma pessoa natural contraiu determinada obrigação
de fazer ou não-fazer, não pode subtrair-se ao seu cumprimento
por via de sua ocultação atrás de uma sociedade anônima, pois,
se tal ocorrer, o juiz, entendendo que a estrutura formal da
pessoa jurídica foi utilizada de maneira abusiva, prescindirá da
regra fundamental que estabelece a separação radical entre a
sociedade e os sócios, a fim de que não vingue o resultado
contrário ao direito que se tem em vista. Existe um abuso
quando se trata, com a ajuda da pessoa jurídica, de burlar a lei,
violar obrigações contratuais ou prejudicar fraudulentamente
terceiros. Supera-se, daquele modo, a forma externa da pessoa
jurídica, para alcançar as pessoas e bens que sob seu manto se
escondera. A investigação se situa, portanto, dentro da chamada
concepção «realista» da pessoa jurídica, a qual entende que é
possível e até obrigatório «atravessar a cortina daquele conceito
formal», que estabelece uma radical separação entre a pessoa
jurídica e os membros que a integram, para julgar os fatos mais
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de acordo com a realidade, de maneira que permita evitar ou
corrigir perigosos desvios na sua utilização. Em face da
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exaltação da pessoa jurídica como pura forma de organização,
ganha terreno hoje em dia a idéia de que é necessário impor-lhe
limitações de ordem moral e ética, como freio ante possíveis
desvios em sua utilização. Já se começa a afirmar que não basta
o frio e externo respeito aos pressupostos assinalados pela lei,
para permitir que se oculte alguém sob a máscara da pessoa
jurídica e desfrute de seus inegáveis benefícios. Acredita-se ter
sido encontrado pelos autores e pela jurisprudência o remédio,
para esses desvios no uso da pessoa jurídica, na possibilidade de
prescindir da sua estrutura formal para nela «penetrar» até
descobrir seu substrato pessoal e patrimonial, pondo assim a
descoberto os verdadeiros propósitos dos que se amparam sob
aquela armadura legal. (DISTRITO FEDERAL, 1960).
Neste sentido, afirma Coelho:
5

[...] é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a
desconsideração da personalidade jurídica não depende de
qualquer alteração legislativa para ser aplicada, na medida em
que se trata de instrumento de repressão a atos fraudulentos.
Quer dizer, deixar de aplicá-la, a pretexto de inexistência de
dispositivo legal expresso, significaria o mesmo que amparar a
fraude. (COELHO, 2013, p. 60).
Do mesmo modo, não se deve negar a possibilidade de aplicação da
desconsideração na modalidade inversa sob o fundamento de inexistência de
regulamentação para tal. Afinal, quando o sócio se vale da pessoa jurídica para fraudar
credores particulares está da mesma forma usurpando da autonomia patrimonial da
sociedade empresária.
Outrossim, ainda que se cogite da indispensabilidade de previsão legal do
instituto, por uma simples interpretação teleológica do artigo 50 do Código Civil de
2002 se conclui pela possibilidade de aplicá-lo em um caso concreto.
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Como se sabe, o artigo 5º da Lei de Introdução de 1942 determina que na
aplicação da lei, o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências
do bem comum.
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Por meio de tal dispositivo, consagrou-se a aplicação do método teleológico na
interpretação do direito pátrio.
A partir de tal método deve o intérprete examinar os fins que a lei vai realizar,
devendo tais fins atender aos interesses da coletividade.
De certo, a finalidade do artigo 50 do Código Civil de 2002 foi justamente
coibir que o ente moral autônomo seja utilizado para lesar credores.
Desta feita, a partir do instante que a sociedade empresária deixa de ser
autônoma no campo fático, posto que utilizada para gerir a vida dos sócios, fraudando
credores particulares destes, possível se torna aplicar a desconsideração inversa para
salvaguardar direitos dos credores.
Neste sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INVERSA. POSSIBILIDADE.
[...]
IV – Considerando-se que a finalidade da disregard
doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por
seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o
sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o
integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação
teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração
inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da
sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio
controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na
norma. (BRASIL, 2010).
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A prova de que a não positivação no ordenamento pátrio não pode ser vista
como óbice à aplicação da desconsideração inversa ocorreu com a entrada em vigor do
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Novo Código de Processo Civil.
Embora não haja norma regulamentando os requisitos para a aplicação do
instituto, o Código de Processo Civil de 2015 consolidou o entendimento da
jurisprudência pátria, permitindo que os dispositivos relacionados ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica sejam também aplicados aos casos de
desconsideração inversa da personalidade jurídica:
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério
Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Vale ressaltar que a aplicação da desconsideração inversa tem sido, por
exemplo, indispensável no combate5de fraudes em lides familiaristas.
Neste ramo do direito, diversas são as condutas utilizadas para se desviar bens
com o fito de fraudar a meação do cônjuge ou companheiro, bem como de se evitar
medidas de constrição na realização do crédito alimentar, a partir do uso indevido do
véu societário.
Arnaldo Rizzardo bem elenca usuais expedientes do mau uso societário:
a) a aparente retirada de um cônjuge da sociedade da qual
faz parte, às vésperas da separação conjugal; b) a transferência
da participação societária a outro sócio, ou mesmo a estranho,
com o retorno depois da separação; c) a alteração do estatuto
social, com a redução das quotas ou patrimônio da sociedade; d)
transformação de um tipo de sociedade em outro, como de
sociedade por quotas em anônima; e) a redução do valor das
ações ou das quotas, para uma estimativa acentuadamente
menor que a dos bens levados à sociedade, quando da
constituição ou do ingresso em seu quadro; f) a transferência de
bens particulares ou do casal para a sociedade, como de
veículos, escritórios, apartamentos; g) a cisão da sociedade,
dando-se a transferência de parte do patrimônio para outra
sociedade; h) a extinção da sociedade através da dissolução
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parcial ou total, seja judicialmente ou meramente de fato; i) a
repentina redução do pro labore dos sócios; j) a sonegação dos
rendimentos, através de omissões nos lançamentos contábeis,
ou o aumento injustificado e sem elementos comprovados de
obrigações sociais; k) a reduzida participação social do
alimentante, em contrapartida à absorção da maioria do capital
por outros sócios, embora a sua notória importância no
funcionamento da sociedade; l) a sua presença na sociedade
como procurador ou mandatário com plenos poderes, sem
participar de quotas, exercendo o comando geral, e constando
ínfimo pagamento pela atividade que exerce.(RIZZARDO,
2004, p. 56).
Nas relações familiares deve sempre prevalecer o dever de respeito e estima.
A fraude à meação patrimonial perpetrada por um cônjuge ou companheiro em
prejuízo do outro fere gravemente este dever. Do mesmo modo, atenta contra este dever
aquele que tenta burlar os alimentos de seus dependentes, ao falsear uma realidade
financeira para fazê-la parecer diminuta, ou se valer da pessoa jurídica para desviar
bens possíveis de serem atingidos para adimplir o crédito alimentar.
Vez que no Direito de Família prevalece uma constante relação de confiança, o
patrimônio comum de cônjuges e conviventes se torna um alvo fácil para a prática de
fraudes. Assim, indispensável a existência de um mecanismo eficiente e simplificado
para coibir a maléfica prática.
Da mesma forma, a imprescindibilidade dos alimentos exige uma rápida solução
do Estado para coibir fraudes, sem que se precise recorrer às vias jurídicas da
simulação, revogação, bem como ações que visem à anulação de atos jurídicos
decorrentes do uso abusivo do véu societário.
O instituto da disregard na modalidade inversa se mostra como uma
descomplicada e importante técnica para impedir que a sociedade empresária, de
indiscutível valia à comunidade, seja utilizada para a prática de fraudes.
Constata-se um crescente número de julgados aplicando o instituto não só no
Direito de Família quanto nos distintos ramos do Direito.
Desta feita, conclui-se pela possibilidade de aplicação da desconsideração
inversa da personalidade jurídica. Referida técnica deve ser aplicada, tal qual ocorre na
desconsideração direta, quando constado o abuso do direito à personificação.
5. CONCLUSÃO
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Constata-se embate doutrinário quanto à possibilidade de aplicação do instituto
da desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa.
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Neste âmbito, ao contrário do que defende parte da doutrina, filio-me à corrente
que aponta a possibilidade da aplicação do instituto.
A inexistência de regulamentação no ordenamento pátrio de requisitos de
aplicação não pode ser vista como óbice à utilização da técnica, posto que por uma
simples interpretação teleológica do artigo 50 do Código Civil de 2002 se conclui pela
possibilidade de aplicá-la em um caso concreto.
É justamente essa não obrigatoriedade de regulamentação que permitiu que o
Código de Processo Civil de 2015 consolidasse o entendimento da jurisprudência
pátria, dispondo explicitamente que os dispositivos relacionados ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica sejam também aplicados nos casos de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Referida técnica possui importância sobretudo em lides familiaristas.
É indispensável a existência de um mecanismo eficiente e simplificado para
coibir fraudes à meação patrimonial e ao dever de prestar alimentos.
O instituto da disregard na modalidade inversa se mostra como uma
5 para impedir que a sociedade empresária, de
descomplicada e importante técnica
indiscutível valia à comunidade, seja utilizada de maneira fraudulenta.
Diante do exposto, conclui-se pela possibilidade de se aplicar a desconsideração
inversa nas situações em que se use indevidamente das sociedades empresárias para a
prática de fraudes.
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A IMPORTÂNCIA SOCIAL DA LIMITAÇÃO DA JORNADA
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RESUMO: O presente artigo disserta acerca da limitação da jornada como forma de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

proteção individual e coletiva. Busca-se vincular os conceitos presentes naEncíclica
Católica Rerum Novarum (1891), nas Convenções da OIT e nos princípios
constitucionais de proteção do trabalhador com a limitação da jornada, salientando-se
os benefícios sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Jornada. Limitação. Proteção individual e coletiva.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.

1. Introdução

5

A noção de limitação da jornada de trabalho está intimamente ligada com a
própria origem do Direito do Trabalho. No contexto da Revolução Industrial os
trabalhadores eram submetidos a jornadas extenuantes (12 a 160 horas por dia), sendo
este um dos fatores que propiciaram a união dos trabalhadores em busca de melhores
condições de trabalho.
Neste sentido, destaca-se os ensinamentos de Gustavo Felipe Barbosa Garcia:
No início do século XIX, na maioria dos países da Europa,
a jornada de trabalho era por volta de 12 a 16 horas por dia,
com grande utilização de mão de obra de mulheres e crianças.
Em protesto às péssimas condições de trabalho, observamse diversas reivindicações dos trabalhadores, dando início à
união de esforços para alcançar objetivos comuns, inclusive no
sentido da diminuição da jornada de trabalho e melhoria do
valor dos salários.[1]
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Desse modo, é nítida a importância da limitação da jornada para o trabalhador e
a sociedade como um todo. Ressalta-se que não somente o indivíduo é beneficiado,
sendo toda a coletividade objeto dessa proteção.
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2. Desenvolvimento
A CRFB/88 impõe a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e
44 horas semanais (art 7º, XIII, CR). Tal limitação homenageia diretamente os valores
sociais do trabalho (art 1º, IV, CR) e o postulado máximo da dignidade da pessoa
humana (art 1, III, CR; DUDH e CADH).
Isto porque o excesso de trabalho agride a saúde física e psíquica
do trabalhador bem como sua convivência familiar e social. Neste sentido, a Dra.
Vólia Bonfim Cassar dispõe que:
A duração do trabalho está limitada a 8 horas por dia, no
limite de 44 horas semanais – art. 7º, XIII, da CRFB. Todo
trabalho acima destes patamares é considerado como
extraordinário.
O limite máximo de labor de duas horas extras por dia,
previsto no art. 59 da CLT, dirige-se ao empregador, que está
proibido de exigir do empregado trabalho além deste parâmetro
Isto se explica porque o excesso de trabalho traz fadiga, estresse
e segrega laços íntimos e sociais..[2]
Outrossim, a limitação da jornada influi diretamente na higidez do meio
ambiente do trabalho. O Ministro Maurício Godinho Delgado afirma que:
Modernamente, o tema da jornada ganhou importância
ainda mais notável, ao ser associado à análise e realização de
uma consistente política de
saúde no trabalho.
Efetivamente, os avanços dos estudos e pesquisas sobre a
saúde e segurança laborais têm ensinado que a extensão do
contato do indivíduo com certas atividades ou ambientes é
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elemento decisivo à configuração do potencial efeito insalubre
de tais ambientes ou atividades. Essas reflexões têm levado à
noção de que a redução da jornada e da duração semanal do
trabalho em certas atividades ou ambientes constitui medida
profilática importante no contexto da moderna medicina laboral.
Noutras palavras, as normas jurídicas
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concernentes à duração do trabalho já não são mais —
necessariamente — normas estritamente econômicas, uma vez
que podem alcançar, em certos casos, a função determinante de
normas de saúde e segurança laborais, assumindo, portanto, o
caráter de normas de saúde pública.
(...)
É importante enfatizar que o maior ou menor espaçamento
da jornada
5
(e duração
semanal e mensal do labor) atua, diretamente,
na deterioração ou

melhoria das condições internas de trabalho na empresa,
comprometendo ou aperfeiçoando uma estratégia de redução
dos riscos e malefícios inerentes ao ambiente de prestação de
serviços. Noutras palavras, a modulação da duração do trabalho
é parte integrante de qualquer política de saúde pública, uma
vez que influencia, exponencialmente, a eficácia das medidas de
medicina e segurança do trabalho adotadas na empresa. Do
mesmo modo que a ampliação da jornada (inclusive com a
prestação de horas extras) acentua, drasticamente, as
probabilidades de ocorrência de doenças profissionais ou
acidentes do trabalho, sua redução diminui, de maneira
significativa, tais probabilidades da denominada “infortunística
do trabalho”.[3]
Desse modo, a limitação da jornada constitui política pública de prevenção à
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, eis que jornadas maiores aumentam
estatisticamente a ocorrência da “infortunística do trabalho”. Protege-se, portanto, não
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somente o indivíduo, como preservam-se recursos públicos ligados a área da saúde
pública e da previdência social.
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Ademais, em tempos de crise econômica evidenciada pelos elevados índices de
desemprego e da crescente informalidade, que causam graves à sociedade, ressalta-se
que a limitação da jornada também constitui uma política de empregos. Esta é um
mecanismo de combate ao desemprego, já que, em síntese, jornadas menores geram a
necessidade de mais trabalhadores.
Destaca-se ainda que a economia é um ciclo e, assim, a remuneração destes
trabalhadores retorna ao mercado. A geração de empregos impulsiona o mercado
consumidor, o que faz com que a iniciativa privada não seja prejudicada pela limitação.
Neste sentido, o Ministro Maurício Godinho Delgado dispõe que
De fato, a evolução do Direito do Trabalho no mundo
ocidental tem demonstrado que a modulação da jornada e da
duração do trabalho consiste em um dos mais eficazes
mecanismos de combate ao desemprego. A redução da duração
diária, semanal e mensal do labor abre, automaticamente (ainda
que não em proporção equivalente), inúmeros novos postos de
trabalho, ou — na pior das hipóteses — obstacula, de modo
franco e direto, o ritmo de avanço da taxa de desocupação no
mercado de trabalho.
É comum argumentar-se que essa redução provocaria
efeitos paradoxais sobre o próprio nível de emprego. Sustentase que embora a medida seja, de fato, hábil a elevar a taxa de
ocupação, em um primeiro momento, ela também produziria,
logo a seguir, uma retração na atividade econômica (em virtude
da elevação do custo trabalhista), ensejando, consequentemente,
nova — e mais grave — diminuição na oferta de postos de
trabalho no mercado.
Não é, contudo, o que a evolução do sistema capitalista
tem demonstrado. Ao contrário, as medidas de redução de
jornada e/ou duração semanal de trabalho têm se mostrado
compatíveis e até mesmo funcionais ao avanço do sistema
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econômico. É que tais medidas tendem a incentivar o conjunto
de operadores econômicos à busca de maiores investimentos em
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tecnologia e intensificação de capital, como meio de
compensarem a restrição legal na utilização da força de
trabalho. Com isso, o sistema vê-se estimulado, do ponto de
vista organizacional e tecnológico, ao avanço e aperfeiçoamento
quando defrontado com situações de redução da duração do
tempo laborativo..[4]
3. Conclusão
Conclui-se destacando que a evolução do direito do trabalho ratifica a
importância da limitação da jornada dos trabalhadores. Esta evolução que teve como
marcos, por exemplo, a Encíclica Católica Rerum Novarum, de 1891. Segundo
o ProfGustavo Filipe, a Encíclica “estabelecia o mandamento de que as horas de
trabalho no dia não deveriam exceder as forças do trabalhador, devendo-se fixar,
igualmente, o devido repouso”.[5]
5

Esta participação da Igreja Católica inspirou e influenciou diversos países na
proteção trabalhista, chamando atenção para a importância do repouso e de uma
jornada justa. Tratam-se de valores Cristãos totalmente inerentes aos objetivos
constitucionais de construção de uma sociedade justa, livre e solidária, garantindo o
desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e reduzindo as desigualdades.
Outro marco foi a criação da OIT em 1919 (a Convenção nº 1 da OIT versa
justamente sobre a duração do trabalho, bem como as Convenções nº 30, 31 e 67).
Salienta-se que a Convenção nº 47 da OIT teve como uma de suas preocupações a
redução do desemprego através da limitação da jornada.
Tais marcos culminaram, no Brasil, com a CRFB/88, que, como dito, traz em
seu seio, como fundamentos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa além da
dignidade da pessoa humana. Justifica-se, assim, a limitação da jornada, como medida
de proteção de toda a sociedade.
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RESUMO: Trata-se de artigo que visa abordar a ilegalidade que paira sobre o Acórdão
n. 2.780/2016 do TCU que, ao arrepio da lei, criou novos requisitos para a percepção da
pensão temporária para filha solteira instituída pela Lei n. 3.373/1948.
ABSTRACT: It is an article which seeks to address the illegality of Judgment
2780/2016 of TCU, which in breach of the law created new requirements for the receipt
of the temporary pension for a single daughter instituted by law 3373/1948.
SUMÁRIO: 1 A introdução; 2 O Acórdão n. 2.780/2016 do TCU; 3 O princípio da
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legalidade e o Acórdão n. 2.780/2016 do TCU; 4 O princípio da segurança jurídica e o
Acórdão n. 2.780/2016 do TCU; 5 A boa-fé e o Acórdão n. 2.780/2016 do TCU; 6 A
situação na jurisprudência do STF; 7 A conclusão; Referências bibliográficas.

1 A INTRODUÇÃO
O presente artigo visa discutir as implicações jurídicas do Acórdão n. 2.780 do
TCU, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 16/11/2016, que determinou às
unidades jurisdicionadas a adoção de providências para revisão dos benefícios
previdenciários concedidos com base na Lei Federal n. 3.373, de 12 de março 1958.
No primeiro ato, buscar-se-á uma boa delimitação do conteúdo do Acórdão n.
2.780/2016 do TCU, situando, de imediato, o leitor com relação às implicações
jurídicas e fáticas que tal decisão logrou ter na vida de milhares de pessoas.
No segundo, abordar-se-á o princípio da legalidade e sua relação com as
posições encampadas no Acórdão n. 2.780/2016 do TCU, no afã de resolver a seguinte
questão: os critérios estabelecidos na decisão do TCU são legais ou ilegais?
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No terceiro, delimitar-se-á o princípio da segurança jurídica e suas projeções
(v.g., direito adquirido, prazo decadencial para revisão, retroatividade interpretativa
etc.), buscando solucionar o seguinte questionamento: os critérios utilizados pelo TCU
no Acórdão n. 2.780/2016 violaram o princípio da segurança jurídica?
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No quarto ato, tentar-se-á identificar o princípio da boa-fé objetiva no âmbito
administrativo e previdenciário, a fim de responder a seguinte indagação: a execução
do Acórdão n. 2.780/2016 do TCU violou a boa-fé objetiva dos administrados?
Enfim, com a finalidade de deixar claro o atual cenário jurisprudencial no que diz
respeito ao tema trabalhado, arrolar-se-ão decisões recentes do Supremo Tribunal
Federal (STF), nas quais a Corte enfrentou o tema e encaminhou a sua jurisprudência
sobre a (i)legalidade e (i)legitimidade do Acórdão n. 2.780/2016 do TCU.

2 O ACÓRDÃO n. 2.780/2016 DO TCU
Em breve digressão para o entendimento da situação, vale gizar que a Lei n.
3.373/1958 dispôs sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família. O
referido Plano tinha por objetivo principal possibilitar aos funcionários da União,
segurados obrigatórios definidos em leis especiais e peculiares a cada instituição de
previdência, meios de proporcionar, depois de sua morte, recursos para a manutenção
da respectiva família.
A Lei n. 3.373/1958 assegurava, dentre outras benesses, o pagamento de pensão
temporária à filha maior e solteira do segurado. Mais especificamente, conforme o art.
5.º, II, parágrafo único, da lei em testilha, tinha-se que “a filha solteira, maior de 21
(vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público
permanente”.
Esse benefício foi concedido até a edição da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, quando foi instituído o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da
União, de suas autarquias e fundações públicas.
Malgrado a coloquial afirmação de que em matéria previdenciária vigora a regra
de direito intertemporal do tempus regit actum, razão por que, em princípio, as pensões
concedidas até 11 de dezembro de 1990 – data da edição da Lei n. 8.112/1990 –
deveriam se regular pelos estritos critérios da Lei n. 3.373/58,[1] o Tribunal de Contas
da União (TCU) ponderou por bem evoluir a interpretação que vinha dando à matéria,
de modo a acrescentar novos requisitos à manutenção das pensões concedidas alhures.
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Com efeito, a Corte de Contas, revisando o entendimento consolidado na antiga
Súmula 168-TCU,[2], [3] mercê da Súmula 285-TCU,[4] condicionou a continuidade da
percepção da pensão estribada na Lei n. 3.3731958 à comprovação da manutenção da
dependência econômica da beneficiária. Com isso, a Corte de Contas, de lege ferenda,
criou um requisito antes não existente na legislação de regência, qual seja: a
manutenção da dependência econômica da beneficiária, o que, à evidência, fere a
máxima do tempus regit actum.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Com base nessa premissa, a Corte de Contas determinou a reanálise de pensões
concedidas a mulheres que possuíssem outras fontes de renda, além do benefício
decorrente do óbito de servidor público do qual eram dependentes na época da
concessão. Realizou-se, para tanto, um autoproclamado “pente-fino”, orquestrado em
conjunto com os órgãos instituidores do pensionamento e plasmado em ordem pelo
Acórdão 2.780/2016 do TCU.
Dentre as fontes de renda que, segundo obtemperou o TCU, no Acórdão
2.780/2016, autorizam o cancelamento da pensão instituída pela Lei n. 3.373/1958,
incluem-se: (i) renda advinda de relação de emprego, na iniciativa privada, de atividade
5 ou representantes de pessoas jurídicas ou de
empresarial, na condição de sócias
benefícios do INSS; (ii) recebimento de pensão com fundamento na Lei n. 8.112/90,
art. 217, I, alíneas a, b e c (pensão na qualidade de cônjuge de servidor); (iii)
recebimento de pensão com fundamento na Lei n. 8.112/90, art. 217, inciso I, alíneas d
e e (pais ou pessoa designada) e inciso II, alíneas a, c e d (filhos até 21 anos, irmão até
21 anos ou inválido ou pessoa designada até 21 anos ou inválida); (iv) a proveniente da
ocupação de cargo público efetivo federal, estadual, distrital ou municipal ou
aposentadoria pelo RPPS; e (v) ocupação de cargo em comissão ou de cargo em
empresa pública ou sociedade de economia mista.

Com esteio na ordem encampada no Acórdão 2.780/2016 do TCU, inúmeros
órgãos federais efetuaram a reanálise das pensões concedidas, culminando no
cancelamento de uma pletora de benefícios.
Acontece que, a despeito da interpretação evolutiva utilizada pelo TCU, fato é
que os requisitos para a concessão da pensão por morte aos filhos dos servidores
públicos civis federais eram, à luz da Lei n. 3.373/1958, serem menores de 21 (vinte e
um anos) ou inválidos. Excepcionalmente, a filha que se mantivesse solteira após os 21
anos não deixaria de receber a pensão por morte, exceto se passasse a ocupar cargo
público permanente.
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Como se observa, às escâncaras, não se exigiam outros requisitos como, por
exemplo, a prova da dependência econômica da filha em relação ao instituidor ou ser a
pensão sua única fonte de renda.
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De igual modo, não havia na lei hipótese de cessação da pensão calcada no
exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de
renda, à exceção de cargo público permanente.
A superação da qualidade de beneficiário da pensão temporária ocorria, apenas,
em relação aos filhos do sexo masculino após os 21 anos, quando da recuperação da
capacidade laborativa pelo filho inválido, e, no que tange à filha maior de 21 anos, na
hipótese de alteração do estado civil ou de posse em cargo público.
Ademais, é possível concluir que o Acórdão 2.780/2016, do TCU, diz respeito a
atos de concessão cuja origem são óbitos anteriores a dezembro de 1990. Isso, pois, a
Lei n. 3.373/1958 foi revogada pela Lei n. 8.112/90, que dispôs sobre o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, forte no mandamento urdido na Constituição da República de 1988.
Destarte, seria crível, até, questionar se não seria o caso de aplicar à revisão do
ato de concessão de benefícios previdenciários a servidor público ou a seus
dependentes, a Lei n. 9.784/99, que dispõe, no art. 54, ser de 5 (cinco) anos o prazo
para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis
aos destinatários.[5]
Com estriba no que se narrou acima, buscar-se-á, doravante, analisar a solução
engendrada no Acórdão n. 2.780/2016, do TCU, à luz dos princípios da legalidade, da
segurança jurídica e da boa-fé objetiva, trazendo, ao fim, uma conclusão geral a
respeito da temática.

3 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E O ACÓRDÃO N. 2.780/2016 DO TCU
A Constituição da República de 1988 consagra, no art. 37, caput, a ideia de que a
Administração Pública está submetida, entre outros, ao princípio da legalidade, que
abrange, segundo INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, o postulado da supremacia da
lei e o princípio da reserva legal.[6] A supremacia da lei impõe à Administração o
dever de não atuar contra legem, estabelecendo uma negative bindung (vinculação
negativa), enquanto a reserva de lei estabelece uma obrigação de atuação administrativa
jungida à lei, condicionando a validade da atuação dos agentes à lei prévia, isto é, uma
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positive bindung (vinculação positiva).[7] Mais modernamente, a jurisprudência e a
doutrina, à luz dos filtros do neoconstitucionalismo, passaram a ampliar a legalidade,
entendendo que a Administração deve respeito não só à lei, senão também a toda ordem
jurídica (princípio da juridicidade).[8]
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Tais considerações são deveras importantes, pois, o TCU, em atuação com
reflexo direto no âmbito administrativo, malversou o princípio da legalidade, atuando
como se legislador positivo fosse, de modo a causar inegáveis prejuízos aos
administrados.
O cancelamento de pensão configura ato administrativo ablativo, isto é, aquele
que restringe ou extingue direito do administrado. Em tais atos, adverte JUAN
ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR,[9] a vinculação positiva à lei deve ser exigida
com maior razão da Administração. Melhor: os atos ablativos devem um fino respeito à
legalidade, sob pena de se corromper a própria lógica do Estado Constitucional de
Direito.
Dessa forma, a atuação do TCU, em casos como tais, deveria ser extremamente
obsequiosa aos termos da Lei n. 3.373/1958, de modo a não deturpá-la, seguindo-se
5

com rigor seus requisitos normativos. Porém, não foi isso o que ocorreu.
A questão, como não poderia deixar de ser, logo chegou ao crivo do Supremo
Tribunal Federal (STF). Em decisão monocrática, o Min. EDSON FACHIN frisou,
quanto ao caso comentado, que “[a] violação ao princípio da legalidade se dá pelo
estabelecimento de requisitos para a concessão e manutenção de benefício cuja
previsão em lei não se verifica”.[10]
Ora, outra não poderia ser a solução dada pela Suprema Corte. Como já
destacado, a Lei n. 3.373/1958 estabeleceu os seguintes requisitos para a concessão e
perda da pensão para as filhas solteiras dos servidores públicos:
“Art. 5.º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado:
[...]
II - Para a percepção de pensões temporárias:
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos,
ou, se inválido, enquanto durar a invalidez;
[...]
Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a
pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente” (grifos acrescidos).
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Como também se viu, o TCU, interpretando “evolutivamente” o dispositivo,
julgou que a dependência econômica da filha solteira é requisito essencial para a
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concessão e também para que se mantenha a pensão prevista na Lei n. 3.373/1958. Lêse no Acórdão 2.780/2016 do TCU:
“Ao dispor sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família a que
aludem os artigos 161 e 256 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, o artigo 5º,
parágrafo único, da Lei 3.373/1958 incluiu a filha solteira, maior de 21 anos, entre as
beneficiárias de pensão estatuária instituída por servidor público, somente a perdendo,
nos exatos termos da lei, se ocupar cargo público permanente ou se contrair matrimônio
[…].
Nos termos da jurisprudência da Corte, os citados dispositivos legais apresentam,
como núcleo essencial, ou ratio legis, para a percepção da pensão, a absoluta
necessidade de comprovação da dependência econômica da beneficiária em relação ao
instituidor da pensão, no momento da concessão, ou a sua dependência econômica em
relação ao benefício instituído, para a continuidade do pagamento da pensão especial.
Assim, para fazer jus à pensão especial, não basta à filha solteira, maior de 21
anos, apenas enquadrar-se na condição de solteira e não estar investida em cargo
público permanente.
Uma vez obtida a pensão, nos termos da lei, outras hipóteses podem
descaracterizar a dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor ou à
pensão especial, devidamente contempladas pela exegese das normas administrativas
pelo Tribunal de Contas da União”.
O entendimento supra encontra-se consolidado na Súmula n. 285-TCU, que fixa:
“a pensão da Lei n. 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos
enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido
antes do advento da Lei 8.112/1990” (grifos acrescidos).
Em abono à tese, no Acórdão n. 2.780/2016, o TCU considerou que (i) a
percepção de pensão estatutária instituída por terceiro, (ii) de renda própria de origem
privada ou (iii) de renda proveniente de vínculo público não estável descaracteriza a
dependência econômica da pensionista com o instituidor original, resultando no
cancelamento do benefício. Como critério objetivo a aferição do quantum, o TCU
estabeleceu o recebimento de quantia igual ou superior a um salário mínimo além da
pensão.
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Nessa linha, como visto, a Corte de Contas determinou aos órgãos jurisdicionados
o exame dos indícios de irregularidade e o eventual cancelamento das pensões cujas
beneficiárias percebam renda diversa da pensão, na forma descrita acima.
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Entretanto, como bem destacado no parecer do Parquet federal, lavrado nos autos
do MS 34.677/DF, em que se discutia situação idêntica à ora aventada, a interpretação
adotada pela Corte de Contas não é compatível com o que se lê no parágrafo único do
art. 5º da Lei n. 3.373/1958. Isso, pois, a referida Lei é clara ao dizer que “a filha
solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando
ocupante de cargo público permanente” (grifos acrescidos). Ora, a interpretação da
norma evidencia que o legislador, ao utilizar a expressão “só perderá a pensão
temporária”, objetivou limitar a causa de extinção à hipótese ali indicada, ou seja, a
ocupação de “cargo público permanente”. E mais: conforme o Parquet federal, “[a]
interpretação teleológica reforça o entendimento, tendo em vista que as rendas
provenientes de emprego na iniciativa privada, de cargo em comissão ou de atividade
empresarial – ocupações desprovidas de estabilidade – não proporcionam a proteção à
filha solteira que teria motivado a instituição do benefício legal”.[11]
Com efeito, como advertira o5 Min. EDSON FACHIN, mesmo que interpretação
evolutiva do princípio da isonomia entre homens e mulheres, após o advento da
CRFB/88 (art. 5º, I) inviabilize, em tese, a concessão de pensão às filhas mulheres dos
servidores públicos, maiores e aptas ao trabalho, pois a presunção de incapacidade para
a vida independente em favor das filhas dos servidores não mais se sustenta com o
advento da nova ordem constitucional, as situações jurídicas já consolidadas sob a
égide das constituições anteriores e do arcabouço legislativo que as regulamentavam
não comportam interpretação retroativa à luz do atual sistema constitucional. Portanto,
a interpretação evolutiva dada pelo TCU não pode ter o condão de modificar os atos
constituídos sob a égide da legislação protetiva, cujos efeitos jurídicos não estão
dissociados da análise do preenchimento dos requisitos legais à época da concessão,
pois “não é lícito ao intérprete distinguir onde o legislador não distinguiu” (RE 71.284,
Rel. Min. Aliomar Baleeiro).[12]
É de bom alvitre destacar que os órgãos jurisdicionados, isto é, aqueles
incumbidos de manter e executar o pensionamento (v.g., Tribunais federais, Ministérios
etc.), cumpriram a determinação do TCU. Aliás, outra opção não lhes era dada, na
medida em que o ato da Corte de Contas caracterizou-se como ato impositivo. Porém,
ao dar cumprimento ao Acórdão n. 2.780/2016, do TCU, os órgãos jurisdicionados
perpetuaram a ilegalidade. Assim, o vício de ilegalidade que nasceu no Acórdão n.
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2.780/2016 perpassou às várias portarias de cancelamento de benefícios, por
dependência vertical. Todos esses atos, à evidência, ilegais.
Como se vê, seguindo a jurisprudência do TCU, a mera percepção de renda
diversa da pensão instituída com fulcro no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.
3.373/1958, independentemente da sua origem, acarretaria o cancelamento do benefício
recebido há 29 (vinte e nove) anos. Isso, sem sombra de dúvidas, representa grave
violação à Lei n. 3.373/1958, que expressamente prevê que a única possibilidade de
cancelamento do benefício pensional, além do matrimônio, é a ocupação de cargo
público permanente.
Assim sendo, jaz por demais hialino o vício de ilegalidade que paira sobre o
Acórdão n. 2.780/2016, que, no afã de buscar um desafogo às contas públicas,
vilipendiou texto vivo de lei, atacando um dos princípios mater do Direito
Administrativo e Previdenciário: a legalidade.

4 O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E O ACÓRDÃO n. 2.780/2016
DO TCU
Conforme ensina J. J. GOMES CANOTILHO, “[o] homem necessita de
segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua
vida”.[13] Isso, pois, como dissera JEREMY BENTHAM, citado por RAOUL
CHARLES CAENEGEM, os cidadãos não podem ser tratados “como cães, que só
descobrem que algo é proibido quando o bastão toca seus focinhos”.[14] Assim, o
princípio da segurança jurídica (art. 5.º, XXXVI, da CF e art. 2.º da Lei 9.784/1999)
impende a estabilidade do ordenamento jurídico (certeza do direito) e a proteção da
confiança das pessoas em relação às expectativas geradas pelos atos estatais.[15]
A manutenção de um sistema atuarial sadio e não deficitário exige, além de boas
escolhas econômico-políticas, a permanente fiscalização a respeito da legitimidade e
lisura na concessão de benesses previdenciárias. A atuação do egrégio Tribunal de
Contas, nesse sentido, é, para além de salutar, alvissareira. Porém, se é certo que o país
atravessa período que põe em risco as contas públicas, também é exato que as contas
privadas não estão menos sujeitas às vicissitudes da crise. Por esta razão, é primordial
que se preserve o mínimo de estabilidade jurídica e econômica aos cidadãos em geral,
mantendo-os a salvo de viradas bruscas em sua gestão econômico-financeira particular,
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quanto mais se caracterizada a completa impossibilidade de subsistência digna sem a
pensão há muito concedida.
No ponto, é crucial ter em mente que “[a] lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula 340STJ). Isso, pois, no Direito Previdenciário vigora o dogma do tempus regit actum,
enquanto regra de solução de conflitos de direito intertemporal.
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Dessa maneira, uma vez completados os requisitos para a pensão por morte,
inclusive o seu fato gerador (isto é, o óbito do servidor), o benefício rege-se pela
legislação vigente ao tempo do óbito, isto é, a Lei 3.373/1958.[16] A tese foi assentada,
inclusive, no julgamento do RE 597.389-RG-QO, sob a sistemática da repercussão
geral, merecendo, então, aplicação obrigatória (art. 927 do CPC/2015).
A lógica do tempus regit actum funciona à mercê da proteção ao direito
adquirido. Conforme obtempera MARIA HELENA DINIZ, “[o] direito adquirido
(erworbenes Recht) é o que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e à
personalidade de seu titular, de modo que nem lei nem fato posterior possa alterar tal
situação”.[17] O fundamento da proteção ao direito adquirido é a segurança jurídica,
5

sendo esta uma garantia constitucional (art. 5.º XXXVI, da CRFB/88).
Veja-se, pois, que, na data do falecimento do instituidor da pensão, o direito à
percepção dos proventos torna-se adquirido pelos dependentes. Desse ponto, deriva a
necessidade de serem respeitadas situações consolidadas no tempo, o que deve balizar o
comportamento de quaisquer dos Poderes ou órgãos do Estado.
Aliás, a respeito especificamente desse tema, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o RE 234.543, de relatoria do Min. ILMAR GALVÃO, expressamente
considerou que a Lei 8.112/90 (art. 217, II, a, e 222, IV), ao revogar o benefício de
pensão por morte à filha solteira maior de 21 anos, não poderia retroagir para atingir
benefícios concedidos antes de sua vigência.[18]
Importante destacar, no afã de afastar eventuais interpretações malsinadas, que, a
pensão, malgrado seja chamada de temporária, não se submete à revisão a cada dia ou a
cada mês para verificar se persistem os requisitos que ensejaram a sua concessão.
Significa que esse tipo de benefício tem condições resolutivas pré-estabelecidas: para
os filhos, o atingimento da idade de 21 anos; para os inválidos, a superação dessa
condição; para as filhas maiores de 21 anos, a alteração do estado civil ou a ocupação
de cargo público de caráter permanente.[19]
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Desse modo, enquanto a titular da pensão permanece solteira e não ocupa cargo
permanente, independentemente da análise da dependência econômica, porque não é
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condição essencial prevista em lei, tem ela incorporado ao seu patrimônio jurídico o
direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação
então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por legislação superveniente, que
estipulou causa de extinção outrora não prevista.[20]
Ademais, também com relação à segurança jurídica, é curial frisar, como também
observou o Min. EDSON FACHIN, que o principal arrimo ao cancelamento da pensão
foi a “evolução interpretativa” realizada pelo TCU à luz da nova ordem constitucional,
a permitir que se exija a comprovação da dependência econômica da pensionista em
relação ao valor percebido.[21]
Porém, como também ressaltado pelo Min. EDSON FACHIN, mesmo que fosse
admissível a exigibilidade da dependência econômica como condição para a
manutenção da pensão em debate nestes autos, a aplicação da inovação interpretativa
aos atos já consolidados encontra óbice no inciso XIII do parágrafo único do art. 2º da
Lei 9.784/99, o qual veda a aplicação retroativa de nova interpretação na análise de
processos administrativos.[22]
Isso porque o STF reconheceu a necessidade de se conferir efeitos ex nunc às
decisões administrativas que modificam posicionamentos anteriores, a fim de dar
segurança jurídica a atos já consolidados e até mesmo para evitar que justificativas
como “orçamento público” sejam utilizadas para rever atos dos quais decorram efeitos
financeiros favoráveis ao beneficiário.[23]
Sendo assim, surpreender a pensionista com nova interpretação sobre a mesma
norma, que inclusive era objeto de verbete de súmula, significa retroagir em seu
prejuízo, o que deve ser prontamente rechaçado pela academia e pelo Poder Judiciário.
Não bastassem os argumentos expostos, supra, deve ser analisada a violação à
regra da decadência quinquenal administrativa perpetrada pela aplicação do Acórdão n.
2.780/2016 do TCU.
Com efeito, a Lei n 9.784/1999, no art. 54, impõe prazo decadencial de 5 (cinco)
anos para a revisão, pela Administração, de atos administrativos dos quais decorram
efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé.
Assim, na forma estabelecida pelo STF, ressalvados os casos em que as
pensionistas usaram de má-fé para a obtenção ou manutenção do benefício
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previdenciário em questão, a revisão do ato de concessão há de observar o prazo lustro
decadencial previsto na Lei 9.784/99, pois, com base na segurança jurídica e no
equilíbrio financeiro e atuarial, não podem ser eternizados os litígios.[24] Frise-se que o
referido precedente é vinculante, já que produzido sob a sistemática da repercussão
geral, sendo, pois, de obediência obrigatória (art. 927 do CPC/2015).
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Interessante observar, ainda que por curiosidade, que o pende de julgamento no
STF o tema em que se discute o termo inicial do prazo decadencial para revisar atos de
pensão ou aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, se da concessão da
aposentadoria/pensão ou se do julgamento pela Corte de Contas, em sede de
repercussão geral no bojo de RE 636.553, aguardando ainda o julgamento do mérito.
Entretanto, no comum dos casos envolvendo a pensão instituída pela Lei n.
3.373/1958, o ato de concessão, cuja origem é óbito, ocorreu há mais de 25 (vinte
cinco) anos atrás, na medida em que só faz jus a pensão os dependentes de falecido
antes do dia 11 de dezembro de 1990 – data da edição da Lei n. 8.112/1990, que
revogou a Lei n. 3.373/1948. Ora, seja qual for o dies a quo estabelecido pelo STF no
RE 636.553, tem-se que, decerto, haverá decadência na forma do art. 54 da Lei n.
9.784/1999.

5

Dessa forma, também militando em favor da segurança jurídica, deve ser
reconhecida a impossibilidade de revisão dos atos de concessão das pensões, praticados
há período muito superior a 5 (cinco) anos, em respeito ao lapso decadencial
administrativo.

5 A BOA-FÉ E O ACÓRDÃO N. 2.780/2016 DO TCU
A boa-fé objetiva – princípio, hoje, plenamente aceito nas relações
administrativas[25] – impõe deveres de proteção, de lealdade e de informação. Os
deveres de informação são especialmente importantes nos atos ablativos, na medida em
que é pela informação que se permite ao administrado a programação e eventual reação.
A atuação administrativa, nos mais diversos órgãos, no sentido do cancelamento
imediato da pensão recebida há anos pelas dependentes, com respaldo no Acórdão n.
2.780/2016 do TCU, por óbvio, não foi obsequiosa à boa-fé objetiva.
À guisa de exemplo, no caso narrado no MS 35.250/DF, a pensionista foi
notificada do cancelamento de sua pensão no dia 20 de setembro de 2017, sendo que já
no dia posterior o recebimento da benesse se deu com as limitações inerentes ao
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cancelamento, isto é, com descontos referentes ao período posterior à edição da portaria
de cancelamento.
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Com justeza, é de se perceber que as pensionistas, como quaisquer outras
pessoas, programam sua vida e orçamento à luz das rendas que recebem. A súbita
ruptura de parcela substancial da renda recebida pelas pensionistas prejudica-as em
demasia no cumprimento de suas obrigações coloquiais, muitas, inclusive, contraídas
antes de ter ciência da possibilidade de cancelamento da pensão.
Dessa forma, como medida de boa-fé objetiva, dever-se-ia conceder um prazo de
aviso em relação à cessação da benesse, de modo a possibilitar um mínimo
planejamento por parte das afetadas. Isso, porém, não foi feito, razão pela qual também
houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, enquanto desencadeamento do
cumprimento do Acórdão n. 2.780/2016 do TCU.

6 A SITUAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF
Em razão da aberrante ilegalidade da atuação do TCU e dos órgãos a ele
submetidos, como se viu acima, o Supremo Tribunal Federal logo foi chamado a
analisar a questão.
Em abril de 2017, o Min. EDSON FACHIN, no bojo do MS 34.677/DF, deferiu
parcialmente liminar para suspender o malfadado Acórdão n. 2.780/2016 do TCU que
havia determinado a revisão de pensões por morte pagas a filhas de servidores públicos
federais.
O min. EDSON FACHIN, ao deferir parcialmente a liminar, obtemperou que a
Lei 8.112/1990 excluiu a filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos do rol de
dependentes habilitados à pensão temporária. Desse modo, as pensões abrangidas pela
decisão do TCU foram concedidas entre o início e o término de vigência da Lei
3.373/1958, isto é, entre março de 1958 e dezembro de 1990. Pontificou, ademais, que
a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que a lei que rege a concessão do
benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado (nesse sentido,
por exemplo, tem-se o precedente obrigatório firmado no RE 597389, julgado sob a
sistemática da repercussão geral). Lembrou que esse entendimento era seguido pelo
próprio TCU, até 2012, quando alterou sua interpretação sobre o tema e introduziu a
premissa da dependência econômica. Em conclusão, o ministro frisou que o não pode
prevalecer em sua totalidade, porque estabelece requisitos não previstos em lei.
Segundo ele, enquanto permanece solteira e não ocupa cargo permanente, a titular da
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pensão tem o direito à manutenção benefício e este direito não pode ser retirado por
legislação superveniente que estipule causa de extinção antes não prevista.
Contudo, a decisão teve efeitos ultra parte, já que se tratava de mandado de
segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência
e da Seguridade Social. Assim, apenas as pensionistas integrantes da referida
associação se beneficiaram da decisão liminar no writ.
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Dada à limitação dos efeitos ultra parte da decisão, não tardou a que se
espiolhassem mandados de segurança individuais pedindo ordem semelhante àquela
dada pelo Pretório Excelso no MS 34.677/DF. E, atendendo ao princípio da isonomia
processual,[26] o STF tem concedido as ordens liminares tal como feito no precedente
de regência.[27]
Conclui-se, pois, que, ao menos em juízo de cognição sumária, a Corte Suprema
parece se inclinar pela opção mais atenciosa à legalidade, à segurança jurídica e à boafé administrativa, repelindo os atos abusivos do TCU que, em inovação
interpretativa contra legem, surrupiam direitos adquiridos pelos administrados.
5

7 A CONCLUSÃO
É indelével a ilegalidade do ato impositivo encampado no Acórdão n. 2.780/2016
do TCU. Seja por acrescentar requisitos não existentes no art. 5.º da Lei n. 3.373/2016,
tais como a inexistência de dependência econômica; seja por retroagir
injustificadamente a situações consolidadas há muito tempo, já incorporadas ao
patrimônio jurídico de seus titulares, o Acórdão n. 2.780/2016 do TCU entona
verdadeiro ato leonino, tirânico, fruto de uma apressada e impensada busca por
soluções nos déficits previdenciários que desconsiderou a importância de valores caros
ao Estado de Direito, como a legalidade, a segurança jurídica e a boa-fé.
Frise-se que, em um Estado Constitucional de Direito, não há, num primeiro
momento, que se sopesar a justiça ou injustiça da ação estatal (até, pois, falar-se em
Estado de Direito é repelir, de per se, a ideia de um Estado de Justiça, no sentido de que
o primeiro exige um conjunto de normas jurídicas a serem observadas, enquanto o
segundo se satisfaz na eleição de uma saída justa, segundo critérios muitas vezes
subjetivos e impróprios). Assim, por mais que o objetivo do Acórdão n. 2.780/2016 do
TCU seja nobre (qual seja: diminuir os déficits na previdência pública), é inolvidável
que a atuação da Corte de Contas desrespeitou as normas jurídicas que envolvem o
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tema, e, por isso, padece das pechas de ilegalidade, ilegitimidade e, até,
inconstitucionalidade.
A solução para o problema parece repousar na jurisdição da Suprema Corte, que,
mercê de sua competência originária para julgar os writs impetrados em face do
Tribunal de Contas da União, tem urdido entendimento obsequioso à legalidade e à
segurança jurídica, afastando o teor nefasto do Acórdão n. 2.780/2016 do TCU de
inúmeros casos e garantindo o gozo pleno das pensões adquiridas à luz da máxima
do tempus regit actum.
No mais, é mister acompanhar com atenção esse movimento de ativismo judicialadministrativo que vem ganhando tônus nas Cortes de Contas brasileiras, de modo que
se possam construir estratégias preventivas e repressivas contra essas práticas pouco
democráticas e que passam longe dos bastiões de um Estado Constitucional de Direito.
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 delineou os parâmetros para a atuação do
Estado na ordem econômica, que deve se pautar na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tendo por fim “assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social” (art. 170, CR/88). Outrossim, foi atribuído aos Municípios,
com a vigência da nova ordem constitucional, a personalidade jurídica de ente federado
autônomo, detentor de competências privativas e residuais, dentre as quais a
intervenção, nos limites constitucionais, no domínio econômico. Busca-se no artigo
perquirir acerca da legitimidade do Município para atuar na ordem econômica.
PALAVRAS-CHAVE: Ordem Econômica. Município. Competências.
Sumário: 1. Introdução 2. Os contornos da ordem econômica e Constituição Econômica
brasileira. 3. Formas de intervenção do estado no domínio econômico. 4. A
competência do município para intervir no domínio econômico. 5. conclusão.
6.Referências bibliográficas.

1. Introdução
A Constituição econômica, considerada como o núcleo axiológico da ordem
econômica previsto pela CR/88, fundada no valor social do trabalho e da livre
iniciativa, disciplina as hipóteses e finalidades da atuação do Estado no domínio
econômico.
A acepção da palavra Estado nos artigos 173 e 174 da CR/88, com a adoção do
modelo federativo adotado pela República Federativa do Brasil, abrange também
os Municípios.
Busca-se, nesse sentido, no presente artigo, o exame das competências e a esfera
de atuação do ente municipal na ordem econômica.
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2. Os contornos da ordem econômica e constituição econômica brasileira
O conceito de ordem econômica, segundo Eros Grau, tem natureza polissêmica
e pode-se, didaticamente, abordar três desses conceitos. (GRAU, 2010)
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O primeiro trata do mundo do ser, dos fatos, sem qualquer vinculação com o
mundo jurídico. Seria assim o que refletiria o modo de ser de uma determinada
economia com suas relações entre os fenômenos econômicos e matérias. O segundo é o
conjunto de todas as normas, independentemente de sua origem, seja religiosa, moral
ou social, que regulam o comportamento dos sujeitos econômicos. E, por fim, o último
conceito, diz respeito à ordem jurídica da economia, a sua normatização jurídica, ou
seja, o mundo do dever-ser. (GRAU, 2010)
Segundo Eros Grau, a ruptura com a velha ordem econômica, de caráter apenas
organizacional da economia, deu-se com a introdução de normas diretivas e
programáticas, com o objetivo de alcançar determinados objetivos sociais, definidos
por diretrizes de políticas públicas que se sustentam nessas normas. (GRAU, 2010)
5
Desse modo, temos que Constituição
Econômica é:

o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que,
garantindo os elementos definidores de um determinado sistema
econômico, instituem uma determinada forma de organização e
funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma
determinada ordem econômica. (MOREIRA, 1974, p.35)
A constituição econômica, nestes termos, garante e define a estrutura de certa
economia, caráter estatutário, bem como seu modo de funcionamento e orientação,
caráter diretivo. Sendo, conforme CLARK, o instrumento responsável por fixar o
“dever-ser para a vida econômica, ou seja, estabelecendo os parâmetros constitucionais
para as políticas econômicas do Estado e dos particulares.”( SOUZA;CLARK, 2008,
p.77)
O papel da Constituição na ordem jurídica contemporânea, sobretudo no que
tange ao Direito Econômico é bem tratada por Washington Peluso Albino de Souza,
para quem em termos de direito positivo, a Constituição expressa a ideologia que se
incorpora na Política Econômica e se institucionaliza na Ordem Jurídica, o que a torna
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indispensável para a análise da realidade jurídico-econômica. (SOUZA; CLARK,
2011)
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No cenário pátrio, a Constituição Econômica, constituída pelos preceitos de
conteúdo econômico na Constituição da República, induzem o legislador
infraconstitucional no sentido de estabelecer no ordenamento jurídico pátrio uma ordem
econômica fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, conforme os
ditames da justiça social.
A opção do legislador constituinte foi de instituir uma economia de mercado na
ideologia constitucional adotada, balizada pela justiça social está expressa no artigo
170, que inaugura o título VII - Da Ordem Econômica e Financeira -, da Constituição
da República que entoa:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.
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Há que se ressaltar que não se pode entender a ordem econômica apenas nos
preceitos enunciados no titulo sobre a ordem financeira e econômica. Existem inúmeros
dispositivos de natureza econômico-diretiva que não estão no título da ordem
econômica e financeira (ex. arts. 1º, 3º, 8º e 9º), mas que fazem parte da Constituição
Econômica Brasileira. Além disso, temos, a nível infraconstitucional, normas que
regulam a atividade econômica. A Constituição tem de ser interpretada como um todo.
( FONSECA, 2010)
Assim, apesar de se encontrar um agrupamento lógico referente à ordem
econômica no título VII da Constituição da República, a Constituição Econômica
encontra-se em outros textos esparsos na ordem constitucional. Assevera Souza:
A presença de temas econômicos, quer esparsos em artigos
isolados por todo o texto das constituições, quer localizados em
5

um de seus “títulos” ou capítulos”, vêm sendo denominada
“Constituição Econômica”. Significa, portanto, que o assunto
econômico assume sentido jurídico, ou se “juridiciza”, em grau
constitucional. Decorre desse fato a sua institucionalização pela
integração na “Ordem Jurídica, configurando a “Ordem Jurídico
– Econômica.( SOUZA, 2005, p.209)
Conforme leciona Washington Peluso Albino de Souza os efeitos próximos ou
remotos da Constituição Econômica na Ordem Jurídica, como um todo, traduzem-se na
legislação ordinária.(SOUZA, 2005, p.211).
Expõe, ainda, o referido autor que:
Na “Constituição Econômica” definem-se os fundamentos
da própria política em sentido amplo e expressa na legislação
infraconstitucional. Assim, ao lado da “política econômica”,
pode-se falar da “política cultural”, da “política social” etc.,
fundamentadas na Constituição em artigos esparsos ou em
blocos de artigos. A “constitucionalização do econômico”,
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portanto, constitui o elemento caracterizador do que tomamos
por “Constituição Econômica. (SOUZA, 2002, p.16)
Tendo em vista o norte traçado pelo legislador constituinte, a normatização do
econômico deve buscar a realização dos preceitos constitucionais. Neste sentido, é
merecida ênfase na afirmativa de que os preceitos da Constituição Econômica
encontram-se em outros dispositivos que não os do título VII da Constituição da
República, sobretudo os que se referem à competência e aos fundamentos e objetivos
da República Federativa do Brasil.
Diante deste contexto jurídico, surge a necessidade de o Estado adentrar na
ordem econômica, ora como agente econômico, ora como agente normativo e
regulador, ora prestando serviços públicos nos termos dos artigos 173, 174 e 175 da
Constituição da República Federativa do Brasil.
A intervenção do Estado no domínio econômico não é característica exclusiva
da ordem moderna. Como explica Clark, já no mercantilismo, o Estado atuava na esfera
econômica, tal como ocorria quando tinha de regrar a importação e exportação,
estabelecer impostos para as atividades produtivas internas, quando tivesse de exercer
poder de polícia e organizar o mundo do trabalho. (CLARK, 2001)
Posteriormente, com o advento do Estado Liberal, emoldurado na Revolução
francesa sob os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, busco-se uma reação ao
antigo Estado mercantilista. Conforme explica Giovani Clark, “o papel estabelecido
para o Estado era o de cuidar da diplomacia, realizar a justiça, propiciar a segurança
externa e exercer o poder de polícia.” (CLARK, 2001, p.20)
Neste contexto, a ideia da intervenção estatal não foi de todo abolida, sendo
admitido minimamente que Estado interviesse no domínio econômico. Assim explica
Clark:
Era o “laissez faire” que encontrava condições
econômicas, políticas e sociais para a sua implantação, já que as
pequenas unidades produtivas da época, com uma economia
eminentemente voltada para a agricultura, artesanato e comércio
eram incapazes de influenciar decisivamente no mercado, nem
produziriam os transtornos atuais efetivados pelo poder
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econômico privado e as grandes mazelas sociais do século
XXI. Por vezes, ainda o intervencionismo estatal era
admitido em condições excepcionais, inclusive pelo próprio
Adam Smith, quando o particular era omisso,
desinteressado ou incapaz. (CLARK, 2001, p.20, grifo nosso)
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Com a crise do modelo liberal, a intervenção passou a representar uma
alternativa para garantir a manutenção do sistema de mercado. Conforme explicita
Clark:
As constantes crises cíclicas do modelo liberal, com fases
de expansão, estabilidade e recessão econômica, levam
empresas à falência, aumentam o desemprego, trazem
insatisfações políticas, o que deixa o modelo vulnerável a
transformações – como, por exemplo, para o modelo socialista.
Portanto, nada melhor do que uma intervenção salvadora para
manter o modelo capitalista. (CLARK, 2001, p. 23)
5

A mudança de paradigma operado, levando a adoção de um Estado Social de
Direito orientado pelo intervencionismo, conduziu a um contexto em que o Estado
passou a ditar normas para a vida econômica, a agir como empresário e a intervir nas
questões sociais. Contudo, tal modelo também não se mostrou perfeito.
Explica Clark que o esgotamento do Estado social se deu por diversas razões,
contudo duas delas se destacariam, quais sejam: as duas crises mundiais do petróleo da
década de 70 e o fim da guerra fria. Com o fim da ameaça do socialismo real e com o
término da dicotomia ideológica da época, os capitais tiveram, então, de redirecionar
suas ações em busca do lucro. Ante a este contexto, sinaliza-se o soerguimento do
Estado mínimo. (CLARK, 2001)
Neste sentido explica Clark:
Nesse modelo, os gastos estatais com serviços públicos
básicos são reduzidos e a retração do Estado no domínio
econômico é determinada, deixando o mercado se “autoregular” pelas ações dos agentes privados econômicos, livres de
barreiras para a circulação de capitais e produtos. Portanto, esse
Estado social (implantado ou perseguido), que ditava normas
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para a vida econômica, agia como empresário e intervinha nas
questões sociais, não interessava mais ao poder econômico
privado. Este perfil de Estado até então conveniente ao capital,
já não mais garantia a plenitude do lucro como outrora; era
preciso transmutá-lo para beneficiar o modelo. Para a
transformação do Estado de máximo em mínimo, este deveria
passar por mutação, através de um processo de reengenharia.
Surge, então, na mídia e na ciência jurídica, a solução mágica
para fazer a transformação cirúrgica do Estado, ou seja, a
desregulamentação econômica. (CLARK, 2001, p.45)
Ressalta CLARK (2001) que tal desregulamentação se operou através da
mudança de postura do Estado quanto à intervenção. Passou-se a priorizar o papel do
Estado como regulador, o que justificou a abertura do mercado ante as desestatizações
ou privatizações operadas e a criação de agências reguladoras.
A experiência histórica faz, deste modo, com que surja o Estado interventor,
dotado de competências para atuar no campo econômico e social. Tendo em vista as
constantes mutações operadas pelas novas realidades impostas ao modelo neoliberal,
justificam, modernamente, a intervenção na visão de Giovani Clark (2001): a
compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação dos bens da
natureza; o desemprego estrutural; a evolução tecnológica; o incentivo ou o controle
das concentrações econômicas por parte do capital nacional e/ou internacional; o
combate às disparidades regionais; o incremento às pequenas e microempresas, dentre
outros.
Expõe Clark:
Portanto, diuturnamente, é preciso intervir para cuidar dos
efeitos produzidos pela economia de mercado. Assim sendo, é
necessário que os poderes públicos atuem incisivamente para
dilatar a empregabilidade, já que, em face da globalização, da
concentração econômica e da máquina inteligente, o aumento
da produção e do consumo não significa, mais, a expansão dos
postos de trabalho. Pode ser que a intervenção ainda se faça
para reverter outros efeitos do modelo, realizando políticas
públicas para estabelecer o desenvolvimento econômico de
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forma compatível com a preservação da natureza; estabelecendo
normas premiais para reduzir as desigualdades regionais ou para
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a produção de bens e serviços básicos para certas classes
sociais. Tudo, no propósito de perpetuar a hegemonia da
economia de mercado, agora com a intervenção estatal
minimizando assim seus efeitos. Nesse caso, também não fica
descartada uma reforma mais profunda para suavizar os
clamores dos excluídos, mas mantendo os pilares do
neoliberalismo. A intervenção pode ainda ter como objetivo a
regulamentação da concorrência, limitando o uso e o abuso do
poder econômico e, em certos casos, incentivando a
concentração. (CLARK, 2001, p. 31)
Neste contexto surge no ordenamento jurídico pátrio, fruto do processo de
redemocratização, a Constituição da República de 1988, orientada para um modelo
econômico no qual o Estado exerce fundamental importância como agente normativo e
regulador (art. 174) e prestador de serviços públicos (art.175), bem como atuando nos
casos que se fizer necessário diretamente
na ordem econômica, conforme os contornos
5
do artigo 173 da Constituição da República de 1988.
3. Formas de intervenção do estado no domínio econômico
O contexto jurídico-econômico hodierno consagrado
Econômica de 1988 impõe ao Estado um agir econômico.

na

Constituição

Situando-se as esferas do público e do privado e identificando neste as ações
relativas ao exercício da economia de mercado, atribui-se a nomenclatura de
intervenção à ação do Estado no âmbito em que predomina o exercício da atividade
privada.
Inicialmente cumpre analisar a amplitude do termo “atividade econômica”. A
primeira característica, diz respeito ao exercício da atividade que potencialmente é
passível de lucro. Pode-se conceituar, assim, atividade econômica como uma série de
atos destinados a uma finalidade econômica, ou seja, à especulação lucrativa.
Em sentido amplo, a expressão atividade econômica comporta a atividade
econômica em sentido estrito e a prestação dos serviços públicos. A ideia consagrada é
a de que quando o Estado atua na atividade econômica em sentido estrito, campo em
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que predomina a ação privada, ele intervém no domínio econômico, ao passo que ao
prestar serviço público simplesmente age, uma vez que está no âmbito em que
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predomina a atividade do setor público.
Cumpre ressaltar, contudo, que a classificação da atuação do Estado na ordem
econômica não é pacífica, gerando inúmeras discussões. A exemplo, Washington
Peluso Albino de Souza entende que o termo intervenção traduz um preconceito liberal,
que o toma como exceção, quando sob a modalidade de atuação positiva. (SOUZA,
2005)
A classificação das modalidades de intervenção na visão de Eros Grau se dá em
três tipos: intervenção por absorção ou participação, intervenção por direção e
intervenção por indução. (GRAU, 2010)
Quanto às especificidades de cada modalidade, assim expõe GRAU:
Afirmada a adequação do uso do vocábulo intervenção,
para referir a atuação estatal no campo da atividade econômica
em sentido estrito ( “domínio econômico”), reafirmo a
classificação de que tenho me valido, que distingue três
modalidades de intervenção: intervenção por absorção ou
participação (a), intervenção por direção (b) e intervenção por
indução(c). No primeiro caso, o estado intervém no domínio
econômico, isto é, no campo da atividade econômica em sentido
estrito. Desenvolve ação, então, como sujeito econômico.
Intervirá então, por absorção ou participação. Quando o faz por
absorção, o Estado assume integralmente o controle dos meios
de produção e/ou troca em determinado setor da atividade
econômica em sentido estrito, atua em regime de monopólio.
Quando o faz por participação, o Estado assume o controle de
parcela dos meios de produção e/ou troca em determinado setor
da atividade econômica em sentido estrito, atua em regime de
competição com empresas privadas que permanecem a exercitar
suas atividades nesse mesmo setor. No segundo e no terceiro
casos, o Estado intervirá sobre o domínio econômico, isto, sobre
o campo da atividade econômica em sentido estrito.
Desenvolve ação, então, como regulador desta atividade.
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Intervirá, no caso, por direção ou indução. Quando o faz por
direção, o Estado exerce pressão sobre a economia,
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estabelecendo mecanismos e normas de comportamento
compulsório para os sujeitos da atividade econômica em sentido
estrito. Quando o faz por indução, o Estado manipula os
instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade
das leis que regem o funcionamento dos mercados.(GRAU,
2010, p.147)
Adotando-se a proposta de classificação do professor Washington Peluso
Albino de Souza, teríamos a primeira hipótese da classificação de Eros Grau situada no
âmbito da intervenção direta do Estado na ordem econômica e a segunda e a terceira
pertenceriam à intervenção indireta. (SOUZA, 2006)
Na ótica administrativista Hely Lopes Meirelles (2001), considera que o Estado
reconhece e assegura a propriedade privada e a liberdade de empresa de forma
condicionada ao bem-estar coletivo. Neste raciocínio, classifica a intervenção do poder
Público em duas categorias: no domínio
econômico e na propriedade privada. A
5
primeira incide na atividade lucrativa da empresa e recai sobre produto do trabalho
humano, conferindo-lhe um aspecto dinâmico. A segunda é apresentada de forma
estática, pois recai sobre os bens localizados no território do Estado, ocorrendo a
intercessão por meio de ocupação, requisição, limitação administrativa, parcelamento e
edificação compulsórios, tombamento, servidão administrativa e desapropriação.
(MEIRELLES, 2001)
Preceitua a Constituição da República no artigo 173 caput:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
Ressalta Eros Grau, ao analisar o dispositivo em comento, que o legislador
constituinte empregou a expressão atividade econômica neste caso em sentido estrito,
ou seja, seria este o dispositivo legal autorizador da atuação do Estado explorando
diretamente atividade econômica. Adviria daí o permissivo legal para a intervenção na
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modalidade participação ou absorção, casos em que atuaria, respectivamente, em
regime de concorrência e monopólio (GRAU, 2010).
Trata, portanto o dispositivo 173, da hipótese de intervenção direta do Estado na
ordem econômica, em atuação como agente econômico, ou seja, explorando
diretamente atividade econômica em sentido estrito.
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Dispõe o artigo 174 da Constituição da República que:
Art.174 Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.
Segundo Eros Grau, o art. 174 entoa a intervenção do Estado na ordem
econômica nas modalidades por direção e por indução. Indica, ainda, que neste caso, o
sentido empregado na expressão atividade econômica é o amplo. Diz respeito “à
globalidade da atuação estatal como agente normativo e regulador”. (Grau, 2010)
Desta forma, admite o artigo 174 da constituição da República a intervenção
indireta do Estado na ordem econômica, seja como indutor de comportamentos, tal
como concedendo incentivos fiscais, realizando obras de infra-estrutura, seja
exercendo o papel de direção, mediante veículo de normas cogentes, tais como o
tabelamento de preços.
Como agente normativo e regulador, cumpre ressaltar que o Estado exercerá as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Leonardo Vizeu Figueiredo expõe
que o papel do Estado como agente regulador da atividade econômica, na linha da
classificação de Eros Grau, se dá mediante indução, em que estaria o incentivo e
planejamento, e por direção, em que se situaria o incentivo e o controle. (
FIGUEIREDO, 2006)
No âmbito da intervenção indireta, o papel da regulação se destaca. Vital
Moreira, conceitua tal atividade como o “estabelecimento e a implementação de regras
para a atividade econômica destinados a garantir o seu funcionamento equilibrado de
acordo com determinados objetivos públicos”. ( MOREIRA, 1997, p 34)
Define FIGUEIREDO:
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A regulação se trata de toda a medida estatal de
normatização, fiscalização, de incentivo, de planejamento e de
mediação da atividade econômica dos particulares, conjugando
os interesses privados destes com os interesses público e
coletivo envolvidos no ciclo econômico do respectivo mercado.
(FIGUEIREDO, 2006, p. 190)
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Ante o exposto, a atividade de intervenção do Estado na ordem econômica
encontra o permissivo legal em dois dispositivos Constitucionais, o artigo 173 e 174,
sendo ainda prevista a sua atuação direta como prestador de serviços públicos no
artigo175 . No primeiro se contorna a intervenção direta do Estado na ordem
econômica, ao passo que no segundo a intervenção indireta, sendo que neste o Estado
deve exercer as funções de fiscalização, incentivo, e planejamento, em busca da
consonância das atividades de mercado, mediante normatização, com a realização dos
preceitos constitucionais.
4. A competência do município para intervir no domínio econômico
5

Conforme Souza, a competência para intervir, pelas diferentes formas
existentes, estão delimitadas pelo que se determina em sua forma de Estado, sendo esta
no caso pátrio o federalismo. Desta forma, conduz ao raciocínio de que não só à União
compete intervir no domínio econômico. Ao Estado são reservadas as competências
que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal; e ao Município, a de suplementar
a legislação federal e a estadual, no que couber. (SOUZA, 2005)
Em capítulo específico sobre a competência para legislar sobre intervenção,
expõe Washington Peluso Albino de Souza:
Em se tratando de `intervenção` ou de `ação econômica` de
modo geral, indo desde as regulamentações, as regulações e o
planejamento, estende-se a competência legislativa para atender
aos diversos níveis da Administração, de acordo com os
interesses de cada um deles. Nesse sentido, são definidas
constitucionalmente a competência `privativa` da União, a
competência comum da União, dos Estados, do distrito Federal
e dos Municípios e a `competência concorrente` da União, dos
Estados e do Distrito Federal.(SOUZA, 2005, p. 349)
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No que diz respeito à competência do Município para intervir indiretamente no
domínio econômico, explica Clark:
Tendo em vista a competência do Município para legislar
sobre Direito Econômico, produção e consumo (arts. 24, I e V,
e 30, I e II, da CF), e sendo a intervenção matéria de Direito
Econômico, fica aberto o campo para o Poder Local agir, com
as devidas limitações constitucionais. Outrossim, o próprio
caput do artigo 174 da CF refere-se ao Estado quando trata
desse tipo de intervenção, abrangendo, assim, o
Município.(CLARK, 2001, p. 147)
Conclui, Clark:
Dessa forma, retiradas as competências privativas e
exclusivas da União, bem como as exclusivas dos Estadosmembros, o Município tem o poder/dever de agir legislativa e
administrativamente no âmbito econômico. (CLARK, 2001, p.
175)
Observa-se, portanto, que a Constituição da República conferiu ao Município
competência para intervir na ordem econômica, desde que respeitados os limites da
repartição de competências atribuído no Título III da CR/88.
Nesse sentido o STF consolidou o entendimento de que é competente o
Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial
(Súmula Vinculante 38), a partir do qual se infere que há atuação local do ente
municipal na ordem econômica.
5. Conclusão
A partir do exposto, a Constituição Econômica ao prever a competência do Estado
para atuar no domínio econômico (artigos 173 e 174) conferiu também ao Município a
atribuição de promover, nos limites de sua competência, a observância dos valores
previstos no artigo 170 da CR/88.
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Nesse sentido, a Súmula Vinculante 38 do STF corrobora com a aptidão, sob as
perspectivas material e formal, do Município para regular questões econômicas de
interesse local.
Assim, conclui-se que o Município é competente para atuar na ordem econômica,
a fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
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DO CONSTITUCIONALISMO ANTIGO AO NEOCONSTITUCIONALISMO:
EVOLUÇÃO HISTÓRICA
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RESUMO: Constitucionalismo designa o movimento político-social de busca da
limitação do poder estatal. Este movimento não ocorreu de forma homogênea em todos
os Estados, sendo possível destacar diversos movimentos constitucionais, como o
constitucionalismo inglês, o constitucionalismo norte-americano e o constitucionalismo
francês, cada um com suas especificidades. Fala-se em duas grandes fases de evolução
do constitucionalismo: constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno. O
presente trabalho possui como escopo analisar a evolução histórica do
constitucionalismo, desde suas bases mais remotas na antiguidade clássica até chegar
ao atual neoconstitucionalismo.
Palavras-chave: Constitucionalismo. Neoconstitucionalismo. Historicidade.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 CONSTITUCIONALISMO. 2.1 CONCEITO. 2.2
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSTITUCIONALISMO. 2.2.1 Constitucionalismo
antigo. 2.2.2 Constitucionalismo modern. 3 NEOCONSTITUCIONALISMO.
4 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente,

encontramo-nos

vivendo

o

neoconstitucionalismo,

representante
contemporâneo do
movimento
político-social
denominado
constitucionalismo. Para que fosse atingida tal fase, foram necessárias mudanças de
paradigma, revoluções e lutas, sempre buscando um mesmo ideal: um modelo de
organização política fundada na limitação do poder.
À medida que o movimento constitucional foi evoluindo, novas demandas
foram somando-se à busca da limitação do poder político.
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No constitucionalismo moderno, despontou a necessidade de proteção de
direitos e garantias fundamentais. Pregava-se que a limitação do poder político estatal
somente seria alcançada com a consagração de direitos e garantias fundamentais
oponíveis em face do Estado.
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Frente à urgência de proteção dos direitos e garantias fundamentais, tornouse indispensável a existência de ferramentas que obrigassem os Estados a respeitarem
tais direitos. Foi nesse momento que surgiram as constituições escritas, trazendo em
seus textos declarações de direitos acompanhados do respectivo modo de garantia.
Com o neoconstitucionalismo, o foco principal passou a ser a eficácia da
Constituição, a concretização dos direitos fundamentais anteriormente positivados, das
prestações materiais prometidas à sociedade, buscando tornar o texto constitucional
menos retórico e mais efetivo.
É o que será visto a seguir.

2 CONSTITUCIONALISMO 5
2.1 CONCEITO
Na doutrina,
constitucionalismo.

não

existe

uma

conceituação

uniforme

sobre

o

Segundo André Ramos Tavares, o termo “constitucionalismo” pode ser
empregado em quatro diferentes sentidos. No primeiro, o constitucionalismo designa
um movimento político-social que tem como finalidade limitar o poder estatal. Na
segunda acepção, o termo indica a imposição de que os Estados adotem cartas
constitucionais escritas. Numa terceira concepção, o constitucionalismo serve para
apontar a função e a posição das constituições nas diversas sociedades. Por fim, o termo
constitucionalismo pode ser utilizado ainda para se referir à evolução históricoconstitucional de um determinado Estado. (TAVARES, 2012, p. 23)
Usualmente, emprega-se o termo “constitucionalismo” no primeiro sentido,
como sendo um movimento político-social que reivindicou, desde os primórdios, um
modelo de organização política fundada na limitação do poder.
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Vale ressaltar, entretanto, que o constitucionalismo não foi um movimento
homogêneo em todos os Estados; razão pela qual Canotilho faz referência à existência
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de variados “movimentos constitucionais” (apud TAVARES, 2012, p. 23). Pode-se
falar, por exemplo, em constitucionalismo inglês, constitucionalismo norte-americano,
constitucionalismo francês, cada um com as suas especificidades.
Uma coisa é certa. O constitucionalismo, em um primeiro momento, não
pregava a elaboração de constituições escritas. As constituições escritas são produto do
século XVIII (com o constitucionalismo moderno), ao passo que a origem do
constitucionalismo remonta aos povos da antiguidade clássica, mais precisamente aos
hebreus, como aponta Karl Loewenstein (apud CUNHA JÚNIOR, 2011, p.34).
Mas isso não significa dizer que os povos da antiguidade não possuíam
constituição, visto que, onde havia uma sociedade politicamente organizada, já existia
uma constituição, pelo menos em sentido material, fixando-lhe os fundamentos e as
diretrizes de sua organização[1]. Isso porque, “em qualquer época e em qualquer lugar
do mundo, havendo Estado, sempre houve e sempre haverá um complexo de normas
fundamentais que dizem respeito com a sua estrutura, organização e atividade”.
(CUNHA JÚNIOR, 2011, p. 33)
Dito isso, passe-se à análise dos principais “movimentos constitucionais”.
2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSTITUCIONALISMO
Desconsideradas as diferenças de classificações entre os constitucionalistas,
é possível falar em duas grandes fases de evolução do constitucionalismo:
constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno.
2.2.1 Constitucionalismo antigo
O constitucionalismo antigo compreende o período entre a antiguidade
clássica e o final do século XVIII. Nele se destacam as experiências constitucionais do
Estado hebreu, das Cidades-Estado gregas, de Roma e da Inglaterra.
No constitucionalismo hebreu, o poder do governante estava limitado pelos
dogmas religiosos consagrados na Bíblia (“Lei do Senhor”). Ainda que o poder político
do soberano estivesse fundamentado nos Deuses e seus líderes fossem considerados
representantes das divindades na terra (típico de um Estado teocrático), tal poder não
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era absoluto ou arbitrário; os limites bíblicos condicionavam tanto os governados
quanto os governantes.
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No constitucionalismo grego, a participação popular na condução do
processo político (típica de uma democracia) limitava o poder do governante. Nas
Cidades-Estado gregas, os cidadãos atuavam nesse processo político seja elegendo os
governantes, seja tomando diretamente em Assembleia as principais decisões políticas
(vigorava uma democracia direta).
No constitucionalismo romano, com a instauração do governo republicano,
o poder do governante estava limitado por um complexo sistema de freios e
contrapesos entre os diferentes órgãos políticos.
Por fim, no constitucionalismo inglês, o poder do governante encontrava
limites em documentos escritos; documentos estes que não podem ser confundidos com
constituições escritas. Durante a idade média, o documento limitador foi a Magna Carta
de 1215. Na idade moderna, podem ser citados os seguintes documentos: Petition of
Rights (1628); Habeas
Corpus
Act (1679); Bill
of
Rights (1689); Act
of
Settlement (1701).

5

Acrescente-se, ainda, que na Inglaterra vigorava a supremacia do
Parlamento (e não da Constituição): o Parlamento era considerado absoluto, não se
vinculando às disposições constitucionais, não havendo, portanto, a possibilidade de
controle de constitucionalidade dos atos parlamentares.
Apesar das especificidades típicas de cada movimento constitucional, é
possível falar em uma característica comum a todos os movimentos do
constitucionalismo antigo: necessidade de limitação e controle do poder político.
Não havia ainda nesse período a imposição de que os Estados adotassem
constituições escritas. Essa é uma característica que surge apenas no momento seguinte
do constitucionalismo: o constitucionalismo moderno. Nesse ínterim, é importante
esclarecer que os documentos escritos do constitucionalismo inglês não são entendidos
como constituições escritas. Tais documentos são considerados embriões das
constituições escritas e, consequentemente, do constitucionalismo moderno.
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No
constitucionalismo
antigo
existiam
apenas
constituições
consuetudinárias, baseadas nos costumes e precedentes judiciais. Esclarecedoras são as
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palavras de Dirley da Cunha Júnior:
No constitucionalismo antigo, a noção de Constituição é
extremamente restrita, uma vez que era concebida como um
texto não escrito, que visava tão só à organização política de
velhos Estados e a limitar alguns órgãos do poder estatal
(Executivo e Judiciário) com o reconhecimento de certos
direitos fundamentais, cuja garantia se cingia no esperado
respeito espontâneo do governante, uma vez que inexistia
sanção contra o príncipe que desrespeitasse os direitos de seus
súditos. (2011, p. 8)
2.2.2 Constitucionalismo moderno
O constitucionalismo moderno abrange o período entre o final do século
XVIII – com as revoluções liberais americana e francesa - e o fim da Segunda Guerra
Mundial, em 1945.
Nessa etapa do constitucionalismo, à ideia de limitação do poder político,
soma-se a necessidade de proteção de direitos e garantias fundamentais. Como aduz
Canotilho, o constitucionalismo moderno representa uma “técnica específica de
limitação do poder com fins garantísticos” (apud CUNHA JÚNIOR, 2011, p. 37). Ou
seja, a limitação do poder político estatal é alcançada a partir da consagração de direitos
e garantias fundamentais oponíveis em face do Estado.
Frente à urgência de proteção dos direitos e garantias fundamentais, tornouse indispensável a existência de ferramentas que obrigassem os Estados a respeitarem
tais direitos. Foi nesse momento que surgiram as constituições escritas, trazendo em
seus textos declarações de direitos acompanhados do respectivo modo de garantia.
Nas palavras de Dirley da Cunha Júnior:
Assim, no constitucionalismo moderno, a Constituição
deixa de ser concebida como simples aspiração política da
liberdade para ser compreendida como um texto escrito e
fundamental, elaborado para exercer dupla função: organização
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do Estado e limitação do poder estatal, por meio de uma
declaração de direitos e garantias fundamentais. (2011, p. 3839)
O constitucionalismo moderno pode se dividido em duas etapas:
constitucionalismo liberal ou clássico e constitucionalismo social.
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O constitucionalismo liberal ou clássico estendeu-se do final do século
XVIII até o término da Primeira Guerra Mundial. Nessa etapa, fala-se em duas
experiências constitucionais relevantes: a norte-americana e a francesa.
No constitucionalismo norte-americano, a limitação do poder político
advinha de uma constituição escrita. Nesse momento, foi criada a primeira constituição
escrita e dotada de rigidez: a constituição norte-americana de 1787. Esta constituição
era caracterizada por ser extremamente concisa ou sintética.
Ao lado desta constituição, surgiram as ideias de supremacia constitucional
e de controle de constitucionalidade, acompanhadas do fortalecimento do Poder
5
Judiciário, já que cabia a ele realizar
o controle de constitucionalidade das leis e, assim,
garantir a supremacia da constituição.

Podem ser citadas, ainda, as seguintes contribuições do constitucionalismo
estadunidense: a) consagração da forma federativa de Estado; b) criação do sistema
presidencialista; c) adoção da forma republicana de governo e do regime político
democrático; d) rígida separação e equilíbrio entre os poderes estatais (sistema
do checks and balances).
No constitucionalismo francês, a limitação do poder do soberano decorria
também de uma constituição escrita. Trata-se da segunda constituição escrita: a
constituição francesa de 1791. Diferentemente da constituição norte-americana de
1787, esta constituição francesa era prolixa ou analítica.
Ao contrário do constitucionalismo norte-americano, em que vigorava a
supremacia da constituição, no constitucionalismo francês destacava-se a supremacia
do parlamento.
Podem ser elencadas, ainda, as seguintes heranças do constitucionalismo
francês: a) separação entre os poderes estatais (ainda que sem a rigidez adotada nos
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Estados Unidos); b) distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte
derivado; c) ideia de soberania nacional.
É importante ressaltar que na égide do constitucionalismo liberal ou
clássico, foram consagrados nos textos constitucionais os direitos fundamentais de
primeira geração ou dimensão: os chamados direitos de liberdade. Esses direitos
correspondem aos direitos civis e políticos. Os direitos civis são conhecidos na doutrina
como direitos de defesa contra as interferências indevidas do Estado ou de terceiros;
tais direitos exigem uma abstenção do Estado (direitos de caráter negativo – liberdades
negativas). Já os direitos políticos são os direitos de participação, ativa ou passiva, na
elaboração das decisões políticas e na gestão da coisa pública. Os direitos de primeira
geração destinam-se à proteção do homem individualmente considerado, sendo,
portanto, de titularidade individual.
O constitucionalismo social, por sua vez, estendeu-se do final da Primeira
Guerra Mundial até o término da Segunda Guerra Mundial. Nessa etapa, destacam-se
duas importantes manifestações constitucionais: a Constituição Mexicana (1917) e a
Constituição de Weimar (1919).
Tais constituições têm como característica comum a consagração em seus
textos de direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão: os chamados direitos
de igualdade (não a igualdade formal, perante a lei, mas a igualdade de caráter material,
substancial). Esses direitos correspondem aos direitos sociais, econômicos e culturais.
Direitos que demandam prestações positivas do Estado para seu atendimento (direitos
de caráter positivo). Os direitos de segunda geração destinam-se, à semelhança dos
direitos de primeira geração, à proteção do homem individualmente considerado,
sendo, portanto, de titularidade individual.
3 NEOCONSTITUCIONALISMO
O neoconstitucionalismo, também chamado por alguns doutrinadores de
constitucionalismo contemporâneo, constitucionalismo avançado ou constitucionalismo
de direitos, representa a fase atual do constitucionalismo[2].
Essa etapa contemporânea do constitucionalismo emergiu no Pós Segunda
Guerra Mundial como resposta às atrocidades cometidas pelos regimes totalitários (a
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exemplo do nazismo) durante a guerra e, por esse motivo, inaugurou um novo direito
constitucional fundado na dignidade da pessoa humana.
Esse é o ensinamento de Marcelo Novelino:

52)
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A perplexidade causada pelas terríveis experiências
nazistas e pela barbárie praticada durante a guerra despertou a
consciência coletiva sobre a necessidade de proteção da pessoa
humana, a fim de evitar que pudessem ser reduzidas à condição
de mero instrumento para fins coletivos ou individuais e
impedir qualquer tipo de distinção em categorias hierarquizadas
de seres humanos superiores e inferiores. Se por um lado essas
experiências históricas produziram uma mancha vergonhosa e
indelével na caminhada evolutiva da humanidade, por outro
lado, foram responsáveis pela reação que culminou com o
reconhecimento da dignidade da pessoa humana como núcleo
central do constitucionalismo contemporâneo, dos direitos
fundamentais e do Estado constitucional democrático. (2016, p.
5

Objetivando proteger e promover a dignidade da pessoa humana, as
constituições elaboradas nas últimas décadas preocuparam-se em consagrar em seus
textos outras categorias de direitos fundamentais. Fala-se em direitos de terceira, quarta
e quinta gerações.
Os direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão são os chamados
“direitos de fraternidade ou solidariedade”: são direitos de titularidade difusa e coletiva.
A exemplo do direito ao desenvolvimento ou progresso, autodeterminação dos povos
(art. 4º, CF/88), direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, direito de comunicação (este
último trazido por Paulo Bonavides).
Os direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão englobam:
democracia, informação e pluralismo (este último elencado por Paulo Bonavides).
Dirley da Cunha Júnior e Noberto Bobbio acrescentam, ainda, os seguintes direitos:
direito contra manipulações genéticas, direito à mudança de sexo e, em geral, os
relacionados à biotecnologia.
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Já os direitos de quinta geração ou dimensão, segundo Paulo Bonavides,
resumem-se ao direito à paz. Alguns autores ainda defendem como direitos dessa
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geração os decorrentes das relações virtuais e da cibernética.
Apesar de terem sido consagrados novos grupos de direitos fundamentais,
no neoconstitucionalismo a finalidade primordial é garantir a eficácia da Constituição, a
concretização dos direitos fundamentais anteriormente positivados, das prestações
materiais prometidas à sociedade, buscando tornar o texto constitucional menos
retórico e mais efetivo. Ou seja, o objetivo principal não é prever mais direitos na
Constituição, a preocupação central é efetivar/concretizar os que já foram previstos.
Nesse ínterim, são estabelecidas normas programáticas, metas a serem atingidas pelo
Estado, programas de governo, destacando-se a ideia de constituição dirigente ou
programática.
Passe-se à análise das características do neoconstitucionalismo.
O
neoconstitucionalismo
caracteriza-se
pela
rematerialização
constitucional. Isso significa dizer que as constituições contemporâneas tendem a ser
prolixas ou analíticas, tratando de temas não essencialmente constitucionais, mas que
adquirem status constitucional por estarem positivados na Constituição.
Reconhece-se à Constituição força normativa. A Constituição passa a ser
vista como um conjunto de mandamentos e valores obrigatórios e vinculantes, que
devem ser respeitados e realizados na prática.
Ao lado da característica anterior, e intrinsecamente relacionada a ela,
acrescente-se o reconhecimento da Constituição como norma jurídica dotada de
imperatividade e superioridade.
Nas palavras do doutrinador Luís Roberto Barroso:
Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao
longo do século XX foi a atribuição à norma constitucional
do status de norma jurídica. Superou-se, assim, o modelo que
vigorou na Europa até meados do século passado, no qual a
Constituição era vista como um documento essencialmente
político, um convite à atuação dos Poderes Públicos. A
concretização de suas propostas ficava invariavelmente
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condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à
discricionariedade do administrador. Ao Judiciário não se
reconhecia qualquer papel relevante na realização do conteúdo
da Constituição.
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Com a reconstitucionalização que sobreveio à 2ª Guerra
Mundial, este quadro começou a ser alterado. Inicialmente na
Alemanha e, com maior retardo, na Itália. E, bem mais à frente,
em Portugal e na Espanha. Atualmente, passou a ser premissa
do estudo da Constituição o reconhecimento de sua força
normativa, do caráter vinculativo e obrigatório de suas
disposições. Vale dizer: as normas constitucionais são
dotadas de imperatividade, que é atributo de todas as
normas jurídicas e sua inobservância há de deflagrar os
mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado. A
propósito, cabe registrar que o desenvolvimento doutrinário
e jurisprudencial na matéria não eliminou as tensões
inevitáveis que se formam entre as pretensões de
5

normatividade do constituinte, de um lado, e, de outro lado,
as circunstâncias da realidade fática e as eventuais
resistências do status quo.
O debate acerca da força normativa da Constituição só
chegou ao Brasil, de maneira consistente, ao longo da década de
80, tendo enfrentado as resistências previsíveis. Além das
complexidades inerentes à concretização de qualquer ordem
jurídica, padecia o país de patologias crônicas, ligadas ao
autoritarismo e à insinceridade constitucional. Não é surpresa,
portanto, que as Constituições tivessem sido, até então,
repositórios de promessas vagas e de exortações ao legislador
infraconstitucional, sem aplicabilidade direta e imediata. Coube
à Constituição de 1988, bem como à doutrina e à jurisprudência
que se produziram a partir de sua promulgação, o mérito
elevado de romper com a posição mais retrógrada.[3] (grifo
nosso)
Como herança do constitucionalismo norte-americano, destaca-se a ideia de
supremacia da Constituição. A Constituição é entendida como o centro do sistema
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jurídico. Seu conteúdo é capaz de condicionar a validade de todo o Direito e de
estabelecer deveres de atuação para os órgãos de direção política. A Constituição, além
de estar, do ponto de vista formal, no topo do ordenamento jurídico, é também
paradigma interpretativo de todos os ramos do Direito.
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Nesse ínterim, Luís Roberto Barroso aduz:
Antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um
modelo de supremacia do Poder Legislativo, na linha da
doutrina inglesa de soberania do Parlamento e da concepção
francesa da lei como expressão da vontade geral. A partir do
final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não
apenas novas constituições, mas também um novo modelo,
inspirado pela experiência americana: o da supremacia da
Constituição. A fórmula envolvia a constitucionalização dos
direitos fundamentais, que ficavam imunizados em relação ao
processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao
Judiciário. Inúmeros países europeus vieram a adotar um
modelo próprio de controle de constitucionalidade, associado à
criação de tribunais constitucionais.[4]
Essa supremacia constitucional decorre especialmente do conteúdo
axiológico que a constituição carrega. As constituições contemporâneas incorporaram
explicitamente valores e opções políticas, sobretudo no que diz respeito à promoção da
dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais e do bem-estar social.
Esclarecedoras são as palavras de Ana Paula de Barcellos:
As Constituições contemporâneas, sobretudo após a
Segunda Guerra Mundial, introduziram de forma explícita em
seus textos elementos normativos diretamente vinculados a
valores - associados, em particular, à dignidade humana e aos
direitos fundamentais - ou a opções políticas gerais (como a
redução das desigualdades sociais) e específicas (como a
prestação, pelo Estado, de serviços de educação). A introdução
desses elementos pode ser compreendida no contexto de uma
reação mais ampla a regimes políticos que, ao longo do Século
XX, substituíram os ideais iluministas de liberdade e igualdade
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pela barbárie pura e simples, como ocorreu com o nazismo e o
fascismo.
Mesmo
onde
não
se
chegou
tão
longe, regimes autoritários, opressão política e violação
reiterada dos direitos fundamentais foram as marcas de
muitos regimes políticos ao longo do século passado.
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Com a superação desses regimes, diversos países
decidiram introduzir em seus textos constitucionais elementos
relacionados a valores e a opções políticas fundamentais, na
esperança de que eles formassem um consenso mínimo a ser
observado pelas maiorias. Essa esperança era reforçada - e
continua a ser - pelo fato de tais elementos gozarem do status de
norma jurídica dotada de superioridade hierárquica sobre as
demais iniciativas do Poder Público. Por esse mecanismo,
então, o consenso mínimo a que se acaba de referir passa a estar
fora da discricionariedade da política ordinária, de tal modo que
qualquer grupo político deve estar a ele vinculado.[5]
5

Dirley da Cunha Júnior complementa:
A emergência do neoconstitucionalismo logrou propiciar o
reconhecimento da dupla dimensão normativo-axiológico das
Constituições contemporâneas, ensejando a consolidação de
uma teoria jurídica material ou substancial assentada na
dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais. Nesse
contexto, o discurso jurídico, antes associado a uma concepção
formal e procedimentalista, evolui para alcançar uma vertente
substancialista preocupada com a realização dos valores
constitucionais.
[...]
Essa evolução de paradigma, com o reconhecimento da
centralidade das Constituições nos sistemas jurídicos e da
posição central dos direitos fundamentais nos sistemas
constitucionais, tem propiciado o fortalecimento da posição, de
há muito sustentada por nós, em defesa da efetividade dos
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direitos fundamentais sociais e do controle judicial das políticas
públicas. (2011, p. 42-43)
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Como forma de assegurar a supremacia da constituição, fez-se necessário o
fortalecimento do Poder Judiciário. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, verificase o avanço da justiça constitucional sobre o espaço reservado ao Poder Legislativo e
ao Poder Executivo.
Dessa ascensão institucional experimentada pelo Poder Judiciário, decorre
o tema do ativismo judicial, que será tratado com maior profundidade no próximo
capítulo. Por ora, basta entender que o ativismo judicial está relacionado à participação
mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais,
com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.
O reconhecimento da centralidade da Constituição no ordenamento jurídico
acompanhado do “efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material
e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico”[6], tem sido
rotulado pela expressão “constitucionalização do direito”.
É possível falar em quatro aspectos que caracterizam a constitucionalização
do direito:
1º) consagração cada vez maior de normas de outros ramos do Direito no
texto constitucional;
2º) interpretação das normas de outros ramos do Direito à luz da
Constituição: a chamada “filtragem constitucional”;
Sobre a filtragem constitucional, elucida Luís Roberto Barroso:
Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um
sistema em si - com a sua ordem, unidade e harmonia - mas
também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos
do Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores
como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem
jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição,
de modo a realizar os valores nela consagrados. Como antes já
assinalado, a constitucionalização do direito infraconstitucional
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não tem como sua principal marca a inclusão na Lei Maior de
normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a
reinterpretação de
constitucional.[7]

seus
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3º) eficácia horizontal dos direitos fundamentais: os direitos e garantias
fundamentais, inicialmente voltados apenas para as relações entre o Estado e os
particulares (eficácia vertical), passam a ser aplicados também às relações entre
particulares (eficácia horizontal), independentemente de intermediação legislativa.
4º) limitação do legislador: o legislador, no exercício da atividade
legislativa, encontra-se submetido à Constituição, isso porque a validade das leis
dependem tanto da sua forma de sua produção, como também da compatibilidade de
seus conteúdos com os princípios e regras constitucionais. Ou seja, a lei deve não só
observar a forma prescrita na Constituição, mas, acima de tudo, estar em consonância
com o espírito, o seu caráter axiológico e os seus valores destacados.
Ao mesmo tempo em que a constitucionalização do direito limita a
5

discricionariedade do Legislativo ou a liberdade de conformação na elaboração das leis
em geral, a constitucionalização também impõe ao Legislativo determinados deveres de
atuação para realização de direitos e programas constitucionais.
Luís Roberto Barroso alerta ainda que a constitucionalização do direito
repercute sobre a atuação da Administração Pública e do Poder Judiciário:
No tocante à Administração Pública, além de igualmente
(i) limitar-lhe a discricionariedade e (ii) impor a ela deveres de
atuação, ainda (iii) fornece fundamento de validade para a
prática de atos de aplicação direta e imediata da Constituição,
independentemente da interposição do legislador ordinário.
Quanto ao Poder Judiciário, (i) serve de parâmetro para o
controle de constitucionalidade por ele desempenhado
(incidental e por ação direta), bem como (ii) condiciona a
interpretação de todas as normas do sistema. [8]
Com o neoconstitucionalismo, foi estruturada uma nova dogmática de
interpretação constitucional (“nova hermenêutica constitucional” ou “nova
interpretação constitucional”). Como explica Luís Roberto Barroso, ante as
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especificidades das normas constitucionais, a doutrina e a jurisprudência
desenvolveram ou sistematizaram um elenco próprio de princípios aplicáveis à
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interpretação constitucional. São eles: o da supremacia da Constituição, o da presunção
de constitucionalidade das normas e atos do Poder Público, o da interpretação conforme
a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade.
Barroso alerta, entretanto, que o fato de existir princípios específicos
aplicáveis à interpretação constitucional, não significa dizer que os métodos
tradicionais de interpretação do Direito (como o gramatical, o histórico, o sistemático e
o teleológico) não têm aplicabilidade na interpretação da constituição.
Esclarecedoras são as palavras do doutrinador:
Antes de prosseguir, cumpre fazer uma advertência: a
interpretação jurídica tradicional não está derrotada ou superada
como um todo. Pelo contrário, é no seu âmbito que continua a
ser resolvida boa parte das questões jurídicas. Provavelmente a
maioria delas. Sucede, todavia, que os operadores jurídicos e os
teóricos do Direito se deram conta, nos últimos tempos, de uma
situação de carência: as categorias tradicionais da interpretação
jurídica não são inteiramente ajustadas para a solução de um
conjunto de problemas ligados à realização da vontade
constitucional. A partir daí deflagrou-se o processo de
elaboração doutrinária de novos conceitos e categorias,
agrupados sob a denominação de nova interpretação
constitucional, que se utiliza de um arsenal teórico
diversificado, em um verdadeiro sincretismo metodológico.[9]
Por último, mas não menos importante, reconheceu-se normatividade aos
princípios. O reconhecimento da força normativa dos princípios tem propiciado a
reaproximação entre o Direito e a Ética, o Direito e a Moral, o Direito e a Justiça e
demais valores substantivos.
Do exposto, conclui-se que o neoconstitucionalismo representa um amplo
conjunto de modificações ocorridas no Estado e no Direito Constitucional.
4 CONCLUSÃO
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Ante o exposto, conclui-se que, a despeito das especificidades dos diversos
movimentos constitucionais, o constitucionalismo sempre esteve centrado no ideal da
limitação do poder estatal. Essa preocupação em construir um modelo de organização
política fundada na limitação do poder é observada desde a antiguidade clássica até os
dias atuais.
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À medida que o movimento constitucional foi evoluindo, novas demandas
foram somando-se à busca da limitação do poder político. Com o constitucionalismo
moderno, incluiu-se a proteção dos direitos e garantias fundamentais. E com o
neoconstitucionalismo, acrescentou-se a concretização dos direitos fundamentais
anteriormente positivados.
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RESUMO: O ICMS é um tributo plurifásico, real, proporcional, fiscal e, ainda, poderá
ser seletivo. Constitui exação que representa 18,3% do total arrecadado pelos cofres
públicos no Brasil. Sem dúvidas, é o tributo com maior grau de detalhamento na
Constituição, pois, além da importância fiscal, tem reflexos indeléveis no pacto
federativo e no federalismo fiscal. Uma de suas características é a não cumulatividade,
fruto do seu cariz plurifásico, da sua arquitetura constitucional de neutralidade e da
busca pelo equilíbrio concorrencial e justiça fiscal. Nesta senda, faz-se mister o estudo
detido dos aspectos doutrinários e jurisprudenciais da não cumulatividade do ICMS.
Palavras-chave: ICMS; Não cumulatividade; Plurifásico; Justiça Fiscal.
Sumário: 1. Introdução – 2. Regime de apuração – 3. Diferimento e direito ao
creditamento – 4. Guerra fiscal – 5. Direito a correção monetária – 6. Transferência de
crédito – 7. Inadimplência do contribuinte de fato – 8. Inidoneidade – 9. Crédito de
ICMS na base de cálculo de outros tributos – 10. Crédito de ICMS e empresas optantes
do Simples Nacional – 11. Aspectos processuais e prescrição no crédito escritural – 12.
Conclusão – 13. Referências.

1.

Introdução

Klaus Tipke[1] defende que o dever de pagar imposto é um dever fundamental.
O imposto não é meramente um sacrifício, mas sim, uma contribuição necessária para
que o Estado possa cumprir suas tarefas no proveitoso convívio de todos os cidadãos.
Casalta Nabais[2], na mesma linha, ensina que como dever fundamental, o
imposto não pode ser encarado nem como um mero poder para o Estado, nem como um
mero sacrifício para os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma
vida em comunidade organizada em Estado fiscal. Um tipo de Estado que tem na
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subsidiariedade da sua própria ação e no primado do sentimento de responsabilidade
dos cidadãos o seu verdadeiro suporte.
As receitas tributárias, exceto em países que florescem extraordinárias receitas
originárias, como as reservas petrolíferas do Oriente Médio, são a fonte precípua de
recursos para a consecução, pelo Estado, dos direitos fundamentais.
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Eis o seu apanágio fiscal. Nada obstante, além deste, os tributos têm funções
indutoras e de promoção da igualdade material.
Paulo de Barros Carvalho[3] leciona que não raro a compostura da legislação de
um tributo vem pontilhada de inequívocas providências no sentido de prestigiar certas
condições, tidas como social, política ou economicamente valiosas, às quais o
legislador dispensa tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa forma de
manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos
alheios aos meramente arrecadatórios, dá-se o nome de extrafiscalidade ou tributação
indutora.
5
Octávio Campos Fischer[4]
vai além, defendendo as ações afirmativas
tributárias, que consistem na promoção, de algum modo e em alguma medida, da
inclusão social. Transcende-se do uso do tributo com o intuito de redistribuição de
riqueza ou de estímulo do comportamento de determinados contribuintes. Busca-se
fazer com que o contribuinte não tenha no tributo um mecanismo de exclusão social ou,
inversamente, fazer, também, do tributo um meio de inclusão social, como as isenções
para aquisição de veículos por pessoas com necessidades especiais.

Neste diapasão, os entes federativos recebem diretamente da Constituição as
suas parcelas do poder fiscal. A Constituição fixa a competência tributária de cada ente,
mediante normas concessivas de competência tributária.
Luciano Amaro[5] lembra que as limitações demarcam, delimitam e fixam
fronteiras ou limites ao exercício do poder de tributar. São, por conseguinte,
instrumentos definidores (ou demarcadores) da competência tributária dos entes
políticos no sentido de que concorrem para fixar o que pode ser tributado e como pode
sê-lo, não devendo, portanto, ser encaradas como ‘obstáculos’ ou ‘vedações’ ao
exercício da competência tributária.
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Realmente, a competência tributária deve ser exercitada com irrestrito respeito
aos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes e ampla obediência as
limitações constitucionais ao poder de tributar.
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A competência tributária para instituição do ICMS pertence aos Estados e o
Distrito Federal, apesar da União, excepcionalmente, estar credenciada para criar o
imposto, em face do disposto nos artigos 147 e 154, II, da Constituição Federal.
Consubstancia-se no tributo com maior arrecadação, representando 18,3% do
total arrecadado pelos cofres públicos no Brasil no ano de 2016.
É a exação com maior detalhamento na Constituição, pois, além da importância
fiscal, tem reflexos importantes no pacto federativo e federalismo fiscal. Corroborando
com esta assertiva, Leandro Paulsen[6] preconiza que o ICMS é um dos impostos mais
complexos do sistema tributário. Sua legislação é extensa, começando pelo art. 155,
inciso II e seus longos §§ 2º a 5º, passando por Resoluções do Senado que estabelecem
alíquotas mínimas e máximas para determinadas situações, seguindo a intermediação
de lei complementar que uniformiza diversos pontos do seu regime jurídico (art. 155,
§2º, XII, da Constituição Federal, LC 87 de 1996) e envolvendo também convênios
entre os Estados e o DF (Convênios CONFAZ) que especificam benefícios fiscais que
podem ser concedidos. Isso sem falar em leis estaduais instituidoras do tributo, nos
regulamentos e na catadupa de outros atos normativos infralegais que detalham sua
aplicação correta.
Por fim, realce-se que o ICMS tem múltiplos aspectos materiais em sua regramatriz de incidência, pois decorre de operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações se iniciem no exterior, de acordo com o
explicitado no art. 155, II, da Constituição Federal.
O ICMS, além de ser real, proporcional, fiscal e potencialmente seletivo, em
regra é um imposto plurifásico. Entretanto, excepcionalmente, poderá ser monofásico,
caso a lei complementar defina os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS
incidirá uma única vez, consoante o disposto no art. 155, §2º, XII, “h”, da Constituição
Federal.
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Faz-se mister asseverar que a monofasia, citada acima, não se confunde com
substituição tributária. Eduardo Maneira[7], nesta linha, explicita a diferença entre
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ambos os institutos, defendendo que, em primeiro lugar, distingue-se monofasia da
‘substituição tributária para a frente plena’, cuja aplicação somente é possível nos casos
de tributos plurifásicos submetidos à não-cumulatividade. Na substituição tributária
para a frente haverá, como ocorre com a monofasia e daí a possibilidade de serem
confundidas, um único recolhimento. É o caso de a refinaria substituir a distribuidora e
o posto de gasolina de ICMS, nas operações com combustível. O recolhimento é único
na base, na refinaria, mas o cálculo deste imposto levou em consideração a ocorrência
de todas as operações. A refinaria escolhe na condição de contribuinte pela primeira
operação, da sua venda para a distribuidora e depois recolhe na condição de substituta
sobre as outras operações. Na monofasia, ao contrário, tributa-se apenas uma operação.
Monofasia significa incidência única. A tributação monofásica é antagônica à plurifasia
e por via de consequência à substituição tributária.
Luís Eduardo Schoueri[8] explica que pode a tributação do consumo dar-se pela
forma monofásica ou plurifásica, conforme a incidência jurídica esteja, ou não, limitada
a uma única oportunidade, em um 5só ponto do processo de produção e distribuição. A
tributação plurifásica pode apresentar-se cumulativa ou não cumulativa. A primeira
pressupõe a cobrança do tributo em cada uma das transações pelas quais a mercadoria
passa, não levando em conta, a cada transação, o tributo pago anteriormente, de modo a
acumular, no custo, o tributo cobrado previamente. Diz-se, assim, que sua incidência
ocorre em cascata, já que a base de cálculo do tributo, em cada transação, inclui o
tributo pago nas anteriores. Já a tributação plurifásica não cumulativa implica que a
cada etapa considere-se a tributação já ocorrida em transações anteriores, recolhendose, a cada transação, apenas o plusincidente sobre o valor acrescido, de modo que,
idealmente, a carga tributária suportada pelo consumidor reflita a manifestação de
capacidade contributiva que ele manifesta no ato do consumo.
Em nosso sistema jurídico, a não cumulatividade, que remonta o ano de 1954,
com o IVA francês, está encetada no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal.
Excetua-se, desta regra, salvo disposição legal em sentido contrário, a isenção
ou não incidência. Neste caso, não implicará crédito para compensação com o montante
devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo
às operações anteriores.
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Sacha Calmon[9] pondera que é grave equívoco supor que a Constituição
Federal autorizou o legislador infraconstitucional ou o administrador, conforme as
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conveniências e os interesses arrecadatórios do Fisco, a estornar, amputar ou reduzir
créditos relativos a operações anteriores tributadas. O estorno restringe-se aos créditos
relativos a operações de circulação de mercadorias, na hipótese de isenção ou de não
incidência outorgados como benefício fiscal.
Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal[10], em repercussão geral,
concluiu que a redução da base de cálculo de ICMS equivale à hipótese de isenção
parcial, desaguando na anulação proporcional de crédito, concernente às operações
anteriores, exceto disposição em lei estadual em sentido oposto. Decidiu, também, que
a definiu que a pretensão de aquisição de crédito de ICMS decorrente de venda
subsidiada não encontra amparo na Constituição Federal[11].
O Supremo Tribunal Federal[12] realça, outrossim, que a anulação de créditos
concerne somente às operações de isenção e não incidência, não sendo possível
interpreta-la para abarcar as imunidades. Assim, não se estorna créditos referentes a
mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações com o
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, sob pena de, ao fim da
cadeia, onerar com ICMS a mercadoria imune.
A disciplina da não cumulatividade ocorrerá por lei complementar, conforme
prescreve o art. 155, §2º, XII, “c”, da Constituição Federal. Entretanto, consoante
obtempera José Eduardo Soares de Melo[13], ‘disciplinar’ é dar características de
operacionalização. Não se pode entender que ‘disciplinar’ é restringir, limitar ou
cercear direitos, por uma simples razão: se o legislador complementar puder limitar os
créditos, vedar os créditos, proibir em determinadas situações, ainda que parcialmente,
estará usurpando uma atribuição que é do constituinte. Então, a virtude, o elemento
principal da lei complementar, será dizer como é que se faz, se é por empresa, qual é o
período de apuração, e até em termos documentais como é que isso ocorre.
Ainda nesta seara, indo mais além, Aroldo Gomes de Mattos[14] corrobora que
disciplinar o regime de compensação de créditos de ICMS não seria mais do que
estabelecer a forma escritural e operacional das regras que informam a apuração do
ICMS devido pelo contribuinte de direito em face da não cumulatividade, ou seja, o
seu modus faciendi e modus operandi. Porém, o entendimento dos tribunais vai além:
tal disciplinamento significa sobretudo estabelecer qual critério específico a ser adotado
356
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

para apuração desses créditos, se o ‘financeiro’, o ‘físico’, ou, então, o ‘misto’, porque
a Constituição Federal permite mais de uma interpretação jurídica economicamente
considerada. Note-se, porém, que o critério de apuração não se confunde com proibição
de creditamento.
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O creditamento, conforme linhas de antigo julgado do Supremo Tribunal
Federal[15], não é uma faculdade do contribuinte, mas dever para com a ordem jurídica
objetiva, tanto que não lhe é possível renunciar ao lançamento do crédito do imposto,
ainda quando isso for conveniente. Nem a lei poderá conceder autorização para tanto,
sob pena de inconstitucionalidade.
Decerto, a não cumulatividade é standard constitucional que traz isonomia e
justiça fiscal, uma vez que pequenos contribuintes não têm as mesmas condições que
grandes conglomerados de encadear, em um só estabelecimento, todas as fases da
produção e circulação das mercadorias.
Evita-se, pois, a incidência do ICMS em cascata, a oneração desmesurada da
atividade econômica e distorções concorrenciais.
5

Sacha Calmon[16], com sua argúcia peculiar, chama atenção que o Constituinte
teve a neutralidade como escopo. A Constituição de 1998, como se percebe da singela
leitura dos artigos 153, §3º, e 155, §2º, I, não autoriza que o ICMS onere o
contribuinte de jure. Ao contrário, por meio do princípio da não cumulatividade,
garante-se que o contribuinte nas operações de venda que promova, transferia ao
adquirente o ônus do imposto que adiantará ao Estado e, ao mesmo tempo, possa ele
creditar-se do imposto que suportou nas operações anteriores. A Lei Fundamental
somente se concilia com um só entendimento: o ICMS não deve ser suportado pelo
direito de crédito, correspondente ao imposto suportada em suas aquisições, então a
ordem jurídica supõe que sofra a repercussão jurídica do tributo. Assim, o princípio da
não cumulatividade deve conferir, ao ICMS, neutralidade, não podendo tais tributos
ferir as leis da livre concorrência e da competitividade, que norteiam os mercados.
Muito menos tributar duas vezes os investimentos, como seria a hipótese do não
creditamento do ICMS pago na aquisição dos bens do ativo fixo. A seletividade, que
autoriza o legislador a distinguir em razão da essencialidade dos produtos, diz respeito
exatamente ao consumidor, que deve suportar o encargo tributário. Foi exatamente com
esses princípios que adota-se tributos plurifásicos e não cumulativos.
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André Moreira Mendes[17] delineia com acuidade as vantagens da não
cumulatividade: (a) o mecanismo de abatimento do tributo pago na etapa anterior gera
uma fiscalização cruzada entre os próprios contribuintes. Diferentemente do que ocorre
na plurifasia cumulativa, em que a sonegação do vendedor beneficia o adquirente do
bem ou serviço (reduzindo os preços cobrados), no IVA o ônus tributário para o
adquirente-contribuinte é maior caso o produto adquirido não esteja acobertado por
nota fiscal (posto que o destaque em nota do imposto pago pelo vendedor legitima o
contribuinte- adquirente a compensá-lo com o seu IVA a pagar). Tal fato, per se, é um
grande aliado das fiscalizações tributárias; (b) a dedução em cada etapa do tributo pago
na anterior, de forma a permitir que o ônus tributário seja equivalente à aplicação da
alíquota sobre o preço final, faz com que o número de estádios de circulação da
mercadoria ou prestação do serviço não influa no quantum devido. Por isso, o IVA é
considerado neutro (seu ônus independe do número de operações tributadas); (c) com a
neutralidade fiscal, ganham os agentes econômicos, que não têm que se verticalizar
para reduzir os custos tributários, podendo concentrar-se na atividade em que tenham
maior aptidão (produção, distribuição ou venda a varejo); (d) para o comércio
internacional, as vantagens são expressivas: a exportação pode ser efetivamente
desonerada (o método de apuração em comento permite a devolução ao exportador28
do imposto que gravou os insumos utilizados na produção das mercadorias vendidas
para o exterior – o que não é passível de ser feito em tributos plurifásicos cumulativos,
nos quais é bastante difícil determinar o montante exato do gravame que incidiu no
processo produtivo). Ademais, os produtos estrangeiros, quando tributados no
desembaraço aduaneiro, serão efetivamente equiparados – sob o prisma tributário – ao
produto nacional. Isso porque, como a alíquota real do imposto equivalerá à nominal,
independentemente do número de operações de circulação da mercadoria, os produtos
nacionais sofrerão, sempre, uma incidência definida: o valor da alíquota do IVA
prevista em lei. Assim, basta aplicar essa mesma alíquota no desembaraço aduaneiro da
mercadoria estrangeira para equipará-la à nacional; (e) a forma de cobrança confere
transparência à exação, eis que em todos os estádios de circulação do bem é possível
saber quanto está sendo pago a título de tributo, que vem devidamente destacado na
nota fiscal.
Por fim, realce-se que está em repercussão geral, no RE 603.917, a
aplicabilidade do princípio na anterioridade nonagesimal nas normas relativas à
apropriação e utilização de créditos.
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2. Regimes de Apuração
A operacionalização da não cumulatividade ocorre com a apropriação de débitos
e créditos do ICMS fruto de entradas tributáveis de mercadorias no estabelecimento do
contribuinte, que serão usados no abatimento do ICMS devido pelas saídas tributáveis
ulteriores.
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O pagamento do ICMS consiste na eventual diferença desta matemática, sem
uma correlação necessária entre crédito e do débito da mesma mercadoria, pois basta
que estas sejam de operações anteriores.
Adolpho Bergamini[18] sintetiza com clareza: (i) o contribuinte que receber
mercadoria em seu estabelecimento lança essa entrada no livro Registro de Entradas,
assim como o crédito descontado na Nota Fiscal respectiva; (ii) quando houver saída
tributável de mercadorias, a operação será registrada no livro Registro de Saídas,
debitando-se nesse mesmo livro o ICMS devido pela operação; (iii) por fim, no livro de
Apuração do ICMS, o contribuinte realiza o cotejo dos créditos constantes no Livro
Registro de Entradas e os débitos do Livro Registro de Saídas: havendo saldo credor,
5

este será transportado para o mês subsequente; havendo saldo devedor far-se-á o
pagamento do valor apurado ao Erário.
Há diversos regimes de apuração do ICMS estabelecidos pela LC 87/85, que
serão definidos por legislação estadual, como o normal, o sumário, a apuração em
função da receita bruta, o simplificado de apuração e a apuração por estimativa.
Conforme o Supremo Tribunal Federal[19], em repercussão geral, o regime por
estimativa será sempre concebido apenas mediante lei, sendo vedada a sua instituição
por mero decreto.
O abatimento dos créditos e débitos pode ocorrer, conforme a doutrina, através
do crédito de natureza financeira ou física e, para alguns, como Sacha Calmon[20], há a
forma mista.
A jurisprudência do Supremo Tribunal[21][22][23][24][25] prega que a
Constituição Federal adotou o critério do crédito físico, de modo que a aquisição de
produtos intermediários, aplicados no processo produtivo que não integrem fisicamente
o produto final, não gera direito ao crédito de ICMS.
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Neste diapasão, não é possível o creditamento, como exemplo, na energia
elétrica utilizada na indústria de panificação[26] e em supermercados[27], sacolas
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plásticas nas redes de varejo[28], material empregado na construção de estabelecimento
de supermercado etc[29].
O Superior Tribunal de Justiça[30][31] entende que é possível a utilização de
créditos entre os diversos ICMS (circulação de mercadoria, serviços de comunicação e
de transporte), como no caso das empresas de telecomunicações que creditam energia
elétrica, desde que vinculados ao processo de industrialização por equiparação.
Para a adoção do crédito financeiro, que amplia o direito ao credito para todas
as entradas, é necessária expressa previsão na Constituição Federal ou da legislação
extravagante.
Nesta toada, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
apenas após a LC 87/96[32], em sua redação originária[33] ou na alteração perpetrada
pela LC 102/01, em que pese o lícito fracionamento no tempo[34], conferiu o direito ao
crédito na compra bens do ativo fixo.
3. Diferimento e Direito ao Creditamento
Os Fiscos alegam que a não cumulatividade incide tão somente quando, nas
operações anteriores, há pagamento. Como, no diferimento, não há, pois há remissão do
pagamento para o próximo da cadeia produtiva, há vedação ao aproveitamento do
crédito e impossibilidade de renúncia do diferimento.
Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[35][36].
O Superior Tribunal de Justiça[37], por sua vez, já teve oportunidade de
apreciar a matéria. Na ocasião, considerou que o diferimento é um benefício fiscal e,
assim, subjuga-se as diretrizes do Fisco, que, no caso, impedia o direito ao
creditamento.
Os contribuintes, em argumento contraposto, infirmam as alegações sustentando
que a mera alteração do prazo para pagamento, sem alteração do sujeito passivo, não
elide o direito ao creditamento, sob pena de mácula ao princípio da não cumulatividade.
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Até o momento, ao menos em sede jurisprudencial, a argumentação fazendária
leva vantagem. A matéria aguarda posicionamento final no Supremo Tribunal Federal,
estando com repercussão geral conhecida, por meio do RE 781.926.
4. Guerra Fiscal
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Os entes federados não podem, unilateralmente, conceder isenções fiscais de
ICMS que abalem o pacto federativo.
O art. 155, §2º, XII, da Constituição de 1988 prevê que a Lei Complementar
regulará a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
Neste diapasão, o art. 1º, §2º, da LC 24/75 dispõe que o CONFAZ, por
unanimidade dos Estados e do Distrito Federal, poderá conceder benefício fiscal e, por
quatro quintos, revoga-lo total ou parcialmente.
A incorporação do convênio na legislação interna não ocorre automaticamente,
5 Barbosa[38][39], mas através de ratificação, que,
conforme adverte o Ministro Joaquim
na senda do Supremo Tribunal Federal[40], dar-se-á por meio de espécie normativa
emanada das Assembleias Legislativas.

Esta regra aplica-se, até mesmo, ao poder constituinte derivado decorrente, de
acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[41], que deve respeito aos
princípios constitucionais sensíveis, estabelecidos e extensíveis.
O Supremo Tribunal Federal[42] já declarou, exempli gratia, a
inconstitucionalidade de lei do Estado que, para mitigar a jurisprudência da Corte,
implica, quanto a recolhimento de tributo, dispensa de acessórios – multa e juros de
mora – e parcelamento, em verdadeiro drible.
Assim, há inconstitucionalidade chapada em benefício fiscal do ICMS
concedido unilateralmente por Estado ou DF.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal[43] e o Superior Tribunal de
Justiça[44] têm julgados que preconizam a impossibilidade de Governadores
prejudicados glosarem créditos tributários de ICMS oriundos de benefícios fiscais
concedidos sem anuência do CONFAZ, em face dos princípios da boa-fé e aparência,
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pois o instrumento adequado para retirar a norma do sistema jurídica é através do
controle abstrato de constitucionalidade.
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Por fim, a Corte Excelsa[45] julgou que não fere a norma constitucional da não
cumulatividade a opção, dada por lei estadual, de regime com redução da base de
cálculo condicionada à renúncia ao regime de apuração de créditos e débitos.
Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal entende que na sistemática
aplicável à cesta básica se admite o creditamento proporcional, mesmo em regime com
redução da base de cálculo condicionada à renúncia ao regime de apuração de créditos
e débitos, pois o Convênio ICMS 128/94 autoriza expressamente aos Estados a não
exigir anulação proporcional do crédito, mas é necessário que a lei estadual não tenha
disposto de forma oposta, pois os convênios têm natureza meramente autorizativa.
5. Direito a Correção Monetária
Não há direito a correção monetária de créditos escriturais de ICMS, com a
ressalva de lei local concessiva do direito ou de resistência injustificada oposta pelo
Fisco na consecução do direito ao creditamento da exação.
Não discrepa o Supremo Tribunal Federal[46][47][48] deste entendimento.
6. Transferência de Crédito
É possível que o crédito de ICMS acumulado oriundo de alíquotas
diversificadas em operações de entrada e de saída de mercadoria ou em serviço tomado
prestado seja transferido para estabelecimento de empresa interdependente e para
estabelecimento fornecedor concernente a pagamento de aquisições feitas por
estabelecimento industrial até certo valor.
O art. 25, § 1º, da LC 87/96 trata dos créditos de exportação. Há comando
abstrato para que sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu
no Estado e, havendo saldo remanescente, ocorra a transferência a outros contribuintes
do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que
reconheça o crédito.
O Superior Tribunal de Justiça[49] enuncia que não viola o princípio da não
cumulatividade a proibição, constante em lei estadual, de aproveitamento do crédito de
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ICMS decorrente de operação de exportação quando o contribuinte possuir débito
superior ao crédito.
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O Superior Tribunal de Justiça[50] decidiu, motivado pela eficácia plena da
norma constitucional da imunidade em exportações, que seria despicienda lei estadual
regulamentadora da transferência a terceiros de créditos acumulados fruto de
exportação, bem como pela impossibilidade de a lei local aventar impedimentos à
transferência no caso de liquidez dos créditos.
7. Inadimplência do Contribuinte de Fato
O Superior Tribunal de Justiça[51] tem o entendimento que a inadimplência do
contribuinte de fato não gera o direito ao crédito de ICMS ao contribuinte de direito,
pois o descumprimento de compra e venda mercantil não tem o condão de desnaturar a
relação jurídico-tributária, uma vez que acordos privados só são oponíveis a Fazenda
Pública caso seja previsto em lei, na esteira do exposto no art. 123 do Código
Tributário Nacional.
8. Inidoneidade

5

O crédito de ICMS nasce do princípio da não cumulatividade e não pode ser
tolhido por inidoneidade documental em face de contribuintes de boa-fé.
Estas situações não podem ultrapassar o dever de diligência do contribuinte,
pois é dever da administração tributária a fiscalização.
A súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, neste diapasão, infere que pode o
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
9. Créditos de ICMS na Base de Cálculo de Outros Tributos
Em sede de importação, aplica-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal[52], em repercussão geral, acatada pela Receita Federal[53], de que o
ICMS[54] não entra no cômputo da base de cálculo do PIS e da COFINS, em
semelhante argumentação usada para a sua exclusão em operações domésticas[55].
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O Supremo Tribunal Federal[56] alarga este entendimento para declarar a
inconstitucionalidade da incidência do PIS/COFINS não cumulativos sobre os valores
recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS, enquanto que o Superior Tribunal de Justiça exclui os créditos presumidos da
base de cálculo do PIS/COFINS[57] e do IRPJ/CSLL[58].
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10. Crédito de ICMS e Empresas Optantes do Simples Nacional
Atualmente, as Fazendas impedem o creditamento do ICMS por empresas
optantes do Simples Nacional.
Contudo, a referida vedação, sem dúvidas, contraria o tratamento diferenciado e
favorecido que deve ser destinado ao contribuinte enquadrado no Simples Nacional,
expostos no art. 146, III, “d” e o art. 179, parágrafo único, IX da Constituição Federal.
Este contexto traz significativo impacto negativo na carga tributária, no
encarecimento de produtos e na própria viabilidade empresarial de pequenos negócios
que se encontram em franca desvantagem em detrimento de empresas que usam da
sistemática da não cumulatividade.
O Supremo Tribunal Federal[59], quando instado sobre o tema, entendeu que se
trata de violação a legislação infraconstitucional.
O Superior Tribunal de Justiça[60], ao seu modo, entendeu que não é possível o
direito ao creditamento, porquanto é inadmissível a adesão parcial à sistemática
simplificada com o recolhimento unificado em valores reduzidos e, ao mesmo tempo, a
recusa em recolher o diferencial da alíquota ou pretensão de aproveitamento dos
créditos para redução ainda maior do ICMS devido sobre as saídas de mercadoria.
11 Aspectos Processuais e Prescrição do Crédito Escritural
A regra-matriz de incidência do direito a compensação do crédito escritural, que
é distinta da regra-matriz de incidência tributária do ICMS, é espécie de compensação
tributária.
Assim, pode ser buscado o provimento declaratório, com efeitos prospectivos,
por meio do mandado de segurança, conforme dispõe a jurisprudência do Superior
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Tribunal de Justiça[61][62], exceto na conjuntura de não prescindir de dilação
probatória, como a necessidade de realização de perícia.
Por outro lado, quanto a prescrição, os créditos escriturais não se assemelham
aos pagamentos indevidos que arrimam à repetição de indébito, porquanto surgem do
princípio da não cumulatividade, de modo que não se aplica o Código Tribunal
Nacional, mas o art. 1º do Decreto 20.910/1932.
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Deste sentido não discorda o Superior Tribunal de Justiça[63][64].
12. Conclusão
Ante o exposto no estudo, verifica-se a imprescindível importância para as
empresas o direito ao crédito escritural do ICMS, decorrente do princípio da não
cumulatividade.
Referido safeguard constitucional é fruto do cariz plurifásico do ICMS, da sua
arquitetura constitucional de neutralidade e da busca pelo equilíbrio concorrencial e
justiça fiscal.

5

Em um Estado Democrático de Direito, em que se busca justiça e isonomia
fiscal, deve-se respeitar o fair play democrático.
Aplica-se, aqui, a teoria dos jogos, que tem o grande mérito de demonstrar
como as coisas devem ocorrer caso tenhamos agentes racionais no jogo real, não
descartando a possibilidade irracional das pressões e das emoções comparecerem no ato
processual[65].
No jogo, consoante preleciona Tárek Moysés Moussalém[66], é como se cada
qual efetivamente habitasse uma linguagem e jogasse, de acordo com determinadas
regras, com os demais que também a coabitam.
Atento a esta realidade, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal se debruçam sobre a temática e fixam, para o bem ou para o mal, as diretrizes a
serem seguidas pelos contribuintes e pelo Fisco.
Assim, há posicionamentos sobre regimes de apuração, diferimento, guerra
fiscal, correção monetária, transferência de créditos, inadimplência do contribuinte de
fato, inidoneidade, crédito escritural em empresas do Simples Nacional etc.
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RESUMO: Neste artigo foi investigado o processo judicial eletrônico, com enfoque no
caso do sistema e-proc no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e qual a
contribuição dessa nova realidade processual para a efetividade e celeridade da
prestação jurisdicional. A partir da análise de conceitos doutrinários e jurisprudenciais
acerca do tema, as vantagens e desvantagens apontadas pela doutrina e jurisprudência
sobre a utilização do processo virtual e a quantidade de processos antes e depois da
implantação da ferramenta tecnológica, bem como o confronto com princípios
processuais estabelecidos. A metodologia usada foi a abordagem lógico-dedutiva tendo
como referencial teórico de base a doutrina nacional especializada em direito
processual civil, além dos entendimentos jurisprudenciais pátrios e dados fornecidos
pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Tocantins. O sistema eproc, como um sistema judicial eletrônico, é ferramenta usada na concretização da
prestação jurisdicional e como toda prestação estatal precisa ser aperfeiçoada e
analisada sob seus avanços e retrocessos, sempre com fito na possível melhoria da
proteção e garantia dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.
PALAVRAS-CHAVE: Prestação jurisdicional; Processo judicial eletrônico; Sistema
e-proc.
ABSTRACT: In this article, we investigate the electronic judicial process, focusing on
the case of the e-proc system within the Judicial Branch of the State of Tocantins and
what the contribution of this new procedural reality to the effectiveness and celerity of
the jurisdictional provision. We will analyze, specifically, doctrinal and jurisprudential
concepts about the subject, the advantages and disadvantages pointed out by the
academic community about the use of the virtual process and the number of processes
before and after the implementation of the technological tool, as well as the
confrontation with established procedural principles. We use the logical-deductive
approach based on the theoretical doctrine of the national doctrine specialized in civil
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procedural law, in addition to the jurisprudential understandings of the courts and data
provided by the National Council of Justice and Court of Justice of Tocantins. The use
of the e-proc system in the Judiciary power of the State of Tocantins represents a great
advance in the jurisdictional provision in a fast and effective way, due to the large
number of solutions of judicial conflicts in a short time after implementation.
KEYWORDS: Electronic Judicial Process; E-proc system; Effectiveness; Celerity.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; 2.1
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO; 2.1.1 Vantagens do Processo Judicial
Eletrônico; 2.1.2 Desvantagens e Possíveis Prejuízos Causados pelo Processo Judicial
Eletrônico; 2.2 ASPECTOS DA CELERIDADE PROCESSUAL DO SISTEMA
JUDICIAL ELETRÔNICO E-PROC DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
TOCANTINS; 2.2.1 Confronto entre os princípios processuais da celeridade e
eficiência na realidade do Processo Judicial eletrônico e-proc; 2.2.2 Desafios e
Melhorias Necessárias ao Aperfeiçoamento do Sistema Judicial Eletrônico Sob a Ótica
dos Princípios Processuais Aplicáveis; 2.3 QUANTITATIVO DE PROCESSOS
ANTES E DEPOIS DO SISTEMA
JUDICIAL ELETRÔNICO E-PROC; 2.3.1
5
Estimativa de Processos Findos após a Implantação do Sistema E-Proc; 2.3.2
Realidade da Efetiva Prestação Jurisdicional do E-Proc e a Celeridade Processual
Alcançada com a Implantação do Sistema Judicial Eletrônico; 3. Considerações finais.
4. Referências

1. INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea é inegável a radical e revolucionária evolução
tecnológica que tem se realizado ao longo da história. Os constantes avanços e
modificações de ordem tecnológica trouxeram consigo consequências expressivas às
práticas e atividades usuais do quotidiano dos indivíduos. Esta revolução exige
constantemente as adequações, por parte de todos os envolvidos, no intuito de
equilibrar as relações sociais a esse novo paradigma de conhecimento.
A partir dessa ideia, o mundo como um todo passa a relacionar-se sem
muitas barreias/fronteiras geográficas. Esta nova revolução técnico-científica
propicia mudanças em diversos âmbitos e aspectos da vida humana, alcançando
inclusive relacionamentos pessoais, acadêmicos, trabalhistas e instituições, como a
própria prestação jurisdicional.
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O Poder Judiciário tem buscado constantemente se adequar a essa nova
realidade. O Judiciário Tocantinense também caminha nesse rumo de adequar e
melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional no Estado.
Inegavelmente o modelo legal instituído para a tramitação de feitos através
de meio eletrônico admite discussões a respeito de diversos assuntos. Inclusive sob o
fundamento de afrontar ao princípio da publicidade, entretanto, este estudo se aterá a
apontar restritivamente a contribuição do sistema eletrônico e-proc junto ao
judiciário tocantinense para a concretização dos princípios da celeridade e
efetividade processual.
Assim este estudo contribui para uma análise reflexiva e crítica a todos os
operadores do Direito no Estado do Tocantins sobre os desafios, avanços e retrocessos
do modelo de sistema judicial eletrônico criado e implantado no Estado, bem como
propiciar uma premissa conclusiva sobre a celeridade e efetivação da prestação
jurisdicional.
Os principais objetivos perquiridos com a exposição científica deste trabalho
foram identificar as vantagens e desvantagens do processo judicial eletrônico sob a
ótica da doutrina e jurisprudência, bem como comparar aspectos pertinentes a
celeridade processual antes e depois do sistema judicial eletrônico e-Proc no poder
Judiciário do Estado do Tocantins e realizar um comparativo do quantitativo de
processos antes e depois do Sistema Judicial Eletrônico e-Proc, verificando se houve
efetividade na celeridade processual no poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Diante disso o método utilizado foi o lógico-dedutivo, baseando-se em
dados de livros da doutrina, artigos jurídicos científicos, jurisprudência dos
tribunais, além de outros documentos disponibilizados através do meio virtual.
Assim o objetivo final que é a formação de uma premissa lógica do atual
cenário do processo judicial eletrônico na esfera estadual tocantinense e suas
nuances controvertidas pelos princípios processuais estabelecidos em nosso
ordenamento jurídico.
Em um primeiro momento, foi realizada uma abordagem bibliográfica
tendo por base principalmente os doutrinadores José Carlos de Araújo Almeida
Filho, Luiz Guilherme Marinoni e Tarcisio Teixeira para que, partindo dos
conceitos teóricos apresentados pela doutrina nacional, embasado no
entendimento jurisprudencial e produção científica acadêmica seja constatada a
celeridade adequada na prestação jurisdicional do Poder Judiciário
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Tocantinense, bem como de que maneira tem se desenvolvido e evoluído o
processo judicial eletrônico em âmbito estadual.
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Além da Introdução, Considerações finais e Referências, este artigo está
organizado em três principais seções. Na primeira, denominada Processo Judicial
Eletrônico, abordar-se os conceitos sob a ótica da doutrina e jurisprudência, bem como
as vantagens e desvantagens do processo judicial eletrônico. A segunda, intitulada
Aspectos da celeridade processual do sistema judicial eletrônico e-proc do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, explora-secomo se dá as principais características do
funcionamento célere da justiça tocantinense. Finalmente, na terceira seção, apresentase o quantitativo de processos antes e depois do sistema judicial eletrônico e-proc, com
a constatação estatística da prestação jurisdicional a nível estadual.
2. A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
É evidente a necessária reforma do poder judiciário enquanto manifestação do
poder pacificador do estado, pois são vários os problemas que este poder tem sofrido, e
que consequentemente causa em demasia prejuízos a toda a sociedade.
5

Diante disso, a busca constante pela melhoria da atividade jurisdicional, ou
melhor, a efetividade da prestação jurisdicional deve partir do entendimento do
conceito de jurisdição a partir dos objetivos fundamentais da república. Estão elencados
como objetivos fundamentais do estado democrático de direito, nos moldes do art. 3º
Constituição Federal de 1988:
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Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e
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a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

Nada obstante, a prestação jurisdicional efetiva passa pelo crivo dos
objetivos estatuídos pela carta magna, uma vez que para garantir à dignidade da
pessoa humana a resolução dada pelo Estado Democrático aos conflitos resistidos
de interesse precisam se coadunar com as diretrizes estabelecidas pelo texto maior
e com os princípios processuais fundamentais.

Desde a promulgação da Constituição Federal o constituinte derivado tem
procurado dar maior efetividade a prestação jurisdicional, e em 2004 foi publicada
a Emenda Constitucional 45, que de certa maneira provocou alterações incisivas
no direito processual brasileiro, de maneira muito especial sobre a jurisdição no
modelo do Estado Democrático de Direito.
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Dentre as principais modificações está a inclusão no artigo 5º da Carta
Magna do inciso LXXVIII que prevê a garantia de que “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
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meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A Carta da República, ainda nessa linha, traz no inciso XXXV do mesmo
artigo 5º a previsão de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”. Partindo de um entendimento razoável percebe-se que
essa previsão normativa assegura a todos o direito a uma prestação jurisdicional
5

efetiva.

Sobre o assunto Marinoni (2004) em artigo publicado no portal da internet
“Jus Navigandi”, com o título “O direito à tutela jurisdicional efetiva na
perspectiva da teoria dos direitos fundamentais”, afirma que:
Tal direito não poderia deixar de ser pensado como
fundamental, uma vez que o direito à prestação jurisdicional
efetiva é decorrência da própria existência dos direitos e, assim,
a contrapartida da proibição da autotutela. O direito à prestação
jurisdicional é fundamental para a própria efetividade dos
direitos, uma vez que esses últimos, diante das situações de
ameaça ou agressão, sempre restam na dependência da sua
plena realização. Não é por outro motivo que o direito à
prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais
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importante dos direitos, exatamente por constituir o direito a
fazer valer os próprios direitos.
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A temática da melhoria da efetivação e da qualidade na prestação jurisdicional é
um grande desafio enfrentado pelos processualistas da modernidade. Um dado que
aumenta tal desafio é perceber que em um futuro bem próximo a maioria dos trabalhos
desenvolvidos pelo Estado será através do meio eletrônico.
Diante disso, cabe precipuamente aos governos a responsabilidade de
implantação e manutenção da infraestrutura das telecomunicações e equipamentos
adequados para o aperfeiçoamento e continuidade, bem como a segurança devida aos
trabalhos virtuais.
2.1 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
A partir de 19 de dezembro de 2006, com a publicação da Lei nº 11.419, o
processo judicial começou a dar passos mais longos quanto à informatização. Os
tribunais brasileiros começaram a adotar métodos e sistemas que propiciassem a efetiva
virtualização processual, uma vez que a referida lei cuidou de autenticar o
desenvolvimento necessário ao processo por meio eletrônico. Dessa forma, o que se
observa a partir de então é a valorização aos novos meios de comunicação começando
pelo fax, o telefone, o e-mail, sistemas audiovisuais na realização de audiências
judiciais, enfim, todos os diversos recursos tecnológicos disponíveis.
Tecnicamente, o desenrolar do processo em meio eletrônico mostra-se uma
forma mais eficiente de se proporcionar a celeridade na duração do processo,
revelando-se, conforme bem aponta Almeida Filho (2011, p. 99) “um instrumento
colocado a disposição dos jurisdicionados, a fim de terem garantia de acesso à justiça –
eficaz e célere”.
Diante dessa realidade, o Poder Judiciário, para que alcance aos anseios da
sociedade com mais celeridade e eficiência, não pode dispensar e desprezar essas novas
tecnologias existentes e os sistemas inteligentes de operacionalização da justiça. Por
outra face, é fundamental a criação de sistemas tecnológicos, adequados à ciência
jurídica, de forma que esta possa ser devidamente utilizada na busca pelo ideal de
justiça dentro de uma concepção de Estado Democrático de Direito.
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Almeida Filho (2011, p. 99) esboça que “o processo eletrônico deve ser
precedido de toda a segurança e cautela e não se pode admitir tratar-se de uma panaceia
para os males do Judiciário”.
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Como um todo o Poder Judiciário necessita de transformações urgentes se assim
planejar fazer jus a missão importante conferida pelo texto constitucional. É preciso
convencer aos cidadãos de que o seu papel é fundamental no equilíbrio econômico,
financeiro e democrático da nação e para isso deve resgatar a confiança enfraquecida de
uma nação tão necessitada de justiça.
Nessa linha, a informatização do processo ganhou muito destaque justamente
por meio da Lei nº 11.419/2006, que entrou em vigor apenas em março de 2007,
dispondo sobre a informatização do processo judicial.
Após o decorrer dos anos, muitos questionamentos ainda persistem no que se
refere a viabilidade do processo eletrônico, especialmente em relação a segurança.
Variadas são as causas apontadas como a facilidade da perda das informações,
vulnerabilidade dos sistemas por invasores, inacessibilidade por parte do que não
5

possuem acesso à internet, bem como a estranheza aos que de certa maneira não têm
intimidade com o computador.
O que tem sido levado em consideração para incentivar a aplicação do processo
eletrônico é a consequente Revolução Digital, em que o ser humano interage e se
conecta praticamente com o planeta todo por meio da utilização de computadores e da
própria Internet. (ALMEIDA FILHO, 2008).
Sendo assim, o processo eletrônico precisa estar de acordo com padrões de
segurança capazes de garantir aos envolvidos no processo de solução de conflitos a
efetiva prestação jurisdicional. As vantagens precisam se sobressair em detrimentos dos
pontos negativos do instituto.
2.1.1 Vantagens do Processo Judicial Eletrônico
Tendo em vista essa realidade, a informatização do processo passou a ser
tratado sob outra dimensão, de maneira a superar práticas inadequadas que tendem a
tornar menos célere o trâmite processual, como exemplo, o rubricar e numerar as folhas
do processo, autuação, lançamento em livro próprio para conclusão dos autos
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(manuscrito), dentre outros, que cumulam papéis em torno do procedimento, mas que
pouco contribuem para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
Dentre as inúmeras vantagens percebidas pelo sistema, o processo tramitando de
forma eletrônica, existe a possibilidade de vista dos autos simultaneamente. Dessa
maneira, as intimações de sentenças ou decisões, por exemplo, são realizadas ao
mesmo tempo, e o próprio sistema já automaticamente a contagem correta do prazo de
forma individual, a partir do momento da abertura de cada parte do evento gerador da
notificação.
Com o surgimento de novas tecnologias não se deve, no contexto atual, ficar
distante das possibilidades de utilização dos melhores recursos, em especial a
informática, muito menos, dispensá-las. Desta feita, urge a necessidade de se utilizar de
tais meios para romper com paradigmas arcaicos e ineficientes para conquistar uma
justiça mais célere e efetiva.
Percebe-se, assim, que a implantação do processo judicial através do meio
eletrônico surge de uma tentativa de utilização das vantagens que as recentes
tecnologias podem fornecer ao trâmite processual, mas que também mantem alicerce
nos princípios constitucionais da economia e celeridade (art. 5º, LXXVIII da CF/88)
inseridos pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
A lei que regula o processo judicial eletrônico, Lei nº. 11.419 de 2006, nessa
linha, para os defensores da sua utilização, é o marco permissivo e legitimador de todas
as atividades fundamentais à implantação e desenvolvimento do processo
completamente digital. Todas as leis antecessoras a ela trazem alguma espécie de
aproveitamento e aprimoramento eletrônico, mas limitaram-se a informatizar etapas,
atos ou situações singulares do processo.
Toda a sociedade tem presenciado mudanças bruscas em decorrência do avanço
da tecnologia da informação, sendo essas mudanças sem desassombro só vêm
beneficiar os sujeitos envolvidos na relação judicial de solução de conflitos.
Todavia, o desafio para a Administração Pública, em especial o Tribunal de
Justiça do Tocantins é entender e fazer bom uso dos recursos tecnológicos disponíveis,
pois toda tecnologia tem valores. Porém a tecnologia poderá ou não atingir a forma
como o trabalho e a localidade que serão feitos.
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2.1.2 Desvantagens e Possíveis Prejuízos Causados pelo Processo Judicial
Eletrônico
Dentre as desvantagens e prejuízos advindos do processo judicial eletrônico é
a exposição em demasia por horas frente à tela do computador e ao manuseio do
mouse e teclado que podem resultar em complicações, como problemas afetos a
visão, lesões por esforço repetitivo, entre outras que podem ser ensejadas.
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É sabido por todos da impossibilidade que se ter uma segurança plena e eficaz
em qualquer equipamento que esteja conectado a incontrolável e imprevisível rede de
internet, por isso a importância de realizar backups frequentes para a guarda das
informações e documentos. O fato que também se deve levar em conta é o possível
acesso pelos crackers/hackers a documentos confidenciais que podem até ser
causador de danos irreparáveis as partes envolvidas no conflito judicial.
Outra dificuldade em relação à implantação do processo eletrônico se
relaciona com o alto custo dos equipamentos que devem estar à disposição e em
perfeito funcionamento, aquisição de computadores específicos, impressoras,
5

digitalizadoras, sala para instalar os computadores específicos, todo um esquema de
segurança voltado aos equipamentos, sem contar com os profissionais técnicos
especializados na solução de eventuais problemas de ordem física dos equipamentos.
Nem todos os envolvidos no processo judicial possuem a dinamicidade e
domínio dos equipamentos modernos, bem como da operacionalização do sistema
judicial eletrônico. Por possuir certa complexidade tanto o equipamento quanto o
sistema exige que se tenha uma dedicação continuada para aprender a explorar as
ferramentas e procedimentos para acesso básico/médio, com isso os considerados
digitalmente atrasados podem ser bem prejudicados e até correr o risco de descumprir
o princípio constitucional do acesso à justiça.
Ainda é necessário destacar os diversos tipos de sistemas de acesso ao
processo judicial eletrônico, onde vários tribunais criam seu próprio programa e
consequentemente acaba por complicar ainda mais o acesso e funcionamento por
parte daqueles que não estão acostumados ou treinados naquele determinado sistema,
uma vez que sempre vai existir uma maior variedade e os conhecidos atrasados
digitalmente serão mais penalizados.
Em que pese falar da ilegibilidade de documentos observa-se que o mau
manuseio dos equipamentos ou documento físico, já possuem uma difícil
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visualização, e submetendo os mesmos a diversos procedimentos, mais fácil de
ocorrer falhas na sua transmissão, essa situação permite que muitos documentos
digitais sejam feitos de maneira que os torna ilegíveis.
Essas são algumas das desvantagens e possíveis prejuízos que o processo
eletrônico pode causar aos partícipes do contexto digital, sendo necessário frisar que
constante o Poder Judiciário procura solucionar e melhorar esses empecilhos e falhas
do sistema em busca cada vez mais de eficiência e efetividade da prestação
jurisdicional.
2.2 ASPECTOS DA CELERIDADE PROCESSUAL DO SISTEMA
JUDICIAL ELETRÔNICO E-PROC DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO TOCANTINS
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, como prestador de serviço
público importante, necessita e tem o dever de apresentar resultados, sob a penalidade
de, não o apresentado, descumprir o princípio constitucional da eficiência estabelecido
no art. 37 do corpo constitucional. A informatização do processo judicial é o resultado
das evoluções tecnológicas e consequência direta da Emenda Constitucional nº.
45/2004. É um trampolim para a era da modernidade eletrônica.
Diante dessa realidade, com a recente publicação da Lei 13.105 de 16 de março
de 2015 (Novo Código de Processo Civil), que entrou em vigor um ano após sua
publicação, o legislador pátrio já previu a digitalização das audiências, inclusive
podendo ser feito pelas próprias partes quando da participação do ato judicial, como se
vê do art. 367 in fine:
Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que
conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por
extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no
ato. § 5o A audiência poderá ser integralmente gravada em
imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que
assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores,
observada a legislação específica. § 6o A gravação a que se
refere o § 5o também pode ser realizada diretamente por
qualquer das partes, independentemente de autorização judicial.
(BRASIL, 2015).
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Dentro dessa nova realidade processual, o processo judicial eletrônico surge
como mais uma ferramenta à disposição da Justiça, causando uma revolução, diante da
maior agilidade na comunicação dos atos do processo e de todos os procedimentos, que
na medida do viável, vai se adaptando às novas tecnologias.
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A lei do processo judicial eletrônico criou, em seus artigos e alterando a
legislação processual aplicável, uma nova corporificação dos documentos, uma nova
forma de comunicação interna e externa no sistema, bem como na prática dos mais
variados atos processuais.
A justiça tocantinense tem se mostrado atenta a essas modificações
intensificando a utilização do sistema e-proc a partir do ano de 2012 e trazendo a baila
diversos aspectos da celeridade constitucional pretendida, como se pode observar no
grande número de processos findos abaixo expostos e bem mais desenvolvidos no
artigo de pesquisa definitivo.
2.2.1 Confronto entre os princípios processuais da celeridade e eficiência na
realidade do Processo Judicial eletrônico e-proc
5

A previsão constitucional do artigo 5º, inciso LXXVIII, que dispõe que “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, elucida muito bem o
direito ao processo célere, mas muito mais que isso é necessário que ele também seja
efetivo.
Como vantagem da informatização do processo se destacou muito bem a
celeridade propiciada por sua utilização e implantação. Deve-se, em tese, considerar
que a informatização diminuiu expressivamente o que se denomina de “tempo morto” o
processo, trazendo mais dinamicidade e até mesmo mais publicidade ao que está sendo
julgado.
O “tempo morto” do processo são justamente os períodos em que ficavam sem
nenhuma movimentação, sem prosseguimento, descumprindo frontalmente o princípio
da duração razoável do processo. Através do meio digital, todos os procedimentos que
consumiam muito tempo e deixava o processo “morto”, como remessas físicas,
carimbos, numeração, entre outros, foram excluídas automaticamente pelo sistema.
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Não se pode permitir um conflito entre os princípios da celeridade e efetividade,
uma vez que só se atinge plenamente uma efetividade da prestação jurisdicional,
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quando a decisão de mérito seja proferida dentro de uma duração razoável do processo
e que atenda claramente os princípios constitucionais processuais bem como o seja
equilibrada dentro de um justo meio para a solução dos conflitos de interesses levado a
juízo do Poder Estatal.
Na realidade do sistema e-proc dentro do Poder Judiciário do Tocantins se
procura claramente uma melhoria constante do acesso a justiça, e das adaptações
necessárias para que os usuários e operadores do sistema façam o melhor proveito das
tecnologias dispostas na atualidade.
2.2.2 Desafios e Melhorias Necessárias ao Aperfeiçoamento do Sistema
Judicial Eletrônico Sob a Ótica dos Princípios Processuais Aplicáveis
Apesar de que as vantagens da implantação do sistema judicial eletrônico e-Proc
são evidentes e se sobressaiam muito mais que as desvantagens, não se pode deixar de
apontar resumidamente os desafios e melhorias para um aperfeiçoamento adequado,
tendo em consideração a realização máxima dos direitos e garantias processuais
constitucionais estabelecidas.
Dentre as melhorias e desafios está justamente a indisponibilidade do sistema.
As principais causas dessa realidade, principalmente em comarcas do interior do Estado
do Tocantins, são a falta de energia, a falta da Internet, que ocorre por diversos
motivos, como por exemplo, problemas com os links da operadora de Internet, dentre
outras causas técnicas passíveis de ocorrer.
É necessário a capacitação de forma continuade todos os servidores do Tribunal
de Justiça do Tocantins que trabalham diretamente no manuseio e operacionalização do
sistema, para que tendo domínio das ferramentas dispostas pelo e-proc, possa auxiliar
os outros operadores do direito, como por exemplo os advogados, defensores públicos,
promotores de justiça e polícia civil.
Um outro desafio está em permitir maior acessibilidade a advogados e
operadores do direitos que estão fora do território estadual, uma vez que não está sob o
alcance físico do Tribunal fornecer tão capacitação. O que pode a corte estadual é
disponibilizar cartilhas informativas de operacionalização do sistema ou até mesmo
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melhorar o sistema para que ele mesmo seja didático, autoexplicativo e que ao mesmo
tempo ofereça segurança e efetividade ao ali postulado.
É necessário ainda dar mais reforço a segurança ao sistema judicial eletrônico,
uma vez que as fraudes eletrônicas em âmbito processual judiciário pode causar danos
irreparáveis as partes. Nas palavras de Teixeira (2013, p. 361):
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Quanto à segurança no ambiente virtual, ela é de suma
importância; até então, a maior parte dos problemas envolva
interesses da vida civil e empresarial, agora as fraudes
eletrônicas envolvem também a garantia constitucional do
devido processo legal.
Há muito ainda que se aprender e desenvolver na seara do processo judicial
eletrônico para que de fato se tenha uma justiça capaz de solucionar os casos de forma
mais célere, efetiva e eficaz em relação a pacificação social tão pretendida pelo Estado
Democrático de Direito.
2.3 QUANTITATIVO DE PROCESSOS
ANTES E DEPOIS DO SISTEMA
5
JUDICIAL ELETRÔNICO E-PROC
É necessário averiguar que a celeridade está intimidade ligada à produção de
decisões que atendam o requisito mínimo de efetividade dentro de uma expectativa
razoável de pacificação social. O quantitativo de processos com decisão de mérito
transitada em julgado do sistema e-proc do Poder Judiciário Tocantinense revela o
quanto a informatização contribui para a solução rápida e eficiente em todas as esferas
do direito processual.
Os dados levantados para o presente projeto e posterior aplicação no artigo
científico a ser produzido, tem em consideração todos os processos das diversas áreas
processuais de competência estadual e que estão finalizados, com decisão proferida
inclusive em duplo grau de jurisdição e que já tiveram sua decisão de mérito proferida
definitivamente.
Dessa maneira, cumpre ressaltar que apesar do número de processos finalizados
ser expressivo a demanda a ser solucionada ainda é grande, tendo em conta que o
Estado do Tocantins é um dos menores do Brasil no que pesa a quantidade de processos
judiciais em andamento. As possíveis consequências dessa quantidade elevada de
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demandas a ser julgada são justamente os desafios e melhorias necessárias ao sistema
e-proc.
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2.3.1 Estimativa de Processos Findos após a Implantação do Sistema E-Proc
Partindo da premissa de que o sistema judicial eletrônico e-proc trouxe ao
judiciário tocantinense uma evolução na solução célere e efetiva dos processos e
preciso trazer uma estimativa da quantidade de processos sentenciados e fazer um
comparativo com o período anterior à implantação definitiva do sistema o que ocorreu
apenas no ano de 2012.
Para que se possa ter uma estimativa de processos findos recorreu-se a dados
fornecidos em portal da internet do Conselho Nacional de Justiça e a Assessoria de
Estatística do TJTO, que muito contribuem para a transparência e publicidade dos atos
e orçamentos gerados pelo Poder Judiciário Estadual.
Pela coleta das informações da assessoria de estatística no site, extraiu-se que
nos anos de 2009 a 2011, antes da informatização do sistema judicial eletrônico e-proc,
ou seja, em meio físicos foram autuadas 318.952 ações novas e julgados apenas
181.228 processos. Já no decorrer do mesmo período de tempo seguinte à implantação
do referido sistema, ou seja, de 2012 a 2014 o número de processos distribuídos foram
de 392.087 enquanto o quantitativo de julgados foi de 313.507 processos. (Fonte: CNJ
– Justiça em Números. Sistema E-proc. TJTO / COGES / Assessoria de Estatística).
Analisando os dados acima percebe-se que nos três anos após a implantação do
sistema judicial eletrônico e-proc, a diferença entre o número de processos autuados e
sentenciados é bem maior do que os três anos antes da implantação do referido sistema,
o que representa um aumento significativo na produção e resolução de conflitos após a
informatização do sistema.
2.3.2 Realidade da Efetiva Prestação Jurisdicional do E-Proc e a Celeridade
Processual Alcançada com a Implantação do Sistema Judicial Eletrônico
Diante dos dados fornecidos anteriormente sobre uma estimativa de sentenças
proferidas, percebe-se o quanto o judiciário tocantinense tem crescido e evoluindo na
utilização do sistema judicial eletrônico e na efetivação da prestação jurisdicional, sua
missão fundamental.
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Não se pode deixar de ressaltar, entretanto, que diante de toda essa realidade
expostas não se pode negar a necessidade de melhorar cada dia mais as falhas que o
sistema apresenta. Elas não somente causam problemas a sociedade como um todo, mas
descumpre o mandamento constitucional do acesso a justiça e da efetiva prestação
jurisdicional.
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Para que de fato se alcance eficazmente a celeridade e efetividade dentre da
jurisdição estadual Tocantins é preciso adotar formas facilitadoras de fiscalizar e
acompanhar o trabalho e a qualidade do serviço público judiciário. O próprio sistema
judicial e-proc permite e facilita aos magistrados e Diretorias do Tribunal de Justiça o
acompanhamento da produtividade de todos os servidores do Tribunal.
Essa ferramenta de fiscalização pode e dever ser usado na implantação de metas
a serem cumpridas e fiscalizadas o seu cumprimento. Assim os juízes julgadores podem
acompanhar a produção de seus subordinados e de posse dessas informações estabelece
metas, faz a redistribuição de serviço e com base em todo o desempenho promove a
meritocracia que lhe permitida.
5

É inegável o avanço pelo qual o TJTO tem passado, e todos os dias tem se
buscando a melhoria e desenvolvimento dessa nova sistematização da jurisdição, sob o
enfoque das novas tecnologias. É preciso não somente querer aumentar índices
números de produção e julgamentos, mas de fato cumprir a missão estatal do poder
jurisdicional que é pacificação social.
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo exposto e a título de considerações finais, percebe-se a
inevitabilidade das adequações da prestação jurisdicional à evolução tecnológica. É
imprescindível que o Poder Judiciário tente acompanhar as mudanças do mundo
contemporâneo, sempre com fito no cumprimento integral de sua função típica:
promover a paz social de forma efetiva e célere através do processo judicial.
Partindo dessa premissa, a legislação pátria estabelece regras, normas e
procedimentos atinentes ao processo judicial eletrônico. Não muito diferente, o Poder
Judiciário tocantinense através de atos normativos regulamentou e implantou o sistema
e-proc em todo o Estado, propiciando de forma contundente mudanças significativas
em sua prestação jurisdicional.
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As vantagens que o processo judicial eletrônico trouxe a função estatal da
prestação jurisdicional inegavelmente reflete a necessidade constante de reflexão
jurídica e científica sobre a aplicabilidade e funcionalidade do sistema em seus diversos
aspectos. Evidentemente que a celeridade se expressa na maioria das possiblidades que
o sistema eletrônico propiciou ao processo, como a possibilidade de vistas de autos de
forma simultânea, intimações de sentenças e decisões no próprio sistema e a contagem
automática do prazo, após decorrido 10 dias sem a sua leitura, refletindo assim uma
economia significativa de tempo para a realização e finalização dos atos processuais.
Por outro lado, criticamente analisando o sistema judicial eletrônico, e tendo
em vista a operacionalização dos equipamentos eletrônicos por servidores que nem
sempre dominam a dinamicidade desses instrumentos, é preciso cada vez mais se
aperfeiçoar e se formar os diretamente envolvidos com a utilização do sistema.
Mostra-se essencial uma dedicação continuada voltada para a aprendizagem das
ferramentas e procedimentos para o correto uso do sistema, sob pena de agredir e
descumprir o princípio constitucional do acesso à justiça.
Por fim, a efetividade da prestação jurisdicional em sua missão de pacificar o
meio social se revela quando da utilização do sistema judicial eletrônico, em especial
o e-proc no Judiciário tocantinense, quando se analisa os dados quantitativos de
processos solucionados durante curto período de tempo, não somente pela quantidade,
mas pela capacidade de solucionar de maneira segura e capaz de garantir os direitos
mínimos da dignidade humana em tempo consideravelmente razoável.
Muito mais do que essa análise é perceptível uma evolução da maneira de se
lidar com os conflitos existentes na sociedade, e concomitantemente a necessidade de
se preservar os princípios processuais na intenção final de garantir a celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional.
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RESUMO: O presente trabalho versa sobre a flexibilização dos direitos trabalhistas
apresentada no artigo 611-A da Lei da Reforma trabalhista Lei n° 13.467/17, qual seja a
prevalência do negociado sobre o legislado. Busca-se analisar o mencionado
dispositivo sob o prisma do princípio da vedação do retrocesso social. O Brasil tem
passando por uma fase na qual a ordem econômica impõe a revisão de preceitos
trabalhistas que de certo modo acarretam na redução de direitos. Nesse passo, diante do
histórico de lutas sociais e conquistas trabalhistas, pretende-se analisar se a prevalência
de um modelo normativo mais negocial em detrimento do legislado, no âmbito do
direito trabalhista, configuraria retrocesso social e tal medida seria inconstitucional.
Palavras-chave: flexibilização; negociado sobre o legislado; vedação do retrocesso
social.
ABSTRACT: The present work Versa About The Easing of labor rights Presented in
article 611 of the Law of labor reform law n ° 13.467/17, What's The Prevalence of the
negotiated on the legislature. It is sought to analyze the aforementioned device in the
prism of the principle of the seal of social regression. Brazil It has been going through a
phase in which the economic order imposes the revision of labor precepts that in a
certain way entail the reduction of rights. In this step, In the face of the history of social
struggles and labor conquests, it is intended to examine whether the prevalence of a
more negotiated normative model to the detriment of the law, in the context of the
Labor right, would set up social regression and such a measure would
Unconstitutional.
Keywords: flexibility; negotiated on legislated; sealing of the social backlash.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Contexto histórico do direito do trabalho: 2.1 Sociedade
pré-industrial; 2.2 Sociedade industrial. 3. História do Direito do Trabalho no Brasil.
4. Direitos sociais como instrumento de efetivação dos direitos trabalhistas. 5.
Flexibilização trabalhista e os reflexos na lei 13.467/17. 6. Princípio da vedação do
retrocesso social. 7. Considerações finais. 8. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
O direito do trabalho, então, desde sua gênese, ansiou pela busca da proteção
do trabalhador, desenvolvendo-se em torno do crescimento e preservação dos direitos
básicos da classe operária. Dentro desta mesma perspectiva o direito do trabalho se
desenvolveu no Brasil, funcionando como instrumento de salvaguarda do princípio da
dignidade da pessoa humana no âmbito das relações de trabalho.
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, uma gama de direitos dos
trabalhadores foi elevada à condição de direitos fundamentais, dentre os quais destacase o inciso XXII do art. 7° da Carta Magna que assegura aos trabalhadores, urbanos e
rurais, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de
segurança, higiene e medicina do trabalho. Com efeito, agasalhou-se o núcleo essencial
desses direitos no manto da proteção dos princípios constitucionais e, notadamente, do
princípio da proibição de retrocesso social.
Dentre os direitos sociais e, portanto, fundamentais, encontram-se os direitos
do trabalho que visam a garantir proteção ao trabalhador, não podendo, assim, serem
reduzidos ou suprimidos.
O contexto de globalização
5 e consequente na crise econômica em que o Brasil
se encontra envolto não se mostra passageira, e na qual há um aumento dos índices de
desemprego e da inflação, além da redução da atividade econômica. Nada obstante as
tentativas de flexibilização das leis trabalhistas sejam históricas, faz-se necessário sua
análise dentro desta nova realidade, que demanda estudo e desenvolvimento de saídas
criativas e flexíveis para os problemas que a pós-modernidade impõe..
Diante disso, as relações individuais de trabalho no Brasil têm sofrido
alterações, com propósito de promover a sua “modernização”, por meio do rompimento
ou atenuação de elementos que compõe os direitos dos trabalhadores. Tais mudanças,
no entanto, apresentam indícios de descompasso com as premissas constitucionais
vigentes, na medida em que afeta a prestação de direitos fundamentais, erigidos pela
Constituição de 1988.
Dentre as alterações realizadas com o advento da Lei n.° 13.467/2017 a
denominada Reforma Trabalhista ficou por conta das regras atinentes à negociação
coletiva, ao disciplinar que a convenção e o acordo coletivo de trabalho prevalecem
sobre a lei, reconhecendo assim a prevalência do acordado sobre o legislado.
Dessa forma, o presente artigo objetiva analisar, através de pesquisa
bibliográfica, bem como da aplicação de método indutivo, se é possível, perante a atual
proteção constitucional destinada aos direitos laborais, a adoção da prevalência do
negociado sobre o legislado de como anseia o artigo 611-A da Lei 13.467/17, ou se,
diante da adoção do princípio da vedação do retrocesso social pela Carta Magna de
1988, tal lei caracterizaria afronta ao preceito constitucional.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO
Para começar o estudo deve-se entender historicamente o sentido etimológico
da palavra “trabalho”.
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O vocábulo trabalho provém de uma raiz que indica algo penoso ao homem,
em linguagem cotidiana tem inúmeros significados. Algumas vezes lembra dor,
sofrimento, e outras vezes designa operação humana de transformação da matéria.
Segundo parte dos léxicos, a palavra “trabalho” viria da
expressão “tripalium”, do latim tardio, que designava um
instrumento romano de tortura (literalmente, tri + palus, i.e.,
“três paus”), dispostos como tripé com três estacas encravadas
no chão em forma de pirâmide, para suplicar os escravos. Por
conseguinte, o verbo “trabalhar” derivaria do latim vulgar
“tripaliare” (ou “trepaliare”), que significaria originalmente
torturar alguém no tripalium. Logo, a ideia de trabalho estaria
associada ao menos etimologicamente à ideia de sofrimento.
(FELICIANO, 2012, p. 23).
Durante a antiguidade estabeleceu-se uma divisão dos tipos de trabalho, entre
trabalhos manuais e intelectuais. Os trabalhos braçais e manuais foram considerados
desprezíveis. Valorizou-se a atividade intelectual, própria dos homens que podiam se
dedicar à vida cidadã.
Na Grécia antiga, havia um desprezo pelas atividades não políticas
relacionadas apenas à satisfação de subsistência. É a partir do final do século V, na
polis, que as ocupações passam a ser classificadas de acordo com a quantidade de
esforço despendido na atividade.
O desprezo pelo labor, originalmente resultante da acirrada
luta do homem contra a necessidade e de uma impaciência não
menos forte em relação a todo esforço que não deixasse
qualquer vestígio, qualquer monumento, qualquer grande obra
digna de ser lembrada, generalizou-se à medida em que as
exigências da vida na polis consumiam cada vez mais o tempo
dos cidadãos e com a ênfase em sua abstenção (skhole) de
qualquer atividade que não fosse política, até estender-se a tudo
quanto exigisse esforço (ARENDT, 2004, p. 91).
As modificações históricas no entendimento sobre “trabalho”, sobretudo com
o advento da Revolução Industrial, influenciaram profundamente nossa sociedade. O
trabalho livre perdeu seu caráter de maldição e hoje ganhou sentido de progresso e
riqueza.
2.1. Sociedade Pré-Industrial
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Desde a Antiguidade o homem primitivo busca de forma incessante meios de
satisfazer suas necessidades, como por exemplo, saciar sua fome, abrigar-se e defenderse, através de uma forma de trabalho. Nesse período o modo de produção se deu através
avanço das primeiras ferramentas, estas que eram construídas de pedra, espinhos e
pedaços de lascas de árvore, ali o homem buscava saciar suas necessidades básicas,
como alimentar-se, e abrigar-se combater seus inimigos.
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Quando homem primitivo conseguiu, com base na
experiência, lapidar o sílex e dele formatar o machado, que
fixado em um pedaço de pau facilitou sua ascendência sobre
outras espécies, certamente não tinha consciência das
consequências desse ato para a espécie humana. Esse fato
fundamental que se seguiu da descoberta do fogo, do arco e da
flecha, permitiu dominar um raio de espaço suficientemente
importante e decisivo para sua sobrevivência e evolução.
Podemos dizer com segurança que, nesse momento, tivemos a
fundação da técnica e da tecnologia pelo homem. (MOURA,
2014, p. 43).
Neste momento a sociedade primitiva começa a plantar e a estocar alimentos e
riquezas, aparece à queda do sistema primitivo surgindo novas formas sociais de
interação e hierarquias. O homem passa a se reunir em tribos iniciam-se as lutas pelo
poder e domínio, onde os perdedores tornar-se prisioneiros, surgindo desta forma a
5
escravidão.
O trabalho, na Antiguidade (período que se estendeu desde
a invenção da escrita – 4000 a. C. a 3500 a. C – à queda do
Império Romano do Ocidente – 476 d. C. e inicio da Idade
Média – século V), representava punição, submissão, em que os
trabalhadores eram os povos vencidos nas batalhas, os quais
eram escravizados. O trabalho não era dignificante para o
homem. A escravidão era tida como coisa justa e necessária.
Para ser culto, era necessário ser rico e ocioso. A escravidão,
como um sistema social, apresentava os seres humanos
divididos em duas classes: senhores e escravos. Para os
escravos não se concede reconhecimento da personalidade
jurídica; equiparam-se às coisas, sendo objeto de uma relação
jurídica (alienados como qualquer outro bem jurídico), não
tendo direitos ou liberdades; são obrigados a trabalhar, sem
qualquer tipo de garantia, não percebendo nenhum salário.
(JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 4).
Assim surge à escravidão como a primeira forma de trabalho, em que o
escravo era considerado apenas coisa e não pessoa, podendo seu proprietário vender,
trocar ou até mesmo matá-lo, a relação existente entre ambos era de domínio absoluto
por parte do dono. Nesse período o trabalho era considerado algo pejorativo, onde os
serviços mais duros eram realizados pelos escravos.
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Enquanto perdurou a escravidão evidentemente não é possível conceber a
existência de qualquer fato histórico relevante capaz de ser associado ao nascimento do
embrião do direito do trabalho, nem tampouco do surgimento de normas de proteção
social.
Com o fim do sistema escravista, desenvolve-se uma nova forma de
organização social, político e cultural baseado no regime de servidão, onde o servo era
o trabalhador rural do senhor feudal. Os senhores feudais que eram os possuidores do
maior meio de produção da época que era a terra, provia para o seu servo proteção
militar, e em troca os servos cuidavam das terras dos senhores feudais. Esta
característica atribuía ao servo uma relativa segurança, jamais tida pelo escravo. Ainda
que indigno fosse o tratamento concedido ao servo, este possuía família e lar, além da
utilização de alguma fração de terra.
Adotado na Europa durante os séculos X ao XIII, o
feudalismo representa o regime pelo qual alguém se tornava
vassalo de um senhor, prestando serviços, obediência e auxílio;
por sua vez, recebia do senhor, em troca de proteção e do
sustento, um feudo (concessão de terras ou de rendimentos).
Deixa de haver a exploração do homem pelo próprio homem. O
trabalho servil, mesmo que de uma forma tênue, apresenta uma
certa bilateralidade. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p.
2).
Os camponeses não eram livres, pois dependiam dos senhores feudais em troca
da proteção que recebiam e do uso da terra, mas ao contrário dos escravos os servos
não pertenciam ao senhor feudal, porém estavam obrigados a viver na sua propriedade.
O período da servidão começou a desaparecer no final da idade média em
decorrência das crises econômica, ideológica, social e em razão das cruzadas. Em
decorrência desses fatores, os servos começaram a fugir e também a receber alforria de
seus senhores. Com a liberdade o servo passa a trabalhar e auferir benefício para si
próprio.
A servidão começou a desaparecer com o fim da Idade
Média por diversas motivações: a) as epidemias e a atração dos
servos para as cruzadas da Igreja Católica davam ensejo à fuga
dos servos ou à sua alforria; b) na Inglaterra, as classes
superiores preferiam cercar os pastos, para reduzir o números de
pastores, permitindo a exploração direta deste meio de
produção, dispensando o uso de servos; c) na França, a
revolução varreu os últimos vestígios da servidão na Europa,
que ainda permaneceu na Rússia até quase o século XX. A
partir do século XI a sociedade medieval, alicerçada no regime
feudal, passou a dar lugar à sociedade urbana, fundada no
comércio e na indústria rudimentar. Ressurgiram os municípios
(comunas). Com certa autonomia. (MOURA, 2014, p.47).
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Com a decadência do regime feudal e com a concentração de pessoas nas
cidades, começaram a surgir os primeiros agrupamentos de artesãos de um mesmo
ramo ou atividade profissional, denominados de corporações de ofícios.
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A ordem hierárquica das corporações dividia-se em aprendizes, companheiros
e mestres. Os mestres, assim denominados por dominar alguma técnica com maestria,
eram proprietários de oficinas e os únicos com direito à voz dentro das corporações. Já
os companheiros, com sua qualificação profissional adquirida por anos de
aprendizagem, aguardavam sua vez de chegarem a mestres para possuírem suas
próprias oficinas. Por fim, os aprendizes não recebiam salários por suas atividades e
estavam lá para aprender.
A estrutura interna das corporações estava dividida em
categorias subordinadas umas às outras. Nela distinguem-se os
mestres, os companheiros e os aprendizes. Enquanto os mestres
formam a classe dominante, uma vez que chefes de oficina,
proprietários da matéria-prima e das ferramentas, os
companheiros são trabalhadores assalariados que, terminado o
aprendizado, não puderam chegar a? categoria de
mestre. (CUNHA, 2011, p. 21).
A grande finalidade das corporações era evitar a concorrência entre os
artesãos, tanto locais como de outras cidades, e adequar a produção ao consumo local.
As corporações fixavam o preço do5 produto, controlavam a qualidade das mercadorias,
a quantidade de matérias primas e fixavam os salários dos trabalhadores.
Com o advento da Revolução Francesa, em 1789, as corporações de ofício
foram extintas por não serem compatíveis com os novos ideais de liberdade do homem,
contribuindo para tal fato também, a liberdade de comércio e o encarecimento dos
produtos das corporações.
2.2 Sociedade Industrial
A partir da revolução industrial com a expansão da indústria e do comércio,
houve a substituição do trabalho escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado
em larga escala, do mesmo modo que a manufatura cedeu lugar à fábrica e, mais tarde,
à linha de produção.
O trabalho propriamente livre surge na Inglaterra a partir do final do século
XVIII, com os avanços tecnológicos que incluíram o uso de novos materiais básicos,
tais como o ferro e o aço, a descoberta de novas fontes de energia, tais como o carvão, a
máquina a vapor, a eletricidade, os motores de combustão, a máquina de fiar, o tear
mecânico.
O trabalho livre propriamente dito, como expressão típica
do capitalismo, em oposição aos regimes da escravidão e da
servidão, e por que não dizer também das corporações de ofício,
surgiu a partir do final do século XVIII, por ocasião da
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Revolução Industrial. O salário, como fruto do trabalho livre, já
existia, pontualmente, desde a antiguidade, como expusemos
anteriormente. A diferença, no sistema capitalista, reside na
continuidade da prestação de serviços pelo contrato,
estabelecendo-se uma relação duradoura com seu contratante,
contrapondo-se à figura do jornaleiro nas corporações de ofício,
que só recebiam por dia de trabalho. (MOURA, 2014, p.49).
Essas modificações tecnológicas levaram ao enorme aumento do uso dos
recursos naturais, da mais ampla e irregular disseminação da riqueza, do declínio da
terra como única fonte de renda em face da crescente produção industrial, da produção
em massa e do desenvolvimento do comércio internacional.
Embora as máquinas tivessem facilitado o trabalho sob certos aspectos, por
outro o trabalho nas fábricas criou-se muitos problemas para os operários. As máquinas
aumentaram a produção e os produtos foram barateados. Os operários, entretanto,
ganhavam pouco, e o trabalho muitas vezes era precário em condições insalubres.
Muitos operários trabalhavam com jornadas entre 12 e 14 horas diárias. Homens,
mulheres e até crianças pequenas trabalhavam nas fábricas.
Registros históricos demonstram a existência de vários
relatos de intermináveis horas de trabalho, chegando às vezes ao
limite de 18 horas diárias, sem haver a distinção entre o trabalho
das mulheres, das crianças e dos homens. Era frequente os
trabalhadores dormirem nas próprias fábricas em condições
péssimas; há relatos de castigos físicos se a produção não
atingisse os limites estabelecidos pelo padrão. De fato, a única
diferenciação existente entre trabalho “livre”, na Revolução
Industrial e o escravo é o pagamento dos salários (parcos
valores). (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 14).
Surgem então as primeiras revoltas, das quais resultou no movimento ludista,
uma forma mais radical de protesto. O nome deriva de Ned Ludd, um dos líderes do
movimento. Os luditas chamaram muita atenção pelos seus atos. Invadiram fábricas e
destruíram máquinas, ficando conhecidos como "os quebradores de máquinas".
No ano de 1779 iniciaram-se estes movimentos, que se
intensificaram a partir de 1811, ganhando a denominação de
“Ludismo”, em razão do nome de um de seus líderes: “Ned
Ludd”. As máquinas, na visão da época, eram destruídas por
serem consideradas as causadoras dos males à saúde dos
trabalhadores. No mesmo ano de 1779 é editada na Inglaterra
uma lei que proíbe qualquer associação de trabalhadores. No
ano de 1812, em reação à destruição das máquinas, o parlamento
inglês aprovou uma lei punindo com pena de morte a destruição
de máquinas. (MOURA, 2014, p. 51).
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Os operários buscaram então lutar por melhores condições de trabalho e
salários. Os empregados das fábricas formaram as trade unions (espécie de sindicatos)
com o objetivo de melhorar as condições de trabalho. Essas organizações ajudaram a
criar leis que protegiam os trabalhadores, limitando o número de horas de trabalho e
garantindo que os operários recebessem pagamentos determinados.
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Com a necessidade reivindicatória de direitos trabalhistas,
surgem as primeiras associações de trabalhadores (trade
unions, 1720) movimento coletivo para a defesa de direitos
individuais. As reivindicações surgiram das lutas das
associações dos trabalhadores (com o avanço do século XIX, os
países passaram a reconhecer o direito de associação), as quais
foram os embriões dos sindicatos. (JORGE NETO;
CAVALCANTE, 2015, p. 5).
Através dos sindicatos, os trabalhadores reivindicavam a elaboração de um
direito que os protegesse, além de pleitearem o reconhecimento do direito de unir-se em
torno de seus interesses comuns, inaugurando o sindicalismo.
A ação dos trabalhadores reunindo-se para defender seus interesses constituiuse numa das mais significativas forças modeladoras do direito do trabalho, o qual se
originou também como expressão do intervencionismo do Estado.
Depois5 de vários anos, tais fatos levaram o Estado a
perceber que a relação entre o empregador e o trabalhador não é
igualitária, necessitando de uma intervenção estatal para a
proteção do trabalhador hipossuficiente (surgimento do
princípio protetor), com a edição de leis garantindo, naquele
momento, principalmente, salário e limitação de jornada de
trabalho, o que acaba por resultar na formação do Direito do
Trabalho, como ramo destacado do Direito Civil. (JORGE
NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 5).
A intervenção do Estado na relação entre o capital e o trabalho, evoluiu no
curso da industrialização sempre tendo como princípio básico a equiparação jurídica
entre o trabalhador hipossuficiente e o empregador detentor dos meios de produção. O
direito do trabalho rapidamente institucionalizou-se, sendo seus princípios acolhidos
pelos Estados, imbuídos pelo ideal da realização da justiça social, culminando com sua
constitucionalização em diversas Cartas modernas.
O direito do trabalho positivou-se por meio de leis, constitucionais ou
ordinárias, além de normas emanadas de fontes não estatais, fortalecendo-se e
tornando-se autônomo, impondo-se na ciência jurídica como ramo do direito que traduz
as aspirações da sociedade contemporânea. Inconteste é a sua principal motivação: a
realização da justiça social.
No campo do Direito do trabalho, várias legislações surgiram como o objetivo
de maior proteção ao trabalhador. Em 1917 a Constituição do México, foi a primeira
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constituição da História a incluir os chamados direitos sociais. Trata-se de um
documento anticlerical e liberal, incluindo medidas relativas ao trabalho e à proteção
social, bastante radicais para a época bem como reformas destinadas a restringir a posse
de explorações mineiras e de terras por estrangeiros.
No início do século XX as constituições de diversos países
passaram a prever direitos dos trabalhadores. As Constituições
do México, de 1917, e a Constituição da Alemanha (denominada
Constituição de Weimar), de 1919, são indicadas como
percussoras deste fenômeno de constitucionalização dos direitos
sociais. Esse fenômeno expandiu-se por todo o planeta. Na
Europa são exemplos as Constituições da Alemanha, Espanha,
França, Itália, Portugal e Suíça. Na Ásia, a China e o Japão. Na
América Latina, a Argentina, o México, o Uruguai e a
Venezuela. (MOURA, 2014, p. 58).
A Constituição Mexicana marcou um momento decisivo na história do direito
do trabalho, serviu de modelo a outras legislações e foi um passo importante dado pelo
País para proteger os interesses sociais da classe trabalhadora.
Em 1919 foi a vez da Alemanha, denominada Constituição de Weimar, em
1919, inaugurando no constitucionalismo mundial o compromisso do Estado com a
justiça social, trazendo no seu texto a função social da propriedade. A Constituição
Alemã trouxe uma série de preceitos trabalhistas considerado por muitos como a base
das novas democracias sociais e reafirmou a sua importância na história do Direito do
Trabalho.
No mesmo ano foi assinado o Tratado de Versalhes, que previa a criação de
uma Organização Internacional do Trabalho, cuja finalidade seria proteger as relações
de trabalho, no âmbito internacional, através de Convenções e Recomendações. Após a
sua criação novos movimentos internacionais surgiram, reafirmando a premência de se
estabelecer os objetivos da universalização das regras de proteção ao trabalho.
Com o fim da primeira Grande Guerra Mundial foi
assinado um acordo de paz entre os aliados e a Alemanha. Este
acordo, intitulado Tratado de Versalhes, datado de 28 de junho
de 1919, representou uma etapa relevante rumo à
institucionalização do direito internacional. No que tange ao
Direito do Trabalho, o art. 23 deste pacto estabeleceu que os
países valessem pelas boas condições de trabalho e se
comprometessem a sustentar as organizações internacionais
necessárias à implantação deste ideal. O Tratado de Versalhes
reconhece, expressamente, que o modelo capitalista de
produção desprezou as condições de trabalho, aumentando o
abismo social entre patrões e empregados. (MOURA, 2014, p.
57).
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No ano de 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
prevendo diversos direitos trabalhistas, como férias remuneradas, limitações de jornada
de trabalho, dentre outros, elevando esses direitos trabalhistas ao status de direito
humano.
3. HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL
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As conquistas sociais em relação ao trabalho no Brasil são tardias, porque
nosso desligamento com a escravidão só se deu a partir do século XIX com a abolição
da escravatura em 1888. Enquanto durou o regime de escravidão a nossa economia era
basicamente agrícola e baseada por um sistema de mão de obra escrava.
Emora a Lei Áurea não tenha, obviamente, qualquer
caráter justrabalhista, ela pode ser tomada, em certo sentido,
como o marco inicial de referência da História do Direito do
Trabalho brasileiro. É que ela cumpriu papel relevante na
reunião dos pressupostos à configuração desse novo ramo
jurídico especializado. De fato, constituiu diploma que tanto
eliminou da ordem sociojurídica relação de produção
incompatível com o ramo justrabalhista (a escravidão), como,
em consequência, estimulou a incorporação pela prática social
da fórmula então revolucionária de utilização da força de
trabalho: a relação de emprego. Nesse sentido, o mencionado
5
diploma sintetiza
um marco referencial mais significativo para a
primeira fase do Direito do Trabalho no país do que qualquer
outro diploma jurídico que se possa apontar nas quatro décadas
que se seguiram a 1888. (GODINHO, 2014, p.106-107).
Inicialmente, as Constituições brasileiras versavam apenas sobre a forma do
Estado, o sistema de governo. Posteriormente passaram a tratar de todos os ramos do
Direito e, especialmente, do Direito do Trabalho, como ocorre com nossa Constituição
atual.
A primeira Constituição do Brasil surgiu em 25 de março de 1824, concebida
na época do Império de Dom Pedro I, o referido diploma foi imposto aos cidadãos, e
caracterizou-se por forte centralismo político e administrativo, em decorrência do poder
imperial. Contudo, tal Carta não comtemplava em seu texto regras protetoras de direitos
trabalhistas, visto que, a escravidão era o que predominava na época.
Diante de tal cenário sobreveio a República e com ela a segunda Constituição
promulgada em 1891, o que viria a ser, a primeira definição brasileira do trabalho, onde
definiu a existência de todo trabalho como uma prática livre e remunerada, da mesma
forma assegurou a liberdade de associação. No mesmo ano, foi editado o Decreto
1313/91, onde se proibiu o trabalho do menor de 12 anos em fábricas, fixando a jornada
de trabalho diária em 7 horas no máximo.
Em 1891 dispensou-se proteção aos menores nas fábricas
da capital federal. O Decreto n. 1.313, de 1891, instituiu
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fiscalização permanente dos estabelecimentos fabris onde
trabalhasse um número avultado de menores. Foi proibido o
trabalho noturno de menores de 15 anos e limitada a 7 horas,
prorrogáveis até 9, a duração da jornada diária dos menores,
além de vetado o trabalho de menores de 12 anos. Essa lei é
considerada por Evaristo de Morais “de cunho verdadeiramente
social”. (NASCIMENTO, 2013, p.101-102).
Posteriormente, a Constituição de 1934 foi a primeira a tratar de direitos
trabalhistas propriamente ditos, assegurando-lhe a liberdade sindical, salário mínimo,
jornada de oito horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, proteção do trabalho
feminino e infantil e isonomia salarial.
A Carta Magna de 1934, elaborada e promulgada por
Assembleia Constituinte, procurou conciliar filosofias
antagônicas: a social-democracia da Constituição de Weimar e a
liberal-individualista norte-americana. Demais disto, mesclou a
representação política resultante do voto direto com a
corporativa,
designada
pelas
associações
sindicais.
(SUSSEKIND, 2010, p. 38).
Com a promulgação da Carta Magna de 1937, deu-se origem ao regime
ditatorial de Getúlio Vargas. Essa Constituição nasceu inspirada no modelo fascista e,
foi a primeira constituição de cunho autoritário, tendo como a principal característica a
enorme concentração de poderes nas mãos de do chefe do Poder Executivo. No entanto,
como não poderia deixar de ser, já que se vivia em uma ditadura foi um retrocesso, pois
aniquilou as garantias e a Justiça do Trabalho, enfraqueceu os sindicatos e pôs termo ao
direito de greve.
Em 01 de maio de 1943, foi criada pelo Decreto Lei n°5.452 a Consolidação
das Leis de Trabalho (CLT), sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas,
unificando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. Seu Objetivo
principal foi a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho nela
previstas. A CLT surgiu como necessidade institucional após a criação da Justiça do
Trabalho em 1939.
Após a queda de Getúlio e o fim do Estado Novo em 1945, foram realizadas
eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, eleita seus membros se reuniram
para elaborar uma nova constituição, que entra vigor em 1946, substituindo a Carta
Magna de 1937. A referida Carta reforça os direitos dos trabalhadores, e ressalta a
Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, cria-se o Ministério Público do
Trabalho, e reconhece o direito à greve e as convenções coletivas.
A Lei Maior de 1967 repete basicamente os mesmo direitos trabalhistas da
Constituição de 1946, trazendo duas grandes alterações nas relações de emprego no
Brasil, foi a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da estabilidade com
400
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

indenização, bem como o privilégio de foro da União, para suas autarquias e empresas
públicas nos dissídios do trabalho.
Após longos anos, em que o Brasil esteve subjugado nas mãos dos militares, o
Direito do Trabalho foi referendado com a promulgação da Constituição de 1988,
tornando-se um marco na história do país com a transição do regime militar para o
regime democrático.
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Conhecida por “Constituição Cidadã”, nasce com a finalidade de fortalecer os
direitos dos cidadãos ao garantir seus direitos e deveres, reforçados pela liberdade
individual de cada um, e consolidou a redemocratização do país e ampliou o rol dos
direitos fundamentais, após o término do regime militar.
O renascimento do direito constitucional se deu,
igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do país, por
ocasião da discussão prévia, convocação, elaboração e
promulgação da Constituição de 1988. Sem embargos de
vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu texto, e da
compulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a
Constituição foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida,
a travessia de um regime autoritário, intolerante e, por vezes,
violento para um Estado democrático de direito. (BARROSO,
2010, p. 246).
5

Desse modo, a Carta Magna de 1988 institucionaliza a instauração do regime
democrático no Brasil e veio a contemplar um avanço legislativo das garantias e
direitos fundamentais. Os direitos humanos também ganham importância nunca antes
verificada, como também os direitos sociais e civis.
A Constituição de 1988 inseriu o trabalho e os direitos dos trabalhadores no
título destinado à declaração e disciplina dos direitos e garantias fundamentais,
especificamente no capítulo destinado à disciplina dos direitos sociais (direitos
fundamentais.
A relevância assumida, no conteúdo das Constituições,
pelas normas trabalhistas pode ser bem apreciada na Carta
Federal brasileira de 1988. Ali se estabelece que determinadas
normas da própria Constituição não podem ser alteradas por
mera emenda posterior, o que significa dizer que sua
alterabilidade depende de discussão e aprovação, em
Assembléia Nacional Constituinte, do novo e integral texto
básico. São as chamadas “cláusulas pétreas”, entre as quais
figuram os preceitos que asseguram garantias e direitos
individuais (art.60, §4°, inciso IV). (RUSSOMANO, 2009,
p.29-30).
Após a promulgação da Constituição de 1988 os direitos dos trabalhadores
foram consideravelmente ampliados, e aliados ao fato de serem tidos como diretos
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fundamentais, bem assim, aliado ao fato de promover o bem-estar social e extinguir as
diferenças sociais.
4. DIREITOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO
DOS DIREITOS TRABALHISTAS
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Os direitos sociais nasceram a partir do século XVIII, com o advento da
Revolução Industrial, em decorrência da exploração que os trabalhadores eram
submetidos em função do capitalismo industrial e a inércia do Estado Liberal, por esse
motivo surgem às primeiras reivindicações trabalhistas.
Nessa premissa a partir do século XX as Constituições passam a contribuir
com o Estado intervindo na ordem econômica e social com intuito de abrandar a
desigualdade social que se manifestou com antigo regime, bem como, promover o
desenvolvimento do Estado.
As reivindicações das classes oprimidas ao longo do século XX, colaborou
para o surgimento do constitucionalismo social comprometido em garantir os
denominados direitos sociais, tais como saúde, educação, a previdência e o direito do
trabalho digno. Os primeiros textos constitucionais que contemplam os direitos
fundamentais de segunda dimensão foram as Constituições do México, de 1917, e da
Alemanha, de 1919.
A ordem social, como a ordem econômica, adquiriu
dimensão jurídica a partir do momento em que as constituições
passaram a discipliná-la sistematicamente, o que teve início
com a Constituição mexicana de 1917. No Brasil, a primeira
Constituição a inscrever um título sobre a ordem econômica e
social foi a de 1934, sob a influência da Constituição alemã de
Weimar, o que continuou nas constituições posteriores.
(SILVA, 2009, p. 285).
Assim, após a Segunda Guerra Mundial em 1945, é proclamada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, passando inúmeros países a inserir nos seus textos
constitucionais os direitos sociais.
No Brasil, com declínio do Estado Novo, o país inicia seu primeiro processo
de redemocratização com a Constituição de 1946, a qual programou poucas inovações
quanto aos direitos trabalhistas. Em seu artigo 94 integrou a Justiça do Trabalho no
Poder Judiciário, estabelecendo como sua competência o estabelecimento de normas e
condições de trabalho e, em casos especificados em lei, julgar dissídios coletivos.
Dentre outras modificações, estabeleceu as bases para a criação do salário
noturno e a participação do trabalhador nos lucros da empresa. Com a Constituição de
1967, por sua vez, foram criados o salário-família e o FGTS.
Em uma nova conjuntura de redemocratização, a Constituição Federal 1988
consistiu na redação constitucional mais relevante na história jurídica-política do país, a
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qual instituiu um Estado Democrático de Direito e indicou como seus fundamentos a
soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
cidadania e o pluralismo político. Seu corpo contém o mais abrangente bloco de
direitos sociais já vistos em uma Constituição nacional e, no que tange a área
trabalhista, dedicaram os artigos 7º a 11° de seu texto especificamente aos direitos dos
obreiros urbanos e rurais.
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Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como
dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações
positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente,
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais.
São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade.
Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na
medida em que criam condições materiais mais propícias ao
auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona
condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade.
(SILVA, 2009, p. 286).
O constituinte originário, ao declarar e positivar os diretos fundamentais
trabalhistas objetivou garantir condições mínimas e essenciais que sejam capazes de
garantir, por um lado, o valor social do trabalho, bem como, a dignidade humana do
trabalhador assegurando-lhe um rol5 mínimo e indeclinável de direitos, de forma que a
omissão deste é vedada.
Portanto, a partir dos direitos fundamentais trabalhistas, compreende-se que
incumbe ao Estado o dever de zelar pela sobrevivência digna do trabalhador, sob pena
de se desvirtuar a vontade constitucional estampada expressamente em seu artigo 7°,
rol extensivo de incisos que constituiu os direitos fundamentais dos trabalhadores,
fazendo com o que esses direitos se tornassem cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas
imutáveis, passando a reconhecer o valor jurídico do trabalho como direito da
cidadania.
Assim, a legislação infraconstitucional, como é o caso da Lei n.º 13.467/2017,
evidentemente, para ser válida, deve respeitar as determinações hierarquicamente
superiores.
5. FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA E OS REFLEXOS NA LEI 13.467/17
O fenômeno jurídico da “flexibilização” das normas trabalhistas surge por
volta de 1973 na Europa, disposta a solucionar os impasses econômicos gerados pelo
choque dos preços do petróleo que atingiu toda a Europa, trazendo como principal
consequência a desestabilização da economia, proporcionando o surgimento do
mercado informal, constituído pela grande massa de desempregados, no entanto foi a
crescente globalização da economia, e evolução tecnológica e o neoliberalismo que
deram folego para percorrer o mundo e se tornar tendência do Direito do Trabalho em
diversos ordenamentos.
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A crise econômica dos anos 1980, causada pelo choque
dos preços do petróleo que assolou diversos países da Europa,
bem como da América, principalmente do Sul, provocou o
surgimento de novas formas de contratação geradoras de
relações de trabalho atípicas. Assim, o contrato por tempo
determinado vem deixando, paulatinamente, de ser exceção,
sendo atualmente permitidos diversos contratos intermitentes, a
tempo parcial, por tempo determinado, temporários e de
temporada, de formação de mão de obra, de aprendizagem, de
estágio etc. Em função dessa nova realidade, contraposta a?
rigidez da legislação trabalhista, surgiu na Europa um
movimento de ideias, que cada vez mais ganha novos adeptos: a
flexibilização. (LEITE, 2017, p. 335).
Pode-se, assim, dizer que a flexibilização surge como uma possível solução
para combater a crise econômica, mantendo a competitividade que o mercado exige
para continuar gerando lucros. Mauricio Godinho apresenta o conceito da flexibilização
das normas trabalhistas da seguinte forma:
Por flexibilização trabalhista entende-se a possibilidade
jurídica, estipulada por uma norma estatal ou por norma
coletiva negociada, de atenuação da força imperativa das
normas componentes do Direito do Trabalho, de modo a mitigar
a amplitude de seus comandos e/ou os parâmetros próprios para
a sua incidência. Ou seja, trata-se da diminuição da
imperatividade das normas justrabalhistas ou da amplitude de
seus efeitos, em conformidade com a autorização fixada por
norma heterônoma estatal ou por norma coletiva negociada.
(GODINHO, 2015, p. 68).
A era do capitalismo dominante tem sido marcada pela flexibilização de
direitos sob a justificativa de ser a medida adequada para a recessão econômica e
incremento dos índices de desemprego. Dessa forma, a adaptação das normas
trabalhistas, seria a grande aposta para superar os efeitos da crise econômica pelo qual
o Brasil está enfrentando.
Diante desse contexto, a legislação trabalhista é encarada como grande
empecilho para o desenvolvimento da economia. Bem como se atribui a essa legislação
o encarecimento da mão de obra e consequentemente o aumento do desemprego e da
informalidade, surgindo, nesse contexto, o discurso da flexibilização do Direito do
Trabalho.
Há quem defenda que a flexibilização do Direito Laboral serve como um
instrumento de desenvolvimento econômico, permitindo que os índices de emprego e o
lucro das empresas cresçam veementemente, maximizando a economia. De outro lado,
estudiosos são incisivos ao afirmar que flexibilizar as normas juslaborais é um grande
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engano, pois as consequências desta inovação jurídica são muito mais gravosas que
seus benefícios. Assim afirma José Augusto Rodrigues Pinto:
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Se praticada sem a necessária prudência, para atender ao
interesse puramente capitalista, a flexibilização pode desaguar
na pura e simples desregulamentação das relações de trabalho
que determinar, sem dúvida, uma espécie de regresso do direito
do trabalho, enquanto ramo da ciência jurídica, ao campo
privado, pois foi o intervencionismo vigoroso e extenso da
norma de interesse social que o incorporou seu tecido publicista
e até inspirou classifica-lo para além do Direito Público,
formando o que seria o tertium genus de direito social. (PINTO,
2003, p. 69)
Assim, a flexibilização das normas laborais foi apontada como meio de
solução rápida em meio a crises econômicas, tem como consequência a imediata
retirada de diversos direitos conquistados pelos trabalhadores, consequentemente o
objetivo desta inovação jurídica, que é o desenvolvimento econômico, especialmente
em tempos de crise, não consegue ser atingido.
Diante da atual crise econômica do país a denominada “modernização das leis
trabalhistas”, foi apresentada como um instrumento imprescindível para a redução dos
índices de desemprego e aquecimento da economia do país. Nesse sentido, buscou-se a
5
adoção de medidas flexibilizadoras
no Direito do Trabalho como uma maneira de
enfrentarmos a crise econômica atual no Brasil.
Nesse sentido, a Lei n.º 13.467/2017 introduziu os artigos 611-A e 611-B na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dentre as muitas alterações realizadas,
um dos pontos que mais chamou atenção foi a abertura para a possibilidade de que
acordos feitos entre empregados e empregadores se sobreponham às regras previstas na
legislação vigente.
Quanto à forma, o artigo 611-A da CLT estabelece um rol exemplificativo,
como se observada expressão ‘entre outros’, as matérias que podem ser objetos de
flexibilização, sendo que eventual negociação desses direitos prevalecerá sobre o
disposto em legislação.
Observe-se o conteúdo do referido dispositivo legal:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de
trabalho têm
prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem
sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os
limites constitucionais;
II - banco de horas anual;
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III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de
trinta minutos para
Jornadas superiores a seis horas;
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que
trata a Lei no
13.189, de 19 de novembro de 2015;
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V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a
condição pessoal
do empregado, bem como identificação dos cargos que se
enquadram como
funções de confiança;
VI - regulamento empresarial;
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho
intermitente;
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas
percebidas pelo
empregado, e remuneração por desempenho individual;
X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
XI - troca do dia de feriado;
XII - enquadramento do grau de insalubridade;
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres,
sem licença prévia
das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços,
eventualmente concedidos
em programas de incentivo;
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.
Conforme é possível observar no texto legal acima, “a convenção ou o acordo
coletivo de trabalho tem força de lei”. A previsão é válida para os itens previstos nos
quinze incisos subsequentes, os quais se referem à jornada de trabalho, banco de horas,
trabalho intermitente, remuneração por produção, registro de jornada, grau de
insalubridade, dentre outros. Bem como a disposição é orientada pelas determinações
contidas nos cinco parágrafos.
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Assim, importa dizer, que a inserção do artigo 611-A na Consolidação das
Leis Trabalhistas e de seus incisos, não teve como objetivo ampliar direitos veio
justamente no sentido oposto, transformou a maioria dos direitos contidos na CLT, que
não se encontram na Constituição, em direitos disponíveis.
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Na verdade, o art, 611 - A da CLT aponta alguns dos
direitos que podem ser reduzidos ou alterados pela negociação
coletiva e o art. 611-B da CLT, a limitação desse poder. Sem
dúvida, o art. 611 -A da CLT permite mais inclusões de outras
hipóteses ali não previstas que o art. 611-B da CLT de
limitações. A expressão “entre outros” contida no caput do art.
611-A espelha essa intenção do legislador de ampliar ao
máximo a flexibilização com finalidade de redução de direitos
legais. (CASSAR; BORGES, 2017, p.88).
Deste modo, o referido artigo, deveria ter sido consignado em rol restritivo,
assegurando, assim, de forma mais ampla a proteção dos direitos mínimos já
conquistados pelos trabalhadores. Diante disso, o princípio da norma mais favorável foi
mitigado, pois foi admitida negociação coletiva contrária a Lei e “in peius” (para pior)
nas matérias previstas pelo art. 611-A, CLT, ou seja, passam a existir exceções,
podendo o Sindicato negociar direitos para pior em todas as matérias que dispostas no
art. 611-A.
5
Nesse aspecto, cabe destacar
o caso dos incisos XII e XIII, em que é
perceptível o efetivo prejuízo aos direitos dos trabalhadores, visto que, permite o
enquadramento dos percentuais do adicional de insalubridade, com nítida pretensão de
reduzi-los e, respectivamente, permitir a prorrogação da jornada em atividade insalubre
sem a prévia autorização da autoridade competente, muito embora, a insalubridade e
seus graus sejam direitos relacionados à medicina e segurança do trabalho, portanto,
defeso à negociação coletiva, os termos do 611-B da CLT.

De igual forma, o inciso VIII do artigo 611-A propõe que a norma coletiva
verse sobre teletrabalho, sobreaviso e trabalho intermitente com a clara intenção de
excluir tais trabalhadores dos direitos contidos no Capítulo “Da Duração do Trabalho”,
afastando, assim, horas extras, intervalos e hora e adicional noturno desses
trabalhadores.
A inclusão do sobreaviso no inciso VIII visou eliminar de
vez o sobreaviso como tempo à disposição, excluindo seu
pagamento ou reduzindo ainda mais, ou apontando situações
que não serão consideras “sobreaviso”. Poderá a norma coletiva
alterar as regras contidas nos arts. 452-A e seguintes da CLT
para, por exemplo, modificar o prazo da convocação mínima do
trabalhador intermitente, aumentar a multa, fixar períodos de
inatividade, etc. Provavelmente virá para prejudicar ainda mais
este trabalhador já tão prejudicado pela reforma trabalhista.
(CASSAR, 2017, p. 1.231).

407
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Por sua vez, o artigo 611-B da CLT, traz hipóteses, em um rol taxativo, em
que não é permitida a supressão ou a redução de direitos por via de negociação coletiva,
o que implica dizer que se um artigo dispõe taxativamente os direitos que não poderão
ser objeto de flexibilização, todos os remanescentes poderão ser negociados, ainda que
não constantes no rol do artigo 611- A da CLT.
No que toca a redação dada ao parágrafo único do 611-B da Lei n° 13.467/17,
ao declarar “para os fins do disposto neste artigo” o dispositivo, por via de
consequência, acaba determinando que a proteção concedida às normas de segurança e
medicina não agasalhará as regras sobre a duração e intervalos de trabalho, uma vez
que o fim do próprio artigo é assegurar que não haja supressão ou redução dos direitos
(em sua maioria constitucionais) arrolados em seus incisos.
Contraditório, contudo, é o texto dado ao inciso XVII do art. 611-B, que
determina a impossibilidade de supressão ou redução das “normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho”, uma vez que as normas sobre duração e intervalos de trabalho são,
conforme já demonstrado, normas sobre a saúde do obreiro.
Ainda, diga-se, que embora o rol seja denominado de taxativo, ele é restritivo,
pois não impede que a negociação coletiva viole, por exemplo, direitos da
personalidade e liberdades garantidas pela Constituição. Dessa forma, também se
mostra possível que a constitucionalidade deste dispositivo seja questionada, tanto pelo
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, como pela violação de outros
dispositivos constitucionais, a depender do caso concreto.
O art. 611-B da CLT, acrescido pela Lei 13.467/17,
apontou os direitos que não podem ser negociados
coletivamente, impondo os limites da negociação.Entendemos
que a relação ali apontada não é taxativa, apesar da expressão
“exclusivamente” contida no caput do artigo, pois não incluiu
alguns direitos, princípios e valores constitucionais. Daí ser
meramente exemplificativo. (CASSAR, 2017, p. 1.226).
Dessa forma, as disposições constantes no artigo 611-A e 611-B da CLT se
revelam como afrontosas ao princípio da vedação ao retrocesso social, posto que a
inovação legislativa somente devesse ocorrer para beneficiar os trabalhadores, haja
vista que tendo havido o processo de constitucionalização dos direitos trabalhistas,
qualquer proposta de alteração das normas infraconstitucionais tendente a abolir,
reduzir ou extinguir direitos sociais dos trabalhadores importa em violação ao artigo 7º
da Constituição Federal.
6. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL
No Brasil, somente com a promulgação da Carta Magna de 1988 foram
instituídos e aperfeiçoados os chamados direitos sociais previstos no artigo 7°,
estabelecendo inúmeros direitos trabalhistas, os quais possuem característica de
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progressividade, isto é, a sua alteração deve ocorrer para amoldar a sociedade às
mutações na vida cotidiana, mas dita alterações apenas pode vir a acontecer de modo
progressivo e, por conta disso, não admite o retrocesso através de normas ordinárias, o
que afrontaria o estabelecido na Carta Magna.
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a) a Constituição brasileira adotou expressamente o
princípio do não retrocesso social em matéria de direito do
trabalho, na parte final do caput do art. 7º, ao estabelecer que
podem ser assegurados aos trabalhadores outros direitos que
visem à melhoria de sua condição social; b) o princípio do nãoretrocesso social veda qualquer medida legislativa, inclusive ao
nível constitucional (emendas), que constitua, em si, um
retrocesso na condição social do trabalhador; c) as normas
trabalhistas somente serão constitucionais se visam a melhorar a
condição social do trabalhador; d) a inconstitucionalidade da
norma pode ser contornada se forem criados “outros esquemas
alternativos ou compensatórios” ao direito social modificado ou
suprimido. (MEIRELES, 2004, p.56).
Em outras palavras, todos os direitos sociais entre os quais se podem destacar
os de natureza trabalhista só são obtidos através do tempo. Nenhum direito social foi
reconhecido através de um único ato todos eles demandaram intensas lutas e vigorosas
batalhas. Deste modo, não pode um instrumento legislativo, infraconstitucional, ceifar
5 ao longo dos séculos.
dos cidadãos aquilo que conquistaram
Tal princípio, nesta linha, estabelece limites à atividade do
legislador no sentido de evitar que um determinado direito
fundamental, já contemplado como conquista civilizatória e
incorporado ao sistema jurídico, não seja deste extirpado,
inadequadamente restringido ou incorporado ao sistema
jurídico, não seja deste extirpado, inadequadamente restringido
ou impedida sua eficácia. Com efeito, o princípio da proibição
do retrocesso social fornece um critério objetivo com o qual é
possível controlar a adequação e a correção da atividade
restritiva dos direitos fundamentais. (GOLDSCHMIDT, 2009,
p. 105).
Como forma de resistência a esta nova realidade, surge um novo princípio do
Direito do Trabalho, o princípio do não retrocesso social, que pode ser entendido da
seguinte forma: com o objetivo de impedir que o legislador utilizasse de práticas
arbitrárias para suprimir ou restringir direitos conquistados ao longo do tempo pelos
trabalhadores.
“O princípio do não retrocesso social, pouco explorado por
nossa doutrina, ou quase que inexistente, caracteriza-se pela
ideia de que os ganhos sociais e econômicos, após serem
realizados, jamais poderão ser ceifados ou anulados, passando a
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ser uma garantia constitucional. Com isso, qualquer direito
social consagrado jamais poderá simplesmente sair de cena. Se
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olharmos o histórico dos direitos sociais, perceberemos a
imensa conquista obtida no século passado. Diante dessas
conquistas, muito se fala em relativizar esses preceitos, mas
especificamente os que dizem respeito aos trabalhadores.
(TEIXEIRA, 2009, p.57).
Contudo, diante do atual cenário político e econômico, a previsão protetiva do
trabalhador em face do empregador outrora existente foi flexibilizada, com a vigência
da Lei 13.467/17, consubstanciada no novo artigo 611-A e 611-B da CLT, na qual
prevê a prevalência da negociação coletiva sobre as leis trabalhistas, constituindo uma
verdadeira afronta ao princípio da vedação do retrocesso social, por permitir que por
meio de acordos ou convenções coletivas, direitos previstos em lei que asseguram
patamares mínimos e dignos de proteção aos trabalhadores possam ser reduzidos.
Dessa forma, o princípio da vedação ao retrocesso social é uma garantia
constitucional implícita decorrente do denominado bloco de constitucionalidade, tento
sua matriz axiológica nos princípios da segurança jurídica, da máxima efetividade dos
direitos constitucionais e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, esses direitos
estão condicionados à atuação do Estado, o qual deve adotar todas as medidas e
esforços possíveis para a efetivação completa desses direitos.
Por certo, não há dúvida de que a vedação do retrocesso social alude à ideia de
que o Estado, após ter implementado um direito fundamental, não pode retroceder, isto
é, não pode praticar algum ato que vulnere um direito que estava passível de fruição,
sem que haja uma medida compensatória efetiva correspondente.
Nesse sentido, tal reforma caminha na contramão dos direitos sociais trazidos
no corpo da Constituição Federal, o que atenta contra o princípio da vedação ao
retrocesso, que se trata de uma garantia constitucional implícita, tendo sua matriz nos
princípios da segurança jurídica, da máxima efetividade dos direitos constitucionais e
da dignidade da pessoa humana.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante muitos anos os trabalhadores sofreram com a exploração de mão de
obra barata e com a falta de leis que assegurassem um mínimo de dignidade. Foram
necessários longos anos e muitas revoluções para chegar a um patamar razoável que
estabelecem direitos e vantagens à classe assalariada.
No Brasil, somente com a promulgação da Carta Magna de 1988 foram
instituídos e aperfeiçoados os chamados direitos sociais previstos no artigo 7°,
estabelecendo inúmeros direitos trabalhistas, os quais foram caracterizados como
verdadeiros direitos fundamentais os que fortaleceram a classe obreira.
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Contudo, com a atual crise econômica na qual o Brasil vive faz com que o
Governo busque alternativas para desonerar o custo do empregador através da
flexibilização das leis trabalhistas, baseadas na redução de direitos sociais trabalhistas,
cuja consolidação é fruto de conquistas históricas, principalmente dos trabalhadores,
sob a justificativa de que a rigidez e complexidade da legislação configura entrave ao
desenvolvimento nacional.
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A recente promulgação da Lei 13.467/17 reforçou ainda mais essa proposta
que já vinha sido debatida anteriormente, tendo como objeto reforçar e assegurar as
negociações diretas entre empregados e empregadores, ou seja, a preponderância do
negociado sobre o legislado, que em verdade contraria os objetivos fundamentais do
Estado e promove o retrocesso social.
Diante de todo o exposto em consonância com o princípio da vedação do
retrocesso social resta claro, que a Lei 13.467/17, em especial no que se refere ao
negociado sobre o legislado, assim como todas as normas como todas as normas que
reduzem ou suprem direitos assegurados pela legislação infraconstitucional encontram
óbice instransponível no sistema de proteção dos direitos fundamentais da Constituição
Federal de 1988 e são incompatíveis com a ordem Constitucional vigente, visto que
esta veda expressamente a redução dos direitos sociais já efetivados.
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RESUMO: Jean Jacques Rousseau acreditava: “que o homem nascia livre por
natureza, mas que em toda parte se encontra acorrentado”, para que se libertasse
fazia-se necessário um pacto social, onde restaria garantida verdadeiramente a
liberdade humana preconizando igualdade a todos.
PALAVRAS-CHAVE: PACTO. CIDADÃO.NATUREZA.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 2. FUNDAMENTOS. 3. SOBRE A LIBERDADE. 4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. DADOS BIBLIOGRÁFICOS.

INTRODUÇÃO
O presente estudo é baseado na história do filósofo e pensador Jean Jacques
Rousseau, cuja figura pública foi de grande importância no seu tempo e que muito
contribuiu para a humanidade nas suas concepções.
Jean Jacques Rousseau era jusnaturalista – acreditava em um direito natural
anterior às leis impostas pelos homens - e contratualista – afirmava a necessidade de
relações baseadas em pactos entre as partes -. O autor acreditava que o homem nascia
igual por natureza. Dizia: “O homem nasce livre, mas em toda parte se encontra
acorrentado”.
Seus inscritos, com maestria, serviram de referencial para o desencadeamento
da Revolução Francesa e também foram utilizados como base para o Estado Moderno.
O filósofo acreditava na participação popular, quanto às decisões do poder
legislativo e consequentemente, foi um crítico do liberalismo.
Acreditava que a desigualdade humana era a principal causa dos problemas do
ser humano, afirmando que sem igualdade, não existe liberdade porque as
desigualdades humanas geravam injustiças e tal premissa podia ser vista a olhos nus,
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pois a maioria dos homens viviam na mais completa condição de miserabilidade e a
minoria das pessoas abastadas, denominadas ricas, viviam na opulência, usurpando
assim o direito dos mais humildes.
Para que o quadro apresentado sobre essa maneira de viver se modificasse,
acreditava na necessidade de existência de um pacto social, “O Contrato Social”, este
que traria liberdade e igualdade para todos os cidadãos.
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1. FUNDAMENTOS
Jean Jacques Rosseau retratava em seus escritos que as Instituições Públicas
deveriam ser criadas com o pacto social, pois dessa forma garantiriam verdadeiramente
a liberdade humana. Dizia que as vontades individuais particulares somadas seriam, em
si mesmas, a vontade geral e isso resultaria num pacto social, onde o povo se faz povo e
este sim, se tornaria o fundamento da sociedade.
Rousseau aduz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. As pessoas
ao se juntarem e formarem em sociedade para que tudo possa ocorrer de forma igual
5
para todos eles então fazem um pacto,
um contrato que aos poucos vai crescendo no
meio social de forma grande e correlata cheio de princípios e deveres a serem
cumpridos.

Preconiza que assim necessariamente estarão conservados os direitos não
apenas de forma particular, na individualidade, mas de forma coletiva, onde todos os
cidadãos tenham direitos e deveres iguais sem nenhuma distinção de cor, raça ou
situação financeira, ou classe social.
“Assim como o homem selvagem não era tomado pela natureza de forma
individual, também os indivíduos do pacto social rousseauniano também
comprometem-se mutuamente a cumprir os mesmos deveres e a ter os mesmos direitos,
não enquanto homens particulares, mas apenas como cidadãos (FALABRETTI, 2007,
p. 56).”
“Concepção de homem em Do contrato social de Rousseau, p. 79-86. O
Contrato Social é a prova de que o homem pode preservar a sua integridade enquanto
grupo, sendo um ser social e utilizando-se da razão, pois o espírito público deve
indelevelmente permanecer no ser humano, porque cada homem é um animal político,
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sendo assim, ele se relaciona em conformidade com os ditames da razão e da probidade
social.”
“Concepção de homem em Do contrato social de Rousseau, p. 79-86. Com isso
cada indivíduo que vive em sociedade escolhendo a viver em um pacto social ele
submete ou compromete a cumprir as normas ali existentes, mas desta forma cada
homem torna mais livre e possui os mesmos direitos que o outrem. Porque no estado
natural o sentimento do homem e a sua preocupação eram a sua existência e a sua
conservação, não havendo educação e em consequência não havia progresso, pois o
homem neste aspecto é movido pelos seus instintos, mas em contraposição o civilizado
tem noção de justiça, é movido pela razão, suas faculdades se exercem e se
desenvolvem e ele se torna um ser inteligente, um homem, portanto em Rousseau o
homem natural não tem autoridade sobre seus semelhante, mas todos têm os mesmos
direitos.
2. SOBRE A LIBERDADE
Destacava Rousseau que a liberdade era muito importante para que os homens
renunciassem a ela. No contrato social procura uma forma de que todos tenham a sua
própria qualidade de vida.
Para que existisse essa qualidade, primordial haver a presença dos mesmos
direitos sociais, pois o Estado social legítimo é aquele que está próximo da vontade
geral e distante da corrupção. Para ter acesso a soberania os homens deveriam ser
educados desde a infância.
Em sua obra Emílio e a Educação (1972), propugnava essas ideias. O livro na
época foi proibido. A Educação, como democracia, era o sonho do filósofo no nível do
dever-ser, pois, segundo seu pensamento e concepção, se fazia necessária a ação efetiva
para que concretizasse os desejos dos cidadãos e para que as vontades acontecessem era
preciso uma construção coletiva, onde se permitisse a todos a igualdade, significando
que o poder seria construído através da vontade geral, que é o fundamento do corpo
rousseniano. .A Republica é vista como garantia de liberdade, valor colocado como
condição à humanidade.
“O homem é essencialmente social, um animal político” (REALE; ANTISERI,
1990, p. 771). O homem ao ser associado no Contrato Social ele se aliena totalmente,
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ou seja, abdica sem reserva de todos os seus direitos em favor da comunidade. Em
outras palavras, pelo pacto social o homem abdica de sua liberdade, mas sendo ele
próprio parte integrante e ativa de todo social, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo e,
portanto, é livre. “A obediência à lei que se estatuiu para Rousseau, o contrato não faz o
povo perder a soberania, pois não é criado um Estado separado dele mesmo
(ARANHA; MARTINS, 1993, p. 225).” A liberdade equivalia-se á vida, vivida com
dignidade.
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CONCLUSÃO
O presente artigo procura mostrar o preconizado por Rousseau. Consiste na
libertação do homem das cadeias impostas pela civilização para devolvê-lo a sua
primitiva liberdade, embora o escritor saiba que não é mais possível um puro e simples
retorno a natureza original.
Para essa retomada, sugere que há d se formar um pacto social, um contrato
social que leve em conta a irreversibilidade das transformações produzidas pela
história. Se o retorno ao instinto não for possível, tampouco ouso de uma racionalidade
5

rígida pode dar resposta verdadeira. Ao dilema fundamental da política: como garantir
ao mesmo tempo, a segurança coletiva e a liberdade individual.
Rosseau desconfia das soluções que depois serão denominadas de democráticas.
Na sua opinião, não se trata de explicitar quais liberdades individuais devem ser
submetidas a controle e quais a comportamentos, ao contrário devem ser deixadas ao
livre- arbítrio subjetivo.
Para não discutir permanentemente esse contrato, a renúncia à liberdade
individual deve ser total e, obviamente recíproca, válida para todos os cidadãos. Não se
tratando de transformar os cidadãos em súditos, mas em realizar uma profunda mutação
antropológica do ser humano, de modo a tornar inoperantes os vícios produzidos pela
sociedade. Somente um homem educado nos padrões que Rousseau propõe será capaz
de fazer escolhas políticas com base nos interesses coletivos.
Para se conseguir verdadeiramente o interesse coletivo, com a livre adesão de
cada cidadão, significa mudar a própria natureza do homem. Assim, as regras sociais
devem ser vividas como um dever ético e não como uma obrigação imposta pela
convivência, um verdadeiro “Contrato Social”, onde o homem torna-se livre.
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RESUMO: O presente estudo objetiva demonstrar a necessidade de qualificação dos
profissionais do Direito para o desenvolvimento de uma técnica precedentalista no
sistema jurídico brasileiro, a qual se mostra imprescindível diante da insuficiência da
lei para o alcance da segurança e previsibilidade jurídica. Para tanto, utiliza-se dos
métodos comparativo e dedutivo, traçando um paralelo entre os sistemas do common
law e civil law a fim de ilustrar a necessidade de implantação de um sistema de
precedentes neste último, o que requer a mudança de mentalidade dos profissionais da
área jurídica. Inicialmente são descritas as circunstâncias de desenvolvimento
do common law e civil law e delineadas
as razões pelas quais estes sistemas jurídicos
5
atribuíram ao julgador papéis distintos. Em seguida, é apontada a falência da
concepção do sistema romano-germânico do juiz como mero aplicador da lei, o que
resulta no crescimento da importância da jurisprudência, mesmo se tratando de fonte
secundária. Nesse contexto, são indicadas as falhas na utilização das decisões judiciais
pelos aplicadores do direito pátrio, sendo indispensável o desenvolvimento de uma
técnica precedentalista, com o conhecimento de conceitos básicos já há muitos anos
aplicados pelo common law, o que requer a qualificação dos profissionais jurídicos e
dos estudantes dedireito.
Palavras-chave: Sistema jurídico romano-germânico. Processo Civil. Segurança
jurídica. Precedentes. Técnica.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Common law e civil law: mesmos fins e diferentes meios.
2. Mecanismos de valorização da jurisprudência no Código de Processo Civil. 3. A
ausência de uma técnica precedentalista no sistema jurídico brasileiro. 4. Em busca da
uniformidade. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO
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À evidência, como meio de pacificação social que é, deve o direito gerar
estabilidade, proporcionando segurança ao jurisdicionado, permitindo-lhe moldar sua
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conduta contando com certa dose de previsibilidade.
Com efeito, tanto o sistema do commom law quanto o do civil law objetivam tais
fins, contudo, utilizam-se de diferentes meios para alcançá-los. Enquanto o primeiro
possui como fontes primárias do direito a lei e a jurisprudência, atribuindo papel de
destaque ao magistrado, ao qual permite criar o direito, o civil law apenas encarrega o
julgador da tarefa de declarar o direito, restringindo ao Poder Legislativo a tarefa de
criá-lo.
Contudo, a prática jurídica já demonstrou que a interpretação da lei é uma tarefa
criativa em si mesma e capaz de gerar decisões contraditórias, razão pela qual se faz
necessário o desenvolvimento de um sistema de precedentes mesmo nos países
adeptos do sistema romano-germânico.
Especificamente no que tange ao Brasil, foram criados mecanismos a fim de
elevar a importância da jurisprudência das Cortes Superiores, as quais possuem a
função de ditar a interpretação correta do direito constitucional e infraconstitucional.
Todavia, o sistema jurídico brasileiro continua permeado por decisões díspares,
negando aos jurisdicionados a segurança e previsibilidade jurídicas e, por conseguinte,
estimulando a litigiosidade.
Nesse contexto, é imprescindível que se aprimore a técnica de aplicação dos
precedentes no Brasil a fim de que cessem as divergências jurisprudenciais e se
alcance a uniformidade e a isonomia na aplicação da lei pelo Judiciário, o que por
certo reduzirá a quantidade de processos.
Para que isso ocorra, é indispensável a qualificação dos profissionais da área
jurídica, pois são eles que dão forma ao sistema no dia a dia, cuidando-se de agentes
fundamentais para a aplicação dos precedentes.
1.

COMMON LAW E CIVIL LAW: MESMOS FINS E DIFERENTES MEIOS

Como cediço, o common law e o civil law surgiram em circunstâncias políticas e
culturais distintas, o que ensejou a formação de tradições jurídicas diferentes,
caracterizadas por institutos e conceitos próprios (MARINONI, 2011, p. 17).
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Sob esse prisma, enquanto o commom law tem como fontes primárias do direito a
lei e a jurisprudência, reservando posição de destaque ao juiz, na medida em que se
trata de criador do direito, o civil law tem como fonte primária somente a lei,
delegando ao magistrado apenas a tarefa de declarar a vontade da legislação.
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A valorização da criação judicial do direito pelo common law ganhou força com a
Revolução Gloriosa de 1688 – por meio da qual o Parlamento venceu uma longa luta
contra o absolutismo monárquico – uma vez que os juízes sempre estiveram ao lado
do Legislativo, chegando a com ele se misturar, não havendo necessidade de afirmar a
prevalência da lei sobre os magistrados, mas sim a força do direito comum diante do
poder real (MARINONI, 2011, p. 46).
De outro modo, a desconfiança da figura do juiz no civil law é resultado das
mudanças ocasionadas pela Revolução Francesa, tendo em vista que antes do referido
marco histórico os julgadores - que eram aristocratas feudais que haviam comprado ou
herdado o cargo - se negavam a aplicar a legislação contrária aos membros da nobreza,
interpretando as normas de forma a favorecê-los.
5

Destarte, após o fim do Ancien Régime impôs-se uma separação rígida entre os
poderes, sobretudo entre as funções do Legislativo e do Judiciário, ficando os juízes
limitados a afirmar o que já havia sido dito pelo legislativo (juge bouche de la loi)[1].
Acreditava-se que manter o juiz preso à lei seria sinônimo de segurança jurídica.
A certeza do direito estaria na impossibilidade de o juiz interpretar a norma, devendo
se limitar a atuar a vontade da mesma, o que garantiria ao cidadão a previsibilidade no
trato das relações sociais e a certeza jurídica[2].
Nesse sentido preleciona Tereza Arruda Alvim Wambier (2009):
A ideia de que o poder central era justificado ou
legitimado pela vontade do povo, foi uma das principais
concepções que inspirou a Revolução Francesa.
Consequentemente, os juízes tinham de obedecer à lei, tinham
de decidir os casos precisamente de acordo com a lei, sendo,
suas decisões sempre fundamentadas, devendo ser feita
expressa referência à lei em que se baseavam as decisões.
Juízes eram vistos como seres inanimados, agindo como se
fossem "a boca da lei". As teorias dedutivas eram capazes de
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explicar as decisões judiciais como se elas fossem o resultado
de um raciocínio absolutamente lógico: Lei + fatos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

= decisão. Essa concepção rígida era parcialmente decorrente
de uma profunda desconfiança nutrida pela burguesia em
relação aos juízes. (grifo do autor)
Sem embargo, com o tempo verificou-se que o texto legal pode dar origem a
diversas interpretações e, por conseguinte, a diferentes decisões judiciais, ensejando a
insegurança jurídica, a ausência de previsibilidade acerca da atuação do Judiciário e o
tratamento heterogêneo àqueles que buscam a Justiça para a solução dos litígios.
Nesse contexto, ganhou destaque o papel da Corte de Cassação Francesa, órgão
não jurisdicional criado em 1790 para cassar a interpretação incorreta dada à lei pelos
julgadores.
Com o tempo, a Cour de Cassation assumiu função jurisdicional, ocupando
a posição de órgão de cúpula do sistema com o encargo de ditar a interpretação
correta da lei (MARINONI, 2011, p. 60-61).
Dessa forma, as interpretações judiciais não mais estavam sujeitas ao controle
externo, buscando-se dentro do próprio Judiciário fixar a unidade do direito. Assim,
elevou-se o papel da jurisprudência dentro do civil law a fim de que fossem evitadas
decisões conflitantes.
Nada obstante, mesmo diante da constatação pragmática que a lei não é capaz de
por si só garantir a isonomia em sua aplicação, a doutrina jurídica do civil law ainda
não se preocupou em criar um sistema de precedentes.
A esse respeito, note-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 63-64):
Trata-se de algo realmente curioso. Embora a praxe tenha
constatado que de nada adianta a lei quando o cidadão não
sabe o que esperar dos juízes, a única preocupação da doutrina
tem sido a de demonstrar que, apesar de ter se tornado
evidente que o juiz presta a tutela jurisdicional indo muito
além da mera aplicação da lei, isso não significa negação do
princípio da separação dos poderes. Ou melhor, a doutrina não
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tomou consciência de que, diante da variedade das decisões e
interpretações da lei, seria necessária uma elaboração
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dogmática capaz de garantir a segurança, a previsibilidade e a
igualdade. Há que se dizer, sem qualquer pudor, que a doutrina
do civil law cometeu o pecado grave ao encobrir a necessidade
de um instrumento capaz de garantir a igualdade diante das
decisões, fingindo crer que a lei seria bastante e preferindo
preservar o dogma em vez de denunciar a realidade e a funesta
consequência dela derivada.
Desta feita, é inegável que a segurança jurídica desejada no civil law não pode
mais dispensar o sistema de precedentes, há muito estabelecido no common law.
2.

MECANISMOS DE VALORIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
A possibilidade de decisões distintas acerca de um mesmo caso presente no civil

law não só gera incerteza e insegurança jurídicas, mas também estimula a
5

litigiosidade, na medida em que o ingresso no Judiciário se torna um “jogo de azar”
em que se pode perder ou ganhar, a depender do posicionamento magistrado quanto à
matéria.
Nesse contexto, o Judiciário se vê assoberbado, tendo em vista o crescente
número de processos, o que o leva a buscar meios de valorização da jurisprudência
com o fim de uniformizar a interpretação judicial do direito e, consequentemente, dar
vazão aos processos que lotam os escaninhos das Varas e Gabinetes, bem como inibir
o ajuizamento de novos feitos[3].
Sob esse prisma, assume posição de destaque a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça[4], Cortes Superiores às quais
incumbe, respectivamente, fixar a interpretação da Constituição e da lei, uma vez que
foram criados diversos mecanismos a fim de conduzir as instâncias inferiores a se
servir dos entendimentos exarados pelos aludidos tribunais.
A título exemplificativo, podem-se citar os artigos 332, 1.036 e seguintes, incisos
IV e V do artigo 932, todos do Código de Processo Civil.
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Com efeito, o artigo 332 do Código de Processo Civil[5] prevê a improcedência
liminar do pedido nas causas que dispensem a fase instrutória, quando o pedido
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contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos
repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas
ou assunção de competência.
A propósito, embora o dispositivo não mencione, conforme a maioria da
doutrina[6]e jurisprudência[7] pátrias, o entendimento do juiz deve ser consonante
com o dos tribunais superiores, pois esse instrumento serve à ratificação da
jurisprudência sólida das Cortes Superiores.
Assim, a técnica de julgamento liminar de mérito do art. 332, ao combater a
proliferação de causas repetitivas, traz traços de respeito à jurisprudência.
Por sua vez, os incisos IV e V do artigo 932[8] aumentam os poderes do relator e
impõe a valorização da jurisprudência ao permitir que este negue seguimento ao
recurso de forma monocrática quando manejado em confronto com súmula do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
ou acórdão firmado em julgamento de recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores
ou, ainda, que lhe dê provimento de igual forma, após facultada a apresentação de
contrarrazão, nas mesmas situações.
Não se pode deixar de falar dos artigos 1.036[9] e seguintes do Código de
Processo Civil, os quais preveem o julgamento de recursos repetitivos por amostragem
pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça com o sobrestamento
dos demais recursos até que haja o pronunciamento definitivo da Corte Superior
acerca da questão de direito discutida.
3.

A AUSÊNCIA DE
UMA TÉCNICA
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

PRECEDENTALISTA NO

Mesmo diante da criação dos supracitados mecanismos o sistema jurídico
brasileiro continua a mercê da insegurança e incerteza jurídicas, tendo em vista a
permanência da falta de sistematização e uniformidade na aplicação da jurisprudência.
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Isso porque, objetivando desafogar os tribunais, reproduz-se o método silogístico,
agora com a jurisprudência ocupando o lugar da lei como premissa maior, não
havendo uma técnica para a aplicação do precedente[10] com uma comparação rígida
entre o leading case e o caso concreto que está em julgamento.
Outro não é o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira (2007):
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Em nosso país, quem examinar os acórdãos proferidos,
inclusive pelos tribunais superiores, verificará que, na grande
maioria, a fundamentação dá singular realce à existência de
decisões anteriores que hajam resolvido as questões de direito
atinentes à espécie sub iudice. Não raro, a motivação reduz-seà
enumeração de precedentes: o tribunal dispensa-se de analisar
as regras legais e os princípios jurídicos pertinentes – operação
a que estaria obrigado, a bem da verdade, nos termos do art.
458, nº II, do Código de Processo Civil, aplicável aos acórdãos
nos termos do art. 158 – e substitui o seu próprio raciocínio
pela mera invocação
de julgados anteriores. (grifo do autor)
5
Sem embargo, dever-se-ia prestigiar um raciocínio consistente na identificação da
regra de direito estabelecida no precedente que envolveu fato semelhante ao que está
em julgamento e não somente fazer menção a ementas ou a parte dispositiva da
decisão anterior[11].
A esse respeito, é importante que se conheçam os elementos que compõem o
precedente: a ratio decidendi e o obiter dictum a fim de se evitar o risco da distorção
do precedente e se propiciar uma aplicação uniforme e isonômica do Direito[12].
In proposito la dottrina del precedente distingue tra ratio
decidendi, ossia la regola di diritto che è stata posta a diretto
fondamento della decisione sui fatti specifici del caso, e obiter
dictum, ossia tutte quella affermazioni ed argomentazioni che
sono contenute nella motivazione della sentenza ma che, pur
potendo essere utili per la comprensione della decisione e dei
suoi motivi, tuttavia non constituiscono parte integrante del
fondamento giuridico della decisione. (TARUFFO)
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É preciso ainda, que se tenha domínio da técnica de distinguish (demonstração de
que o caso possui particularidades que o diferenciam) e overruling (método de
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superação dos precedentes).
Contudo, a aplicação equivocada dos precedentes não resulta apenas da conduta
dos julgadores das instâncias inferiores, mas também da ausência de técnica de
elaboração das decisões pelos Tribunais Superiores, os quais não se preocupam em
decidir de forma fundamentada de modo a permitir a utilização da ratio decidendi em
casos futuros.
Sobre o tema, afirma Maurício Martins Reis (2013) que
A possibilidade de literalmente “desrespeitar” um
precedente ocorre em virtude do fato de o próprio precedente
não se ter dado o respeito para vincular futuros casos: ele
tolerou o próprio descumprimento, na medida em que omitiu
ou mal fundamentou os critérios ou as razões afastadas em
benefício da orientação (arbitrariamente) escolhida.
Outro fator que ocasiona a incerteza jurídica e a ausência de previsibilidade são
as divergências de posicionamentos dentro das próprias Cortes Superiores, as quais,
em que pese se constituírem em órgãos uniformizadores da interpretação das normas
constitucionais e legais, não são capazes sequer de alcançar uma posição comum
interna, o que acaba por refletir nas instâncias ordinárias.
Quando um dos tribunais superiores profere uma decisão,
espera-se que, justamente em virtude da missão que lhes foi
atribuída pela Constituição Federal, daquela decisão se extraia
verdadeiro modelo de atuação, para os próprios tribunais e para
todos os demais órgãos do Judiciário, de modo que, mesmo que
ainda não sumulado um determinado entendimento, sirva,
aquela decisão judicial, como parâmetro para os julgamentos
futuros.
A função constitucional do STF e do STJ fica
comprometida
pela
intensidade
de
divergência
jurisprudencial interna corporis provocada por estes mesmos
tribunais. Isso porque, em vez de funcionarem como tribunais
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que deem ensejo à uniformização do entendimento relativo à
norma constitucional ou federal, ao manterem profunda e
insistente discrepância acerca de determinadas questões
jurídicas, referidos tribunais proporcionam justamente o
resultado oposto, qual seja a insegurança e intranquilidade
acerca de como deve ser interpretada uma norma constitucional
ou federal.[13](WAMBIER, 2009)
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Além disso, os jurisdicionados têm que lidar com as constantes mudanças
de posicionamentos das Cortes Superiores, que ocorrem muitas vezes de maneira
abrupta e nem sempre por motivações jurídicas.
A propósito, observe-se o ensinamento de Tereza Arruda Alvim Wambier (2009):

Há exemplo recentíssimo, que demonstra como as
divergências jurisprudenciais criadas pelos próprios Tribunais
Superiores podem ter efeitos gravíssimos, sobre toda a
5

jurisprudência nacional e, consequentemente, sobre toda a
sociedade.
Em 2005, o STF proferiu decisão no sentido de que a
norma que autorizava a penhora de bem de família de fiador em
contrato de locação seria inconstitucional. É natural, diante
disso, que vários outros tribunais do País tenham adotado o
mesmo entendimento, já que a referida decisão ganhou ampla
repercussão, e vários recursos tenham sido interpostos contra as
decisões manifestadas em sentido contrário àquela exarada pelo
STF. Não bastasse, como a impenhorabilidade de bem de
família é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida ex
officio no curso do processo de execução, muito provavelmente
várias penhoras, realizadas sobre o bem de família do fiador de
aluguéis, acabaram sendo desconstituídas mesmo sem
provocação do interessado.
Mas eis que, no começo do ano de 2006, o STF reviu seu
posicionamento, manifestando-se em sentido contrário.
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Naturalmente, esta nova orientação agravará, ainda mais,
a instabilidade jurídica até então existente, a respeito da
referida questão. (grifo do autor)
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Acerca das oscilações de entendimento, confira-se ainda didático acórdão
proferido pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, no Agravo Regimental nos
Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 228432:
PROCESSUAL – STJ - JURISPRUDÊNCIA
NECESSIDADE DE QUE SEJA OBSERVADA.

-

O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um
escopo especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe
a interpretação, em todo o Brasil. Se assim ocorre, é necessário
que sua jurisprudência seja observada, para se manter firme e
coerente.
Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal
Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o
Poder Judiciário mantém sagrado compromisso com a justiça e
a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao
sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um
desserviço a nossas instituições. Se nós – os integrantes da
Corte – não observarmos as decisões que ajudamos a formar,
estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários
façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde
sentido a existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la.
(BRASIL, 2002)
Outro problema que prejudica a aplicação uniforme e isonômica do Direito no
sistema jurídico brasileiro é a crença de que o magistrado é independente para decidir
conforme sua convicção.
Sem embargo, somente será possível o alcance da previsibilidade quando os
juízes afastarem as interpretações pessoais e passarem a se manifestar de modo
institucionalizado, isto é, como membros de um sistema, afinal a jurisdição é una[14].
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Ora, se não há dúvida que o Judiciário, tomado em sua
unidade, não pode atribuir vários significados à lei ou decidir
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casos iguais de forma desigual, restaria àqueles que sustentam
que o juiz não pode se subordinar ao precedente o argumento
de que o Judiciário pode e deve ter diversos entendimentos e
decisões sobre a mesma lei e o mesmo caso, como se fosse um
Poder irremediavelmente multifacetado.
Ora, um organismo que tem manifestações contraditórias
é, indubitavelmente, um organismo doente. Portanto, é preciso
não confundir independência dos juízes com ausência de
unidade, sob pena de, ao invés de se ter um sistema que
racional e isonomicamente distribui justiça, ter-se algo que,
mais do que falhar aos fins a que se destina, beira a um
manicômio, onde vozes irremediavelmente contrastantes, de
forma ilógica e improducente, se digladiam. (MARINONI,
2011, p. 205)
Nesse contexto, de pouco adianta
uma legislação estável diante da constante
5
alternância das decisões judiciais. Como atos de poder que são, tais decisões devem ter
estabilidade, na medida em que tais atos geram responsabilidade para aquele que os
instituiu. Assim, não podem as decisões ser livremente desconsideradas pelo próprio
Poder Judiciário. (MARINONI, 2011, p. 30)
Com efeito, existe uma falha no sistema jurídico pátrio que contribui para a
existência de todas as problemáticas apontadas, a qual consiste na falta de preparo do
profissional jurídico para lidar com os precedentes.
O ensino jurídico brasileiro é focado em conceitos, fontes, história, códigos, leis,
não dispensando a devida importância aos precedentes, o que, evidentemente, reflete
na formação de profissionais do direito que reproduzem tal modelo.
Sobre o tema, preleciona Amilcar Araújo Carneiro Júnior (2012, p. 112):
[...] No Civil Law, o estudante de Direito estuda por meio
de livros de direito substantivo ou processual, denominado
doutrina, que contém um histórico, fontes, conceitos,
classificação, e comentários, o que remete o estudante a artigos
dos códigos e das leis em sentido estrito. São assuntos e
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conceitos desenvolvidos e sedimentados ao longo do tempo,
muito calcados na interpretação da lei, não se dado a devida
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ênfase aos precedentes dos tribunais superiores e inferiores. O
método de ensino se dá na mesma toada, e, de modo geral, os
professores repetem o conteúdo da doutrina em sala de aula,
não havendo um compromisso maior com a prática ou com
reflexões mais críticas. Há exceções, é claro.
Logicamente, esta formação jurídica irá influenciar o
profissional do Direito que a reproduzirá em sua atividade
profissional, como juiz, membro do Ministério Público,
defensor, advogado público ou privado.
Destarte, mesmo diante da valorização da jurisprudência pelo civil law em razão
da necessidade de decisões uniformes, o mundo acadêmico permanece preso a um
modelo jurídico ultrapassado, reproduzindo um aprendizado baseado em normas e
doutrina somente.
4. EM BUSCA DA UNIFORMIDADE
É indubitável que a dispersão jurisprudencial é prejudicial para o ordenamento
jurídico, ocasionando um cenário de incerteza, insegurança, e estimulando a
litigiosidade, como já dito.
Assim, é importante que se busque uma aplicação sistemática dos precedentes,
com a devida fundamentação a fim de que se possa extrair a ratio decidendi dos
julgados, distinguindo-a do obiter dictum.
Para tanto é imprescindível a qualificação dos profissionais da área jurídica, com
a introdução do estudo dos precedentes na grade curricular das faculdades a fim de
que os futuros operadores do direito estejam preparados para a aplicação
precedentalista uniforme e fundamentada nas diversas áreas em que forem atuar.
Sem embargo, em caráter imediato, é imprescindível a qualificação daqueles que
já atuam no âmbito jurídico, principalmente, dos julgadores. Dessa forma, os órgãos
ligados à magistratura devem investir na qualificação dos que julgam para que o
Judiciário possa lidar com a aplicação dos precedentes de maneira racional e madura,
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deixando de lado dogmas obsoletos tais como a independência do juiz para decidir
conforme a sua convicção.
Somente com a qualificação de Ministros, Desembargadores e juízes acerca da
importância dos precedentes será possível o alcance da coerência interna no Judiciário
quanto à aplicação de suas próprias decisões, pondo fim à dispersão jurisprudencial.
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Do mesmo modo, órgãos ligados às diversas carreiras jurídicas devem preparar
seus profissionais para lidar com a técnica precedentalista, afinal, também para
advogados, defensores, promotores e procuradores é imprescindível a correta
identificação da ratio decidendi de um julgado com o objetivo de saber se os
fundamentos nos quais se embasa também são aplicáveis ao caso com o qual se
deparam.
Assim sendo, somente com o preparo dos profissionais é possível que se aprimore
a técnica precedentalista pátria.
CONCLUSÃO
5

Diante da multiplicidade de entendimentos jurisprudenciais acerca de um mesmo
tema, a qual não se limita a existir entre órgãos jurisdicionais distintos, mas também se
verifica dentro dos tribunais pátrios, entre turmas e seções, bem como em face da
oscilação dos entendimentos das Cortes Superiores brasileiras, é notória a importância
da elaboração de um sistema de aplicação de precedentes a fim de que se possa
garantir aos jurisdicionados a segurança e previsibilidade jurídicas.
O respeito a uma técnica na utilização dos precedentes permitirá que os cidadãos
conheçam o direito e tenham a certeza de sua aplicação uniforme e isonômica, o que
diminuirá a litigiosidade e proporcionará ao cidadão que paute sua conduta em
conformidade com o entendimento do Judiciário acerca da lei, trazendo-lhe
tranquilidade no desempenho dos atos da vida civil.
Sem embargo, a mudança de um sistema jurídico com a criação de uma técnica
precedentalista requer o preparo dos profissionais que nele atuam, sob pena de que o
jurisdicionado seja vítima da ausência de preparo dos julgadores, advogados,
promotores, defensores e procuradores, o que é indesejado e até mesmo injusto.
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Nesse contexto, cabe aos órgãos de classe investir na qualificação dos
profissionais a eles vinculados a fim de que conheçam conceitos básicos acerca dos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

precedentes tais como ratio decidendi e obiter dictum e ainda, aprendam a comparar
casos, identificar um julgado paradigma, verificar sua aplicabilidade à determinada
hipótese e até mesmo provocar a alteração de um entendimento calcado em precedente
que não mais se aplica em razão das mudanças sociais.
É preciso ainda, que seja superado o velho mito da independência funcional do
juiz como característica que lhe permite decidir conforme suas convicções pessoais,
haja vista a impossibilidade de se submeter aquele que busca a Justiça à incerteza das
convicções do julgador.
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NOTAS:
1 [1] “Segundo uma tradição que remete à Revolução Francesa, aos juízes é
proibido decidir ‘par voie de disposition générale et réglementaire’ (art. 5º do
Código de Napoleão) e, co-respectivamente, de motivar as sentenças sobre a
base única de precedentes judiciais que, por tais vias, terminem por assumir o
caráter de um ‘arrêt de réglement”, isto é, de uma verdadeira e própria lei.
Portanto, diversamente do que ocorreu nos países anglo- saxões, na Europa
continental está consolidado o ensinamento segundo o qual a jurisprudência
não constitui fonte do direito.” (PICARDI, 2008, p. 145).
[2] A segurança e a previsibilidade obviamente são valores almejados por
ambos os sistemas. Porém, supôs-se no civil law que tais valores seriam realizados por
meio da lei e da sua estrita aplicação dos juízes, enquanto no common law, por nunca
ter existido dúvida que os juízes interpretam a lei e, por isso, podem proferir decisões
diferentes, enxergou-se na força vinculante dos precedentes o instrumento capaz de
garantir a segurança e a previsibilidade de que a sociedade precisa para se
desenvolver. (MARINONI, 2011, p. 63).
[3] “O notório e angustiante congestionamento do Poder Judiciário vem
conduzindo o processo civil brasileiro por tentativas e caminhos novos que incluem o
reforço dos poderes do relator, em associação com meios e modos de valorizar os
precedentes judiciários consolidados.” (DINAMARCO, 1999. p. 128).
[4] O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Constituição Federal
de 1988 com a ambição de ser o órgão que aliviaria a excessiva carga do
Supremo Tribunal Federal, absorvendo parte de sua competência, ao qual
cumpriria resgatar a uniformidade do entendimento acerca do direito objetivo
federal por meio do instrumento processual do Recurso Especial.
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[5] Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que
contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
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III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido
se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em
julgado da sentença, nos termos do art. 241.
§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.
5

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do
processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do
réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
[6] Nesse sentido: Humberto Theodoro Júnior (2007, p. 14-15), Luiz Rodrigues
Wambier, Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina (2006, p. 66) e
Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 518).
[7] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE.
ART. 285-A DO CPC. ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE.
DISSIDÊNCIA RELATIVA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. APLICAÇÃO DA
NOVA TÉCNICA. DESCABIMENTO .EXEGESE TELEOLÓGICA.
1.A aplicação do art. 285-A do CPC, mecanismo de celeridade e
economia processual, supõe alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto à
matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas instâncias superiores,
sobretudo juntoao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
2.Recurso especial não provido. (BRASIL, 2011)
[8] Art. 932. Incumbe ao relator: [...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal;
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b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
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V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento
ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
[9] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários
ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para
julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de
Justiça.
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de
tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da
controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na
região, conforme o caso.
§ 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente,
que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso
extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o
prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá
apenas agravo interno.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de
justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior,
que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois)
ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de
direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do
tribunal de origem.
§ 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que
contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.
[10] Michele Taruffo afirma que quando se fala em precedente se faz referência
a uma decisão relativa a um caso particular que se firma como paradigma, podendo
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ser aplicada como critério de decisão num caso subsequente em razão da possível
analogia entre fatos dos dois casos. O precedente somente será eficaz se houver uma
justificação quanto à aplicação da ratio decidendi de um primeiro caso num caso
subsequente, determinando a decisão deste último. Por sua vez, a jurisprudência se
trata de uma pluralidade muito ampla de de decisões relativas a diversos casos
concretos (TARUFFO apud CARNEIRO JÚNIOR, 2012. p. 142). Luiz Guilherme
Marinoni (2011, p. 215) acrescenta ainda que o precedente não é sinônimo de decisão
judicial, na medida em que esta é vista apenas sob o aspecto formal, enquanto o
precedente encerra decisão de matéria de direito que ostenta características para se
firmar como paradigma a orientar julgadores e jurisdicionados, características essas
que se encontram no conteúdo material da própria decisão e que tem aptidão para
produzir efeitos externamente a ela.
[11] J. J. Gomes Canotilho denominou “jurisprudência precedentalista” a
técnica atualmente utilizada nas decisões do Judiciário brasileiro de citação mecânica
de ementas de julgados e decisões. Ao definir a referida expressão o autor afirma que
“Jurisprudência precedentalista é aquela que recorre sistematicamente a remissões e
reenvios para sentenças anteriores onde foram discutidos as mesmas questões ou
questões semelhantes. Esse tipo de jurisprudência merece sérias reticências à doutrina.
Num trabalho publicado em 1984, um jurista alemão (R. Schmidt) chamava a atenção
para a prática profissional dos juízes. Ter-se-ia instalado um positivismo
jurisprudencial jurisdicional ancorado num precedentalismo metódico judicialmente
fechado. Mas de que precedentalismo se trata? De reenvio para leading cases que se
transformaram em casos de arte
jurisprudencial? Não! De ‘assentos’ ou de
5
uniformizações de jurisprudência, tendencialmente inevitáveis e desejáveis? Não! O
que se passa é um pragmatismo do caso baseado noutros ‘casos’. A remissão de
‘sentença para sentenças’, o ‘reenvio de acórdãos para acórdãos’ poderá ser um meio
de ‘descarga’ da inflação processual, mas pode transformar-se também na morte da
própria jurisprudência. Se o teoreticismo jurisprudencial corre o risco de uma scientia
sem prudentia, o positivismo precedentalista coloca-nos perante os perigos de
uma prudentia sem scientia.” (“destaques do original”) (CANOTILHO, 2003)
[12] “Se é certo que o papel da jurisprudência é cada vez mais importante,
também é certo que é preciso um estudo mais rigoroso da teoria do precedente e um
aprimoramento na utilização das técnicas desenvolvidas a partir desse conjunto
teórico. E uma das técnicas mais importantes é, justamente, a técnica de 'redação do
preceito normativo jurisprudencial', a ratio decidendi, a 'norma jurídica geral'
construída a partir de casos concretos.” (STRECK, 2009).
[13] No mesmo sentido se dá a lição de Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 127):
“[...] Há alguma preocupação, na ordem jurídica brasileira, com a previsibilidade. Neste
sentido, podem ser citadas as normas constitucionais que preveem as funções do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, de
uniformizar a interpretação da lei federal e de ‘afirmar’ o sentido das normas
constitucionais. Deixando-se de lado a questão relacionada ao Supremo, torna-se
estarrecedor perceber que a própria missão de garantir a unidade do direito federal,
atribuída e imposta pela Constituição ao Superior Tribunal de Justiça, é completamente
desconsiderada na prática jurisprudencial brasileira. As decisões do Superior Tribunal
de Justiça não são respeitadas nem no âmbito interno da Corte. As turmas não guardam
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respeito pelas decisões das Seções e, o que é pior, entendem-se livres para decidir casos
iguais de forma desigual.”
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[14] Registre-se, por oportuno, que o que se combate por meio do presente
estudo não é a possibilidade de juiz criar o direito, o que é inquestionável, na medida
em que a decisão judicial consiste em norma individual a ser aplicada a determinado
caso concreto, mas a criação de normas distintas para casos iguais, o que por óbvio
fere de morte a segurança jurídica.
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RESUMO:O conceito de família vem evoluindo a partir das mudanças sociais. O
vínculo afetivo tem sido reconhecido tanto quanto o vínculo biológico para os efeitos
legais. Nesse contexto, a problemática da presente pesquisa pode ser representada pela
indagação: é possível o reconhecimento da múltipla filiação, constando os pais
biológicos e os pais afetivos no assento de nascimento? O objetivo é analisar os
aspectos constitucionais da multiparentalidade. A pesquisa foi desenvolvida pelo
método dedutivo dialético, a partir da legislação, doutrinas, artigos científicos e análise
jurisprudencial.
PALAVRAS CHAVES: Multiparentalidade; Família; Aspectos Constitucionais.
SUMÁRIO: Resumo. Abstract. Introdução.
1. Da Família - 1.1. Evolução Histórica da
5
Família - 1.2. Conceito e Pressupostos do Instituto Famílias - 1.2.1. Modelos
Contemporâneos de Família; 2. Os Princípios Constitucionais e do Direito de Família
Aplicáveis na Multiparentalidade; 3. Quando a biparentalidade se torna múltipla;
4. Filiação; 5. Multiparentalidade - 5.1. Tentativa conceitual - 5.2. Efeitos e análise
jurisprudencial da multiparentalidade; 6. A existência da interpretação da
multiparentalidade na Constituição Federativa do Brasil; Considerações finais;
Referências.
ABSTRACT: The concept of family has evolved from social changes. The affective
bond has been recognized as much as the biological link to the legal effects. In this
context, the problem of this research can be represented by the inquiry: Is it possible to
recognize the multiple affiliation, by providing the biological parents and the affective
parents in the birth seat? The goal is to analyze the constitutional aspects of
multiparenting. The research was developed by the dialectical deductive method, from
the legislation, doctrines, scientific articles and judicial analysis.
KEYWORDS: Multiparenting; Family; Constitutional aspects.
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INTRODUÇÃO
A multiparentalidade é o reconhecimento concomitantemente das filiações
socioafetivas com as filiações biológicas. O direito procura projetar ao ordenamento
jurídico tudo aquilo que vem das relações humanas, fatos sociais e o costume formador
da base da sociedade, ou seja, a família. O presente artigo possui como finalidade
demonstrar as mudanças no escopo familiar e na parentalidade, especificamente dos
aspectos constitucionais da família multiparental. As pesquisas realizadas ensejam
esclarecer o conceito da família multiparental, tendo a exposição doutrinária acerca do
tema, tal como suas interpretações constitucionais e jurisprudências, apresentar os
princípios aplicáveis ao tema, avaliando os seus aspectos mais controversos. Desta
forma, busca analisar onde inicia a relação multiparental, delimitando assim as
diferentes modalidades de famílias, características e pressupostos, a fim de obter-se a
compreensão mais ampla deste instituto, para passar a analisar a multiparentalidade e
seus aspectos constitucionais, seus limites e suas peculiaridades. Verificando-se a
aplicação principiológica do direito de família e direito constitucional.
1. DA FAMÍLIA
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA
A família é vista como o pilar da organização social, sendo mais antiga do que o
próprio Estado, e vem evoluindo gradativamente, desde os tempos mais remotos até
a atualidade.
Apesar de que a família aparece como um fato natural e espontâneo, a sua
evolução histórica se encontra fortes traços de cultura. Como expõe Recaséns Siches,
(1965, p. 552) “o fato de que a família se origine primariamente nesse fenômeno
natural de nenhum modo significa que seja simples produto da natureza”.
A história da família brasileira é encontrada no modelo de origem da família
romana. Na antiga Roma a família tinha como base a sociedade patriarcal, onde no
poder estava o pai como chefe da comunidade. Este era uma pessoa que chefiava todo o
resto da família, que vivia sobre seu comando, sendo assim, a primeira e última palavra
sempre era a dele. O direito romano forneceu ao Direito brasileiro elementos básicos da
família como unidade jurídica, econômica e religiosa, fundada na autoridade de um
chefe.
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Segundo Paulo Lôbo (2009, p. 40-41), sob o ponto de vista do ordenamento
jurídico, o direito de família brasileiro pode ser dividido em três períodos: o primeiro
era do direito de família canônico, no qual predominou o modelo de família patriarcal,
abrangendo a Colônia e o Império; o segundo período é chamado de direito de família
laico, instituído com a proclamação da República em 1889, onde houve a redução
progressiva do modelo patriarcal, perdurando até a Constituição de 1988; e, por fim, o
direito de família igualitário e solidário, instituído pela Constituição Federal de 1988.
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Aproximadamente no século V, o poder de Roma foi repassado para as mãos do
chefe da Igreja Católica Romana. A Igreja era totalmente contrária à dissolução do
casamento por entenderem que não podiam os homens dissolver a união realizada por
Deus e, portanto um sacramento.
Maria Helena Diniz aduz que:
No Brasil, por muito tempo, a Igreja Católica foi titular
quase que absoluta dos direitos matrimoniais; pelo Decreto de 3
de novembro de 1827 os princípios do direito canônico regiam
5

todo e qualquer ato nupcial, com base nas disposições do
Concílio Tridentino e da Constituição do Arcebispado da
Bahia.(DINIZ, p. 51, 2008).
Mesmo com o passar do tempo, as normas do código civil de 1916 e as novas
cartas constitucionais manteve a estrutura patriarcal, o casamento como forma
exclusiva de formação da família, o expresso tratamento discriminatório dado aos filhos
nascidos fora do casamento e aos havidos por adoção e a ausência de referências ao
companheirismo, seja ela na forma de união estável, seja na forma do concubinato.
Nota-se mesmo com tantas alterações legislativas a única instituição reconhecida
como familiar era o casamento, enquanto a união estável e o concubinato eram
ignorados pelo legislador e pela sociedade, e a adoção era deixada para segundo plano
por meio de expressar diferenças de direitos e de tratamento entre os filhos sanguíneos
e os adotados, sendo de pouca relevância jurídica o afeto nas relações familiares.
A entidade familiar de início é composta pela figura do marido e da mulher. A
família é uma sociedade natural formada por laço de sangue (consanguinidade) ou de
afinidade. Os laços de sangue resultam da descendência (filhos, neto, bisnetos, etc.). A
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afinidade se dá com a entrada dos cônjuges e seus parentes que se agregam à entidade
familiar pelo casamento.
Com o passar do tempo e a evolução a que passou a sociedade, o modelo familiar
mudou, pois, a família passou a ser vista como um instrumento de desenvolvimento
pessoal de cada indivíduo, e não mais como uma instituição o casamento, que já não
era mais o único aspecto para criação de família. Sendo assim as legislações e a
constituição foram aceitando aos poucos novos modelos de famílias, como uniões
estáveis que podem constituir família, que há a família monoparental (mãe ou pai
solteiro) e que há família na união de pessoas do mesmo sexo.
1.2 CONCEITO E PRESSUPOSTOS DO INSTITUTO FAMÍLIAS
É importante para a compreensão deste artigo, a abordagem e um estudo sobre o
conceito de entidade familiar.
Família etimologicamente, deriva do latim familia, e significava “grupo
doméstico” ou o conjunto das propriedades de alguém, isso incluía os escravos e os
servos. De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira (p. 287, 2015) Família vem da
expressão famulus ou famuli no plural, e significava “Servo ou escravo doméstico”.
O conceito de família não é definido claramente no Código Civil atual, no
entanto, como regra geral o Código Civil considera membros da família as pessoas
unidas por relação conjugal ou de parentesco.
Sílvio de Salvo Venosa observa a entidade familiar como:
Importa considerar a família em conceito amplo, como
parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas vínculo
jurídico de natureza familiar [...] em conceito restrito, família
compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que
vivem sob pátrio poder ou poder familiar (VENOSA, p. 18,
2005).
Venosa esclarece que sob o conceito sociológico considera se família, pessoas
que vivem sob o mesmo teto com autoridade sendo seguida por um titular, levando
ainda em consideração a posição de pater familias do direito Romano. O jurista Ulpiano
entende que família se qualifica pelo plural de pessoas que, pela natureza ou pelo
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direito, que vive sob o poder de outra, essa definição se enquadra na visão do Código
Civil de 1916.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

No entendimento do Código Civil de 1916, a família era compreendida como
sendo “o conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum, ou seja,
unidos por laços de sangue. Em sentido estrito, a família representa o grupo formado
pelos pais e filhos, unida entre si pelo matrimônio, pela filiação e pela adoção”. Com
isso só eram reconhecidos às uniões originados pelo casamento civil, bem como
somente os filhos oriundos dessa relação, sendo por consanguinidade ou adoção.
Em meados do século XX, a família patriarcal foi perdendo gradativamente seu
destaque, e o Direito de Família foi se aprimorando, dando espaço, por exemplo, a
igualdade entre os cônjuges e entre os filhos.
Já o Código Civil de 2002 não oferece apenas um conceito da família, como se
observa que os arts. 1.829 e 1.839, que faz dimensão sobre a linha sucessória, conferem
sentido amplo de família, que abrange os parentes em linha reta (pais, filhos, netos) e os
em linha colateral até o quarto grau (irmãos, tios e sobrinhos, primos). Em sentido
5

estrito, tem-se a chamada família primária, constituída por pais e filhos, considerada na
disposição do art. 1.568.
A família atual não está baseada em tabus e formas como antigamente, mas em
afetividade, pois pode ser considerada como família qualquer relação de afeto (DIAS,
2010, p. 44). Como a família multiparental é o reconhecimento concomitantemente das
filiações socioafetivas com as filiações biológicas.
A partir do momento em que as relações matrimoniais deixaram de ser
reconhecidas como a única pela sociedade, aumentou-se o conceito de entidade
familiar. Percebe-se que as entidades familiares compostas por um elo de afetividade
eram ignoradas do âmbito da juridicidade (DIAS, 2010). Flávio Tartuce (2016, p.1.383)
aduz que “os vínculos familiares são complexos, não cabendo um modelo fechado para
resolver os numerosos problemas que surgem na realidade contemporânea”.
A família pode ser aquela formada pelo casamento que gera uma relação
matrimonial, pelo vínculo de afinidade que vem a ligar um dos cônjuges aos parentes
do outro, e também pode se formar através da adoção, de afinidade ou de parentesco
(OLIVEIRA, 2004, p. 10).
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De acordo com Paulo Lôbo (2009, p. 79-80), em todos os tipos de famílias há
características comuns, sem as quais não se configuram como entidades familiares. São
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elas: a afetividade, que é fundamento e finalidade da família; a estabilidade, excluindo,
portanto, os relacionamentos casuais ou descomprometidos; e a convivência pública e
ostensiva, pressupondo uma unidade familiar que se apresente assim publicamente.
A Lei Maria da Penha (Lei 11.3 40/2006) dispõe em seu artigo 5o, inciso II,
seguindo a mesma linha de raciocínio da doutrina majoritária e de forma clara ensina
que família é compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa.
Sob o ponto de vista do direito, Paulo Lôbo (2009, p.2) expos que a família é feita
de duas estruturas associadas: os vínculos e os grupos. Há três sortes de vínculos, que
podem coexistir ou existir separadamente: vínculos de sangue, vínculos de direito e
vínculos de afetividade. A partir dos vínculos de família é que se compõem os diversos
grupos que a integram: grupo conjugal, grupo parental (pais e filhos), grupos
secundários (outros parentes e afins).
Família para o ordenamento jurídico é estabelecida na organização social
formada a partir de laços sanguíneos, jurídicos ou afetivos.
A ideia de família cada vez se afasta da definição de casamento. Pois com a
possibilidade de divórcio que trás no CC 2002, estabeleceu novas formar de convívio,
que transformaram as entidades matrimoniais. A possibilidade de reconhecimento de
filhos havidos fora do casamento, no qual demonstra uma transformação na própria
família. Sendo assim, para verificar o conceito de entidade familiar tem que ter uma
visão pluralista, para ignorar o grande desafio dos dias de hoje, que é a permissão e
inserção de um conceito mais amplo de família.
1.2.1. Modelos contemporâneos de família
Vários doutrinadores, como, Maria Berenice Dias e Washington de Barros
Monteiros, exemplificam inúmeros tipos de famílias, na qual alguns estão previstos
expressamente na Constituição Federal e em outras leis. Deixam claramente que devido
a mudança da estrutura da sociedade, os tipos de famílias expresso na Constituição é
meramente exemplificativos.
444
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Com isso, denomina se Família unilinear quando a origem da criança descende
somente de uma linha, seja ela biológica ou afetiva, no qual isso acontece por opção do
genitor.
É denominada Família nuclear a moldagem mais antiga e frequente no contexto
social. Essa entidade familiar é construída por laços sanguíneo, formada pelos genitores
e seus descendentes.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A Família conjugal ou matrimonial é constituído pelo casamento da igreja e
solenizado pelo Estado. Surgiu no Concílio de Trento em 1563, através da
Contrarreforma da Igreja. Em meados de 1988, só existia o casamento como entidade
familiar reconhecida no país. Monteiro (2004, p. 22) explica o significado de
casamento, como a “[...] união permanente entre homem e mulher, de acordo com a lei,
a fim de se reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de criarem os filhos”. Já para o
entendimento de Pereira (2007, p. 53) “[...] o casamento é a união de duas pessoas de
sexo diferente, realizando uma integração psíquica permanente”. O casamento durante
muito tempo era o único considerado como entidade familiar pela sociedade. Porém
com o passar dos anos a união estável
foi conquistando espaço e ganhou a proteção
5
estatal, deixando claro que o casamento não é mais o único responsável pela criação de
família.
Família monoparental é aquela em que um único genitor convive e é responsável
pelos seus filhos biológicos ou adotivos. É uma das entidades familiar
claramente reconhecida pela Constituição Federal, como pode ser observado no artigo
“226 § 4° Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes”. De acordo com Maria Berenice Dias (2010, p.
48) tal entidade familiar recebeu em sede doutrinária como família monoparental, como
forma de ressaltar a presença de somente um dos pais na titularidade do vínculo
familiar.
De acordo com artigo 69 § 2° do Projeto do Estatuto das Famílias: “§ 2° Família
pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem como as comunhões
afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais”. No entanto, maior parte dos
autores, como Maria Berenice Dias chama este tipo de família de anaparental, ou seja,
constituída por afeto familiar, baseada por uma comunidade por parentes ou irmãos,
sem a presença dos pais. Esclarece Maria Berenice Dias (2010, p. 48) “A convivência
entre parentes ou entre pessoas, ainda que não parentes, dentro de uma estruturação
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com identidade de propósito, impõe o reconhecimento da existência de entidade
familiar batizada com o nome de família anaparental.” O Superior Tribunal de Justiça,
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inclusive, no julgado do Resp 159.851, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel em
que vivia uma família anaparental: “Os irmãos solteiros que residem no imóvel comum
constituem uma entidade familiar e por isso o apartamento onde moram goza de
proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei n. 8.009/90, não podendo ser levado a
penhorado na execução de dívida assumida por um deles.”.
Já a Família edeumonista é a convivência entre pessoas por laços afetivos e
solidariamente mútuos, como casos de amigos que vivem juntos no mesmo lugar.
Família reconstituída ou recomposta é uma das famílias mais comum hoje na
sociedade, na qual, pode ser vista após a separação ou o divórcio, surge então a chance
de uma nova família. Além de juntar homem e mulher de uma relação anterior, também
os filhos provenientes destas relações, no qual todos passam a conviver sob o mesmo
teto. Essa família pode ser proveniente de um novo casamento ou união estável, os
filhos sempre terão origem distinta quanto à paternidade biológica. A Família
multiparental é uma família reconstituída, onde existe um vínculo de convivência entre
diferentes pais ou mães no qual o objetivo comum é o bem estar da criança, e essa
criança tem um vínculo de afinidade muito grande com o padastro ou madastra,
considerando os mesmos, como se fosse seus próprios pais.
Por fim, mas, não menos importante a Família homoafetiva ocorre quando há
uma união de pessoas do mesmo sexo, com o objetivo de constituir família. De acordo
com o artigo 68 da Lei 2285/07 “É reconhecida como entidade familiar a união entre
duas pessoas de mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua,
duradoura, com objetivo de constituição de família, aplicando-se, no que couberem, as
regras concernentes à união estável”.
2. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DO DIREITO DE FAMÍLIA
APLICÁVEIS NA MULTIPARENTALIDADE
A aplicação dos novos princípios constitucionais atinge interpretativamente o
direito civil e regulando simultaneamente com o direito de família, o qual se observa
que o casamento não é mais a única entidade familiar, protegida pelo Estado. Diante
disso, na evolução social surgiram novos tipos de famílias, junto a ela a
multiparentalidade, na qual não está inserida expressamente no texto constitucional. No
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entanto, através de uma interpretação extensiva ou até mesmo por analogia pode ser
observada a multiparentalidade presente nos princípios Constitucionais, como o
princípio da igualdade que se refere que todos são iguais perante a lei, sendo assim, a
família multiparental não pode ser excluída da sociedade, muito menos ser excluída do
campo jurídico e não deve ser tratada diferente dos demais tipos de família existente e
aceita pela Constituição.
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No Direito das Famílias onde pode constatar o reflexo mais abrangente dos
princípios que a Constituição Federal consagra, como os valores sociais fundamentais,
que não se deve distanciar visão atual concepção de família, no qual seu conceito a se
desdobrou em múltiplos ângulos. Devem servir como alicerces os princípios da
solidariedade e da afetividade em todos os momentos em que for analisar questões que
envolva família.
Não é fácil apontar todos os princípios inerentes ao direito de família. Não há
consenso doutrinário, pois cada autor norteia princípios diferentes, não tendo
uniformidade entre eles.
5

Convém destacar alguns princípios norteadores na multiparentalidade.
Da dignidade da pessoa humana, se encontra expressamente no artigo 1°, inciso
III, da constituição Federal, sendo um dos principais fundamentos de um Estado
democrático de direito. Maria Berenice Dias (2010, p. 62) explica que o princípio da
dignidade da pessoa humana é o mais universal de todos os princípios. É um
macroprincípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia privada,
cidadania, igualdade e solidariedade, uma coligação de princípios éticos.
Na mesma luz de conhecimento, Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 7) aduz que
o princípio da dignidade forma a base da comunidade familiar, já que garante o pleno
desenvolvimento de todos os seus membros, especificamente da criança e do
adolescente.
Assim, a multiparentalidade não pode ser compreendida como regra, mas como a
probabilidade de proteção à pessoa humana. Sendo assim, o reconhecimento da
pluralidade dos vínculos parentais está vinculado ao princípio da dignidade da pessoa
humana, pois se ignorar lá estará abrindo mão da tutela da pessoa humana, será como
descumprir um dos princípios constitucionais. Neste caso, o judiciário não pode se
impor aos fatos novos, devendo assim trabalhar com os princípios da Constituição,
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imputando-os de caráter normativo, com a admissão das cláusulas gerais para enfim
ajustar o reconhecimento da família multiparental.
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Em virtude disso, a multiparentalidade deve ser reconhecida pelo judiciário com
o intuito de garantir a dignidade dos envolvidos, bem como a sua proteção e promoção.
Tendo a família multiparental o direito da formalidade do registro civil para que se
possa garantir a produção de todos os efeitos jurídicos.
Pelo submetido, o princípio da dignidade da pessoa humana, protege todo e
qualquer tipo de entidade familiar, principalmente os filhos, desprezando assim,
qualquer tipo de distinção entre eles, mesmo não possuindo a mesma ascendência.
Princípio da solidariedade familiar, previsto na CF/88 em seu artigo 3º, inciso I, é
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. É um princípio
proveniente do vínculo afetivo, solidariedade e fraternidade. Esclarece Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 27), a solidariedade repercute nas
relações familiares, já que é tendente a promover o desenvolvimento da personalidade
de seus membros. Um dos aspectos deste princípio é a acepção fraternal, possibilitando
o pleno desenvolvimento dos membros de uma família, defendendo a aceitação das
mais variadas formas de família, não ficando de lado a multiparentalidade. Para Maria
Goreth (2016, p. 51) a solidariedade é de suma importância para multiparentalidade, já
que mais de um pai ou uma mãe pode ser responsável juridicamente por um único filho,
ampliando assim a proteção jurídica tanto dos filhos como dos pais.
Princípio do pluralismo das entidades familiares, como já explicado
anteriormente as estruturas de famílias sofreram novos contornos, e o casamento passou
a não ser a única base da sociedade, sendo assim, esse princípio passou a ser
reconhecido pelo Estado devido à existência de vários padrões familiares. Mesmo que
não indicadas de forma expressa a família multiparental foi reconhecida como família
pela justiça. Maria Berenice Dias (2010, p.67) deixa claro que a exclusão do âmbito da
juridicidade entidades familiares que se compõem a partir de um elo de afetividade e
que geram comprometimento mútuo e envolvimento pessoal e patrimonial é
simplesmente chancelar o enriquecimento injustificado, é afrontar a ética, é ser
conivente com a injustiça.
Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, apesar de não ser
encontrado no artigo 5° da Constituição Federal, é fundamental aos direitos da criança e
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do adolescente, tendo responsabilidade pelos mesmos não só a família, mas também a
sociedade e Estado, como elenca a Constituição Federal em seu artigo 227 e artigo 4°
do ECA. A família tem um dos papéis primordiais no cuidado dos menores, em razão
que é onde eles aprendem os valores que devem levar para a vida. Devendo os pais lhe
oferecerem atenção necessária, e exercer a paternidade com responsabilidade para a
edificação de um futuro digno para os filhos.
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A criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de
sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um
ambiente de felicidade, amor e compreensão. (PEREIRA, p.
419, 2007).
As mudanças na organização da sociedade ponderam, por exemplo, que a
multiparentalidade será uma das formas pelo Judiciário para demonstrar o princípio do
melhor interesse da criança. Para Pereira (2007, p. 161) para se encontrado o princípio
do melhor interesse da criança, deve ser abandonado o preconceito e se livrar de
concepções morais e estigmatizastes.
5

Princípio da igualdade filial, previsto na Constituição Federal em seu artigo 227,
§ 6°, que proíbe qualquer indicação discriminatória com relação aos filhos existentes ou
não da relação matrimonial ou por adoção. A filiação, assim como a família não pode
ser enxergada como se padrão ou moldura tivessem. Como antes, o reconhecimento
unitário do casamento, não excluía o surgimento dos filhos fora dessa relação, por um
grande período o Estado, os ignoraram, considerados filhos sem pai, sobrepondo assim,
os direitos de uma criança. A questão é se a biologia é hoje preceito para delinear a
paternidade. Na visão de Maria Goreth Macedo Valadares (apud BOEIRA, 1999, p.
53), “a paternidade passou a ser vista como uma relação psicoafetiva, existente na
convivência duradoura e presente no ambiente social, capaz de assegurar o filho não só
o um nome de família, mas, sobretudo afeto, amor, dedicação e abrigo assistencial (...),
capaz de identificar a verdadeira paternidade”. O reconhecimento do pai biológico por
exame de DNA, não assegura uma paternidade responsável, mas não o excluem dos
efeitos jurídicos, como os direitos sucessórios e o dever alimentar e sustento.
A parentalidade jurídica pode ser biológica, presumida ou afetiva, assim a
coexistência de dois pais ou mães terão que ter todos os direitos e deveres decorrentes
de uma relação parental, como esclarece Valadares (p. 46, 2016) “o contrário do que se
estabelece como padrão jurídico e social: a possibilidade de cumulação das
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parentalidades, com a produção de efeitos jurídicos”, ou seja a família multiparental,
unilateral, todos os tipos de família existente deverão ter os mesmos efeitos jurídicos,
como direitos e deveres.
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3. QUANDO A BIPARENTALIDADE SE TORNA MÚLTIPLA
Como já observado, ocorreram várias mudanças no ordenamento jurídico do
direito das famílias, em especial na busca de um direito mais igualitário que possa
atender o melhor interesse dos envolvidos. Nessa linha de raciocínio, com o fim da
unicidade do casamento como única forma de família, com a igualdade dos filhos,
independentemente de sua origem, o reconhecimento das uniões homoafetivas, entre
outras inovações que quebrarão o padrão de uma família ancestral.
Para Moraes a família de hoje é denominada democrática e solidária, senão
vejamos:
Em contraposição ao modelo tradicional propõe-se
atualmente ao modelo da família democrática, onde não há
direitos sem responsabilidades, nem autoridade sem
democracia, e onde se busca pôr em prática o slogan outrora
revolucionário: igualdade, liberdade e solidariedade.
(MORAES, p.617, 2006).
Contudo, a biparentalidade (que significa um pai e uma mãe para cada filho) não
deve ser vista como padrão de família, essa visão deve ser quebrada pelo judiciário, que
precisará de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia,
reconhecer os mesmos direitos e deveres de uma família tradicional e uma família
multiparental, não podendo fechar os olhos a nova realidade fática.
Nosso entendimento é que os efeitos da múltipla vinculação parental operam da
mesma forma e extensão como ocorre nas tradicionais famílias biparentais. Por força
do princípio da isonomia, não há hierarquia entre os tipos de parentesco. Portanto, com
o estabelecimento do múltiplo vínculo parental, serão emanados todos os efeitos de
filiação e de parentesco com a família estendida, pois, independente da forma como
esse vínculo é estabelecido, sua eficácia é exatamente igual, principalmente porque
irradia do princípio da solidariedade, de modo que instrumentaliza a impossibilidade de
diferença entre suas consequências. (MORAES, p.617, 2006).
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O autor Belmiro Pedro Welter (2009, p. 222) defende também a possibilidade de
cumulação das parentalidades e de seus efeitos jurídicos, pois adota a teoria
tridimensional do direito de família, na qual, o ser humano tem direito a três mundos,
genético, afetivo e ontológico.
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Seguindo o entendimento, não há previsão expressa que exige que a parentalidade
seja una, ou seja, biológica, socioafetiva ou presumida, se houvesse essa exigência na
legislação, não haveria nenhum sentido a discussão sobre a multiplicidade de vínculos.
A unicidade de parentalidade com o tempo foi abrindo espaço para a
multiplicidade, pois, a socioafetividade aos poucos é reconhecida pelo ordenamento
jurídico juntamente com as outras duas parentalidade.
Assim, não mais se pode dizer que alguém só pode ter um
pai e uma mãe. É possível que as pessoas tenham vários pais.
Identificada a pluriparentalidade ou multiparentalidade, é
necessário reconhecer a existência de múltiplos vínculos de
filiação. Todos os pais devem assumir os encargos decorrentes
5

do poder familiar, sendo que o filho desfruta de direitos com
relação a todos. (DIAS, p. 409, 2015).
Sendo assim, é uma obrigação constitucional quebrar o paradigma da
biparentalidade, e com isso reconhecer a coexistência de vínculos parentais afetivos e
biológicos ou apenas afetivos. Preservando assim, os direitos fundamentais dos
envolvidos, como a dignidade da pessoa humana.
4. FILIAÇÃO
A filiação ocorre com a relação de parentesco entre duas pessoas, onde uma é a
titular da autoridade parental e a outra se prende pela origem biológica ou afetiva.
“Filiação procede do latim filiatio, que significa procedência, laço de parentesco dos
filhos com os pais, dependência, enlace.” (Lôbo, p. 211, 2017).
A família constituída pelo casamento era a única que possuía reconhecimento
proteção estatal. Assim como a filiação quando referida pela lei, trata se
exclusivamente aos filhos havidos no casamento.
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É notável que a Constituição Federal consagrasse como fundamental o direito de
convivência familiar, bem como a proteção integral das crianças e adolescentes, a
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dignidade da pessoa humana, deixando para trás a feição patrimonialista da família.
Deixa nítido também, a vedação de qualquer discriminação de filiação, sendo
obrigatório tratar os filhos nascidos ou não da relação de casamento e aos filhos
adotivos com os mesmos direitos e qualificações, devendo todos serem tratados iguais
independentemente de sua origem.
Assim como a definição de família foi modificada de acordo com a cultura e
mutação da sociedade, a filiação também ocorreu modificação, pois passou a ser
identificado o vínculo afetivo paterno – filial. Como esclarece Maria Berenice Dias:
Todas essas mudanças se refletem na identificação dos
vínculos de parentalidade, levando ao surgimento de novos
conceitos e de uma nova linguagem que melhor retrata a
realidade atual: filiação social, filiação socioafetiva, estado de
filho afetivo etc. [...] A paternidade deriva do estado de filiação,
independentemente de sua origem, ser biológica ou afetiva. A
ideia da paternidade está fundada muito mais no amor do que
submetida a determinismos biológicos. (DIAS, p. 349, 2010).
O vínculo da parentalidade não pode mais ser vista exclusivamente na situação
genética, pois a sociedade traz ao judiciário situações totalmentes diferentes. A posse
de estado de filho é a que gera a relação de parentesco criando assim a responsabilidade
paternal.
O parentesco deixou ser unicamente o vínculo consanguíneo, isso pode ser visto
com o fato real da sociedade como a adoção, a fecundação heteróloga e a filiação
socioafetiva (família multiparental). Com isso, como aponta Maria Berenice Dias, pai
não é só aquele que dar o sobrenome, ou que tem o exame de DNA como positivo, o
verdadeiro pai é aquele que age como pai, quem dá afeto, quem assegura proteção e
garante a sobrevivência.
Como já explicado não existe mais só a filiação biológica, como trazia o Código
Civil de 1916, porém, para muitos quando se fala em filiação e em reconhecimento de
filho se veem logo como referência a filiação genética. No entanto, os legisladores
deixaram de reconhecer o casamento como única faceta de família, abrindo se espaço
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para a constituição de família pela afetividade, com isso, passou se afetividade ser
também como elo de identificador para filiação. Surgiram vários outros tipos de
filiação, como a registral, que possui presunção de veracidade, tornando o público e
incontestável, ficando o responsável encarregado a todos os efeitos legais do filho.
Porém com a inexistência de registro, para a filiação prevalece o princípio da aparência,
onde ocorre a posse do estado de filho que acontece pela convivência familiar.
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A filiação também aparece na reprodução assistida, a revolução da biotecnologia
alcançou as estruturas familiares, ao ponto que os avanços tecnológicos chegaram a
auxiliar na reprodução humana, ajudando o casal que possui dificuldades na concepção
natural. A reprodução assistida de acordo com artigo 1.597 do Código Civil possui a
característica de presunção da paternidade assim como da filiação. A reprodução
homóloga por sua vez, é uma espécie de reprodução assistida na qual não há
necessidade de autorização do marido para que possa ocorrer, o filho neste caso
também é gerado pelo marido ou companheiro, na qual assumirá todos os encargos
decorrentes do poder familiar. Já a reprodução assistida heteróloga, ocorre com o
procedimento reprodutivo de sêmen doado por terceira pessoa, onde esse terceiro é
afastado de todos os encargos legais
5 da paternidade, ocorrendo assim à filiação legal,
como explica Dias (2010, p. 364) “A manifestação do cônjuge ou companheiro
corresponde a uma adoção antenatal, pois revela, sem possibilidade de retratação, o
desejo de ser pai. Ao contrário das demais hipóteses, a fecundação heteróloga gera
presunção juris et de jure, pois não a filiação não pode ser impugnada. Trata-se de
presunção absoluta de paternidade socioafetiva”.
Falando em socioafetividade, existe também a filiação socioafetiva que decorre
do afeto, que não resulta necessariamente do vínculo genético, mas sim, da afetividade,
deixando nítido o velho ditado “que pai é quem cria e não essencialmente quem
procria”, como segue o pensamento de Dias:
Pai afetivo é aquele que ocupa, na vida do filho, o lugar do
pai, desempenha a função de pai. É uma espécie de adoção de
fato. É aquele que ao dar abrigo, carinho, educação, amor ao
filho, expõe o foro mínimo da filiação, apresentando-se em
todos os momentos, inclusive naqueles em que se toma a lição
de casa e ou verifica o boletim escolar. (DIAS, p. 653,2015).
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O reconhecimento da filiação socioafetividade gera responsabilidades pessoais e
patrimoniais que lhe pertencem. O registro da filiação socioafetiva já pode ser feita aqui
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no Brasil diretamente no Cartório do Registro Civil de acordo com o provimento n° 63
de 14 de novembro de 2017, sem necessário de propositura de ação judicial.
Finalmente, a filiação multiparental, que é ligada pelo afeto, que hoje é a
principal característica para a definição de vínculos parentais. Para que possa ser vista a
filiação multiparental, basta notar a presença dos vínculos de filiação com mais de duas
pessoas, em que no ponto de vista do filho passa a ter dois ou mais pais ou mães, com
isso coexistindo vínculos parentais afetivos e biológicos. Esta é uma realidade que os
legisladores começaram a admitir, não podendo mais se dizer que alguém só pode ter
um pai e uma mãe, é possível que tenham vários pais, reconhecendo assim a existência
de vários vínculos de filiação. Ficando assim os pais coobrigados assumir os encargos
do poder familiar, e o filho desfruta de direitos em relação a todos.
É notório, que não mais existe apenas a filiação biológica, que atualmente,as
presunções ou apenas laços biológicos não bastam e não são suficientes para
demonstrar a verdadeira paternidade, pois o que é mais importante é a exteriorização do
afeto por meio dos atos de cuidar, assistir e educar, ocorrendo assim a elaboração dos
efeitos jurídicos.
5. MULTIPARENTALIDADE
5.1 TENTATIVA CONCEITUAL
A multiparentalidade é um aspecto de que demonstra que muitos paradigmas
foram quebrados, o qual a denominação de família atual é claramente democrática, e
isso fica notório com o fim da unicidade do casamento como exclusiva forma de
família, a igualdade dos filhos independente de sua origem, bem como o
reconhecimento das uniões homoafetiva.
A pluriparentalidade ou a multiparentalidade acontece quando um filho
estabelece uma relação de paternidade ou maternidade com mais de um pai e ou mais
de uma ma?e, como ocorre, por exemplo, na relação de padastro ou madastra, que
quando exercem função materna ou paterna, ou até mesmo a substituição a eles.
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Assim, independente da filiação biológica, a paternidade e a maternidade deverão
ser exercidas em prol do desenvolvimento da criança e do adolescente, e atualmente é
notório o exercício da paternidade socioafetiva em conjunto com a biológica ou
presumida, que são situações onde essas funções são exercidas em prol da criança, a
qual são realizadas simultaneamente por dois pais ou duas mães.
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Surge então, a família multiparental, cujo se conceito amplia os vínculos de
filiação para além da biparentalidade, ocorrendo assim à possibilidade jurídica de um
filho ter múltiplos pais.
Belmiro Pedro Welter, afirma que:
Não reconhecer as paternidades genética e socioafetiva, ao
mesmo tempo, com a concessão de TODOS os efeitos jurídicos,
é negar a existência tridimensional do ser humano, que é reflexo
da condição e da dignidade humana, na medida em que a
filiação socioafetiva é tão irrevogável quanto a biológica, pelo
que se deve manter incólumes as duas paternidades, com o
5

acréscimo de todos os direitos, já que ambas fazem parte da
trajetória da vida humana. (WELTER, p. 122, 2009).
Assim, surge um novo aspecto para as relações familiares, nos quais a
parentalidade se destaca com uma origem tríplice: presumida, biológica ou afetiva. O
fenômeno da afetividade surge como umas das principais características de relação de
família, não se sucedendo mais o caráter biológico como critério exclusivo na formação
do vínculo familiar. Com o mesmo sentido Maria Berenice Dias (2015) destaca que é
no direito das famílias em que mais se sente o reflexo dos princípios que a Constituição
da República Federativa do Brasil consagra como valores sociais fundamentais, e que
não podem se distanciar da atual concepção da família, com sua feição desdobrada em
múltiplas facetas, encontrando-se princípios especiais que são próprios das relações
familiares e devem servir de norte na hora de apreciar qualquer vínculo que envolve
questões de família, no qual faça surgir entre eles os princípios da solidariedade e da
afetividade.
Percebe-se que não é muito rara a possibilidade de encontrar a existência de
pessoas possuindo o vínculo parental afetivo e o biológico (ou consanguíneo)
concomitantemente, por exemplo, pela separação dos genitores como pela morte de
algum deles, ou até mesmo pela adoção. Ocorre a multiparentalidade quando filho
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possui uma relação com uma pessoa diferente da do genitor ou genitora, que o mesmo a
considera como pai ou mãe, e que exerce o papel de filho, e que esse papel seja
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reconhecido pela sociedade. O princípio da dignidade humana tem total importância no
aspecto multiparental, como observa Maria Goreth Macedo Valadares:
O reconhecimento jurídico da multiparentalidade é uma
medida que se atenta à dignidade dos envolvidos. Ignorar essa
nova realidade é deixar de tutelar a pessoa humana, é
descumprir a determinação prevista na Carta Magna
(VALADARES, p. 31, 2016).
O vínculo multiparental de acordo com o site do STF é tema de Repercussão
Geral número 622, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sendo aprovado com o seguinte:
“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o
reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com
os efeitos jurídicos próprios”. O teor deixa claro que não há hierarquia entre a
paternidade afetiva e a biológica, e as mesmas podem ser reconhecidas
cumulativamente.
A multiparentalidade apareceu para efetivar as relações já existentes na
sociedade. Zarpando do princípio do livre planejamento familiar, no qual atualmente é
o princípio da afetividade que aparece nas famílias, sendo compreensiva como justa a
possibilidade do registro dessas relações.
Assim, os filhos que possuem mais de um pai e/ou mais de uma mãe, em razão
dos eventos da vida, não podem ficar sem amparo jurídico, eles não podem ser
excluídos e muito menos os legisladores podem fechar os olhos para a realidade, isso
por falta de lei que seja capaz de os encaixarem na realidade jurídica.
5.2
EFEITOS
E
MULTIPARENTALIDADE

ANÁLISE

JURISPRUDENCIAL

DA

A multiparentalidade terá todos os efeitos jurídicos inerentes à biparentalidade,
assim como atingirão os aspectos pessoais e patrimoniais. Ao que se refere aos efeitos
jurídicos decorrentes ao conhecimento da filiação multiparental, implicará toda a série
de relação de parentesco, obrigações, direitos, deveres e vínculos que são estabelecidos
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que atingem diversos membros da família, se do eles deveres individuais, mas também
recíprocos, com aduz Leila Maria Torraca de Brito.
Desta feita, a múltipla filiação por se tratar de reconhecimento judicial, ocorre
comprometimento no parentesco, no nome, no dever de sustentar, cuidar e proteger,
entre outros.
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O princípio da igualdade entre os filhos presente na Constituição Federal no
artigo 227, § 6º, bem como o artigo 1.596 do Código Civil, proibiu qualquer
discriminação entre os filhos havidos ou não da relação matrimonial.
Por exemplo, ocorre a múltipla filiação, quando tem uma dupla filiação paterna,
onde serão inerentes todos os direitos, deveres e obrigações, como se os pais fossem
únicos, sendo assim, ambos deverão exercer a função paterna.
Por decisão do CNJ, por ato administrativo do provimento n° 63 de 14 de
novembro de 2017, já é possível a inserção voluntária dos nomes dos pais afetivos no
campo filial, sem necessidade de entrar com ação perante o judiciário, isso pode ser
5
realizado diretamente no Cartório de
Registro Civil. No entanto, a decisão só ajudou a
deixar claro sobre a existência da filiação socioafetiva, porém, vedou expressamente a
possibilidade do registro da multiparentalidade, ou seja, vetou a alternativa de inserção
no campo FILIAÇÃO do registro do filho, a introdução de duas mães e ou de dois pais,
sendo assim, o CNJ totalmente contrário ao que vem acontecendo no Judiciário
brasileiro. Como pode ser observado na decisão do Tribunal de Justiça do RS, que
reconheceu a existência da multiparentalidade:

TJ-RS - Apelação Cível AC 70073977670 RS (TJ-RS).
Data de publicação: 14/12/2017
Ementa:

APELAÇÃO.

DIREITO

CIVIL.

FAMÍLIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO
DE
REGISTRO
CIVIL. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIDA
A
EXISTÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS PATERNOS,
CARACTERIZADA ESTÁ A POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO
DA
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MULTIPARENTALIDADE. TEMA
Nº
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EM

622
DA
JUÍZO DE
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RETRATAÇÃO, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(Apelação Cível Nº 70073977670, Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles
Ribeiro, Julgado em 12/12/2017).
Assim, no que tange aos efeitos da multiparentalidade estabelecidos pelos
vínculos parentais, alguns julgados que reconhecem a múltipla filiação, os fizeram pelo
reconhecimento da paternidade socioafetiva, sem prejudicar a paternidade biológica,
mantendo assim no registro de nascimentos ambos os pais.
Como outro caso que ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
onde foi novamente reconhecido o caso da multiparentalidade, quando o julgado
decidiu a inclusão da madrasta (mãe socioafetiva) no registro civil de sua enteada,
mantendo assim também a mãe biológica falecida, ocorrendo assim juridicamente o
reconhecimento de duas mães para um único filho.
EMENTA:
MATERNIDADE
SOCIOAFETIVA.
Preservação da Maternidade Biológica Respeito à memória da
mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua
família - Enteado criado como filho desde dois anos de idade.
Filiação socioafetiva que tem amparo no artigo 1.593 do Código
Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de longa e
estável convivência, aliado ao afeto e considerações mútuos, e
sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, a quem
não conhece, de que se trata de parentes - A formação da
família moderna não consanguínea tem sua base na afetividade
e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade. Recurso provido (TJSP, 1. ª Câmara de Direito
Privado, Registro: 2012.0000400337. Apelação Cível n.
0006422-26.2011.8.26.0286, Comarca de Itu, Relator:
Desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior).
Há situações em poderá ser visto facilmente pelos julgadores, que os pais
socioafetivos têm direito sobre o filho, como quando ocorre em que o filho foi ignorado
a vida toda pelos pais biológicos. Porém poderá ter outras ocasiões, como casos de
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troca ou roubo de bebê de maternidade, e com isso a jurisprudência tem dado mais
importância ao laço de sangue. No entanto, há situações que o juiz não terá como
excluir nenhuma filiação, devendo assim optar pela multiparentalidade, para que não
possa prejudicar a criança ou o adolescente.
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Podem ser encontradas inúmeras decisões na jurisprudência sobre a filiação
multiparental, porém, ainda muitos julgados possuem receio em atacar a tese, por não
haver lei prevista sobre o caso, pois até o momento as decisões favoráveis se baseiam
nos princípios do direito. Esses julgadores que não reconhecem a possibilidade de
múltiplos pais, além de está ferindo os princípios da Constituição Federal, não estão
levando em conta quem em Repercussão geral do Supremo Tribunal Federal n° 622, o
relator Ministro Luiz Fux, decidiu que uma pessoa poderia ter concomitantemente
vínculos filiatórios diferentes.
Como os filhos que receberem direitos de terem mais de um pai ou mãe, os terão
todos os direitos e deveres de uma pessoa que tem um único pai, inclusive com base os
direitos sucessórios. Neste modo, deverá aos juízes e tribunais, analisar cada caso,
utilizando dos meios jurídicos disponíveis
para identificar se os filhos estão abusando
5
da boa-fé. Não podendo assim generalizar ou deixar de garantir o direito, com
prerrogativa da má-fé de alguns casos.
6. A EXISTÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO DA MULTIPARENTALIDADE
NA CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL
A multiparentalidade é hoje um fato existente que não pode ser desconsiderada
pelo Direito. Pois pelas mudanças apresentadas pelo Direito das Famílias não há
motivos que impeçam que uma pessoa tenha dois ou mais pais, onde esta relação seja
simultânea ou em período distinto de sua vida.
A certidão de nascimento é um documento que pressupõe a veracidade do
registro, sendo assim o entendimento de quem será o responsável legal pelo filho, é
aquele que consta como pai no documento registral, mesmo que exista outra pessoal no
exercício do papel paternal, sendo ela independente ou em conjunto com o pai registral.
É perceptível que no registro civil de nascimento consta o nome de um pai, sendo ele
socioafetivo, presumido ou biológico. O efeito desse fato é o costume da
biparentalidade, que possui a ideia que o correto é que cada pessoa tenha um pai e uma
mãe.
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No entanto, esse paradigma deve ser rompido, em vista que, para respeitar e não
deixar de lado a dignidade humana dos envolvidos, muitas vezes os juristas terão que
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recorrer como medida a multiparentalidade. Dessa maneira, se o filho possui mais de
um pai ou mãe, sua certidão deverá amparar a filiação multiparental.
O que se defende por alguns juristas, como o Juiz Fernando Nóbrega da Silva,
que a coexistência de mais de uma forma de parentalidade em pessoas distintas é um
fato jurídico e, submete se ao caso concreto, e com isso, sem a exclusão um do outro,
todos responderão pelos efeitos materiais, sociais e econômicos em face do filho.
Como aduz Maria Goreth, que se é admitida uma tríplice fonte de parentalidade,
sem qualquer hierarquia ou sem predomínio uma da outra, e como já foi observado a
multiparentalidade já é admitida pelo ordenamento jurídico, e como efeito produz
direitos e deveres de todos os envolvidos.
A família brasileira atualmente é solidária, democrática e plural, sendo a
multiparentalidade um fato jurídico desse fato, e devido essa filiação não ter norma
expressa que determine nada impede que seja reconhecida pelo ordenamento jurídico,
respeitando assim a complexidade da vida humana.
A lei não possui a força ainda de acompanhar a evolução da sociedade, porém,
isso não é justifica para que o Estado fique inerte para os novos fatos jurídicos, devendo
soluciona-los por meio dos aplicadores do Direito, onde não devem ficar presos na
cultura da biparentalidade. Sendo assim, quando se é comprovado o fato de que o filho
engloba em sua vida vários pais, não pode o aplicador Direito ficar inativo, sob a
justificativa que não há dispositivo expresso em lei, assim estaria contrariando vários
Princípios Constitucionais.
A lei não prevê nenhuma forma especial para o reconhecimento de um filho,
sendo as possibilidades que estão expressos no artigo 1.609 com o art. 1.605 do Código
Civil é exclusivamente exemplificativo, isso é óbvio pelo simples fato de que a
jurisprudência e os doutrinadores enxergam e concederam a paternidade socioafetiva.
Com uma ampla análise do Código Civil, em conjunto com a Constituição Federativa
do Brasil, principalmente em seu artigo 226, é percebido que há diferentes formas de
manifestar a vontade de reconhecimento de paternidade. Podendo ela ocorrer por meio
de uma declaração de vontade, ou quando há algum impedimento para que isso ocorra,
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por exemplo, quando o pai não quer assumir espontaneamente o filho, a única solução é
uma imposição social.
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As pessoas que vivem em situação de multiparentalidade não podem ser
consideradas invisíveis, principalmente porque elas não estão excluídas da Constituição
Federal, basta que o aplicador do direito interprete de maneira integrada com as normas
do sistema jurídico para que possa ver a sua admissibilidade. Foi o que ocorreu na
decisão do STF ao admitir a possibilidade da família multiparental. Com essa decisão o
STF não fechou os olhos para realidade, acolheu outra forma de família que já existe na
prática e não prevista expressamente na legislação.
Para que se possa reconhecer a múltipla filiação registral, é necessário trabalhar
com os princípios jurídicos. Como forma de garantir a promoção humana, deve se
admitir e permitir que a pessoa tenha uma família que retrate a sua vida real, como é o
caso da multiparentalidade.
Ademais, não se encontra no ordenamento jurídico qualquer norma que disponha
sobre a maior ou menor importância de uma ou outra parentalidade, bem como inexiste
5

que vede a possibilidade de múltipla filiação (VALADARES, 2016, p. 106).
Quando ocorrer a hipótese, por exemplo, de um filho ter um pai biológico e outro
afetivo, porém na sua certidão como de costume terá apenas um, no campo de filiação
ao lado do nome da mãe. Nessa hipótese como várias outras, o registro de nascimento
não traz a realidade daquela família, bem como não respeita o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, por não respeitar os nomes dessa família, assim
explica Belmiro:
Os nomes dos pais afetivos e genéticos devem ser preservados, em atendimento a
dignidade e a condição humana tridimensional do filho e de seus pais sociológicos e
genéticos, já que todos os eventos da existência precisam ser cumulados na trajetória da
vida humana. (WELTER, 2009, p. 230).
Belmiro em seu livro na Teoria tridimensional do direito de família especifica
que para que se possa conhecer a múltipla relação registral, é necessário atender sempre
os direitos fundamentais Constitucionais, bem como os princípios da afetividade, da
cidadania, da dignidade da pessoa humana, entre outros.
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O nome de acordo com a Constituição Federal faz parte do direito da
personalidade do indivíduo, já o sobrenome reflete sobre a família a qual este indivíduo
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pertence. Para admitir que se possa ter mais de um vínculo parental para um filho, terá
que aceitar assim dois sobrenomes advindos de duas famílias distintas, respeitando
assim o direito da personalidade do indivíduo.
Enfim, a Constituição Federal auxiliou com as mudanças ocorridas no regime
familiar, principalmente no que concerne na família multiparental, aplicando para seu
conhecimento inúmeros princípios como é o caso do princípio da dignidade da pessoa
humana, afetividade e solidariedade, juntamente com interpretação das normas
jurídicas. Por fim, não resta dúvida da possibilidade jurídica do reconhecimento da
família multiparental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista dos argumentos apresentados, a multiparentalidade deixou de ser uma
situação abstrata para se tornar um fato jurídico. Como fato novo no ordenamento
jurídico e não está expresso na Constituição, não podem os aplicadores das normas dela
se omitir com a justificativa de que a biparentalidade seria a regra. A
multiparentalidade não pode ser compreendida como regra, mas como a probabilidade
de proteção à pessoa humana. Sendo assim, o reconhecimento da pluralidade dos
vínculos parentais está vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois se
ignorar lá estará abrindo mão da tutela da pessoa humana, será como descumprir um
dos princípios constitucionais. Neste caso, o judiciário não pode se impor aos fatos
novos, devendo assim trabalhar com os princípios da Constituição, imputando-os de
caráter normativo, com a admissão das cláusulas gerais para enfim ajustar o
reconhecimento da família multiparental. Em virtude disso, a multiparentalidade deve
ser reconhecida pelo judiciário com o intuito de garantir a dignidade dos envolvidos,
bem como a sua proteção e promoção. Tendo a família multiparental o direito da
formalidade do registro civil para que se possa garantir a produção de todos os efeitos
jurídicos.
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RESUMO: O presente artigo trata se dos crimes de tráfico de órgãos, considerado e
crime do século XXI. Hoje infelizmente o Brasil também faz parte dessa realidade e é
considerado lugar de fácil obtenção de órgãos, entrando na zona cinzenta. O Brasil
está em segundo lugar no mundo em transplante de órgãos e em primeiro lugar em
transplante gratuito feito pelo sistema único de saúde, mas o que leva ao tráfico de
órgãos em nosso país é justamente a escassez de órgãos, falta de investimentos em
estrutura hospitalar, de logística, de profissionais competentes e éticos, isso gera filas
gigantescas a espera de um transplante, havendo uma supervalorização dos órgãos,
chamando a atenção de criminosos que veem nessa precariedade uma forma de obter
vantagens financeiras.
Palavras-chaves: tráfico de órgãos,
5 dignidade, liberdade, direito à vida.
ABSTRACT: This article deals with the crimes of trafficking in organs, considered
and crime of the 21st century. Today unfortunately, Brazil is also part of this reality
and is considered easy obtaining organs, entering the gray area. The Brazil is second
in the world in organ transplantation and in first place in free transplant done by the
unified health system, but which leads to organ trafficking in our country is precisely
the organ shortage, lack of investment in structure Hospital logistics, competent and
ethical professionals, this generates huge queues waiting for a transplant, having an
overvaluation of the organs, drawing the attention of criminals who see in this
precarious a way to obtain advantages financial.
Keywords: organ trafficking, dignity, freedom, right to life.
1. INTRODUÇÃO
Com o avanço da medicina vem tendo imensas possibilidades de recurso
terapêuticas e cura das mais diversas enfermidades, tendo a possibilidade de
transplantes de órgãos uma das alternativas a determinadas doenças. A doação de
órgão vem para sanar e dar perspectiva de vida a quem tem um problema grave que
precisa fazer o transplante de determinado órgão, a doação deixa todo o processo
mais humanitarista, sem custos para a família do doador e também para quem está
recebendo.
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Dano início a essa perspectiva surge o dificuldade relacionado à posição
econômica de órgãos humanos ante a necessidade da pratica de transplantes por
determinadas pessoas que vivem na ânsia de ter uma vida saudável e normal e, via de
decorrência, o aumento do mercado ilícito do tráfico de órgãos, que hoje é uma
existência, atuando principalmente sob pessoas que vivem na extrema miséria ou até
mesmo sobre a fragilidade de pacientes em hospitais.
Hoje o comercio de órgãos no Brasil é totalmente proibido essa pratica elítica
e a doação é autorizada pela lei dos transplantes 9.434/97, com 25 artigos norteando
os assuntos tanto para doação Inter vivo e post-mortem, todos fundamentados
pela constituição federal/88.
O fato é o problema ora importunado afirma-se da seguinte maneira: como
notar, explicar e lutar com o tráfico de órgãos à luz da realidade jurídicoconstitucional vigente, apresentando a partir da existência da primeira geração de
direitos humanos.
2. Ciência e a Esperança
O conhecimento científico e tecnológico a todo o momento foi base para a
criação de novas esperanças para diminuir o sofrimento de pessoas que passam anos
com problemas de saúde correndo risco de vida à espera de um órgão.
Os transplantes estão entre os mecanismos mais complexos da medicina que
autorizam a proteção da vida humana. Esse é o padrão de ciência racionalista que
evoluiu a todos os campos de saber.
A lei de transplantes em seu art. 1º garante que órgãos, tecidos e partes do
corpo em vida ou post mortem devem ser disponibilizados gratuitamente para
tratamentos e transplantes.
Todos aqueles que recrutarem seja conduzir, transferindo
dando acolhimento às pessoas vivas ou mortas ou até os
respectivos órgãos, intermediando todo aos preparativos que
antecede o transplante, coagindo por meio de extorsão
abusando de poder ou posição beneficiando de uma devida
situação de vulnerabilidade da vítima através de frauda dação
enganando a vontade e oferecendo diversos e variados
benefícios no sentido de conseguir verificar o potencial do
doador para explora de maneira cruel e desumana, através da
remoção de um órgão, no qual incide no crime de tráfico de
órgãos (DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL, 2008).
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O tráfico de órgãos é uma situação aterrorizante, age injustamente no
momento mais difícil da vida das pessoas, seja na doença ou na dificuldade
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financeira. O que seria uma possibilidade fantástica de esperança de vida vem
impactando todo o sistema e é um crime difícil de ser visível, por se tratar de
profissionais especialistas que por qualquer modo depositamos nossa confiança
e nossas vidas e de pessoas que amamos, que sabem o que estão fazendo, pois os
infratores que cometem esse ato totalmente ilícito não estão em carros pretos
sequestrando crianças ou adultos nas ruas de periferias das grandes cidades, e sim os
crimes acontece em consultórios e salas cirúrgicas clandestinas ou não.
Esta realização de pratica não é exclusiva no Brasil, pois se trata de um crime
que atinge a comunidade internacional, o que precisamos é encontrar meios e
alternativos, para que este crime não cresça, este fato é uma realidade entre nós,
considerado o crime do século XXI, trafico está se colocando em cheque a confiança
das instituições públicas de saúde e gerando intranquilidade social.
2.1 Escassez de Órgãos
Com o grande aumento da possibilidade de vida do brasileiro surge uma
questão a respeito da qualidade vida de cada, pois quanto mais idade o desgaste no
5
organismo é maior e a fila de transplante
cresce todo momento sendo que o site
oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos registra que nos últimos
oitos anos, de 2010 a 2017 a taxa de doadores efetivos cresceu 69%%, tendo passado
de 9,9 pmp para 16, 7 pmp, enquanto a taxa de notificação de potenciais doadores
aumentou 41% e a efetivação da doação de órgãos teve incremento de 21%.
Segundo Associação Brasileira de Transplante de Órgãos representada na
pessoa Valter Duro Garcia, a principal justificativa das famílias para não doar órgãos
é o fato de nunca terem conversado sobre o desejo de doar. “Por isso, insistimos que
isso tem que ser assunto de família”, diz o integrante da ABTO.
Novos números divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos mostram que
chegaram até à ouvidoria do órgão que houve133. 061 denúncias de violações de
direitos humanos, das quais 106 foram casos de tráfico de pessoas. Nessa amostra, a
maioria das vítimas é de mulheres, em especial crianças e adolescentes.
Segundo as estatísticas do ministério, 45% são mulheres e 21% homens,
enquanto o restante não tem o sexo informado. Também não há informação sobre a cor
da maioria das vítimas: 15% são pretos e pardos, e 12% são brancos.

Por faixa etária, 37% têm de 8 a 17 anos e 34% de 0 a 7 anos, ou seja, as
crianças e adolescentes são os mais vulneráveis ao crime, na avaliação do Ministério
dos Direitos Humanos.
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Isso também gera na falta de estrutura hospitalar, no só no treinamento do
corpo médico, mas também a complexidade da cirurgia, pois geram altos custos dos
métodos, deslocamento dos órgãos do doador até o destinatário, vem tendo devidas
dificuldades na maioria das vezes no sucesso do transplante, causando uma
insuficiência de órgãos saudável e mesmo contendo todos esses problemas o Brasil se
torna o segundo país no mundo em número de transplantes e o primeiro em
transplantes realizados pelo sistema público.
Com a falta de conhecimento sobre irreversibilidade da morte encefálica tem
sido a principal causa de rejeição de doação de órgãos. O art. 3º da lei 9434/97
esclarece que, os órgãos destinados a transplante devem ser precedidos com
diagnósticos de morte encefálica.
Esse diagnóstico é estabelecido como “morte baseada na ausência de todas as
funções neurológicas”, registrada por dois médicos, inciso III, é permitido a presença
de um médico de confiança da família acompanhando e atestando a morte encefálica.
A maior parte dos habitantes é leiga sobre esse tipo de assunto, pois não há
um fluxo grande de campanhas esclarecedoras, assim as famílias preferem não fazer
parte de doação para não correr o risco de estar sendo enganada ou até mesmo por
medo de certas consequências que acabam sendo um grande problema na corrida
contra o tempo para quem espera com esperança do transplante, sendo que com a
constatação da morte cerebral um doador morre, mas pode ajudar a tirar até sete
pacientes da fila de espera.
2.2 Morte Cerebral ou Morte Encefálica?
Essa morte cerebral não é a uma maneira justa de dizer, pois foi amparada fora
da área da saúde é um sinônimo da maneira correta do termo técnico morte
encefálica, ela distingue-se como morte legal, ou seja, é a parada de todas as funções
do cérebro. Com isso significa que todas as possibilidades antes da morte encefálica
ser declarada, a toda um ato preparatório por profissionais para salvar a vida da
pessoa é feita.
Tanto no direito como a ciência existe a morte encefálica, bem definida, em
alguns países esta definição chega a ser divergente, ou seja, pela religião seja pela
ciência ou pelo sistema jurídico adotado, no Brasil está bem definido como será
diagnosticado em pacientes com suspeita de morte encefálica.
2.3 Doação de Órgãos Autorizada por lei 9434/97
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Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em
vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta
Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não estão compreendidos entre os
tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.
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Art. 2º A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do
corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou
privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente
autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.
O arbítrio de doar em vida um órgão ou certamente um tecido para fins de
tratamento ou pesquisa é legal desde que cumpra todos os critérios clínicos
tecnológicos do conselho federal de medicina observando as normas jurídicas.
O doador sempre deverá preferivelmente deixar por escrito diante de duas
testemunhas especificando qual órgão será retirado, como constando Art.: 9º
parágrafo 4, sobre a LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997.
5
Art. 9o É permitida à pessoa
juridicamente capaz dispor gratuitamente de
tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para
transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau, inclusive, na
forma do § 4o deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização
judicial, dispensada esta em relação à medula óssea.
O primeiro material humano doado para outro ser humano foi o sangue, depois
houve a possibilidade expandiu-se para outros órgãos e tecidos, no art. 2 da lei de
transplantes, está bem claro que a realização de transplante só poderá se dar por uma
equipe médica, tanto privada como pública primeiramente autorizada pela gestão
nacional do sistema único de saúde que só poderá ser feita a remoção do órgão depois
da autorização do doador e obedecendo as normas que regulamentam tal
procedimento, é permitida apenas a retirada de órgãos duplos que não prejudique o
organismo do doador.
Comprar ou vender tecidos ou órgãos ou em partes do corpo humanos é crime
punível de três a oito anos, mas reclusão e multa, todos aqueles que auferirem usar
como proveito, facilitando esta transação incorre no mesmo crime, ou seja, esta

conduta pode ser praticada tanto pelos profissionais da medicina tanto para aqueles
que contribuem para que este crime se consuma. (art. 15 da lei 9434/97)
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Desde a primeira transplantação nunca foi permitido o comercio de trafico de
órgãos, tecidos e células, porque quem faz a doação não deve receber por isso, sendo
assim tendo por princípio fundamental o respeito ao corpo humano, caso contrário o
corpo do doador estaria sendo alienado, minimizando o ser humano, pois traz com ele
um grave problema que é o tráfico de pessoas para extrair seus órgãos sem o devido
respeito.
A ciência se fortaleceu em todos os campos sobre saber e o grande
desenvolvimento foi na área da biomedicina, que trouxe as práticas de transplante de
órgãos que a cada dia crescem significativamente e com ela vem o desespero e a
angustia de quem espera por um milagre, abrindo uma brecha para que promovam o
desvio de órgãos para ser alimentado o mercado negro de transplantes.
2.4 Por Que o Tráfico Ocorre?
De acordo com o site Centro de Bioética foi feita uma entrevista com Dr.
Volnei Garrafa e o Senador italiano Giovanni Berlinguer sobre o estudo da bioética
que interfere em quatro elementos: Socioeconômicos, Socioculturais, Estruturais e a
Indefinição de limites entre a ciência e a ética.
Hoje ocorre totalmente a falta de estrutura que é um prato cheio para os
criminosos agirem. A todo tempo os pacientes chegam a estado grave para
atendimento e o hospital não disponibiliza vagas na unidade terapêutica intensiva,
sendo assim, ocorre que os pacientes ficam jogados sem atendimento pelos corredores
até chegar a ordem jurídica para interná-lo, e ai, como fazer, alguém precisa
desocupar o lugar na UTI.
É impressionante como que o Estado que salva vidas está indiretamente sem
perceber condenando pessoas à morte, pois forçam automaticamente os profissionais
a cometerem esse tipo de pratica á saúde para escolher quem deve receber
atendimento correto e digno.
O judiciário acabou comprando uma luta que não é dele e sim do executivo
que deixa de cumprir com suas obrigações seja por motivo de corrupção ou diversos
motivos de desvio de recursos que não estão sendo aplicados causando muitas mortes,
com pessoas trabalhadoras e honestas estão sendo transformadas em doadoras pelo
sistema de saúde falho, comissivo e omissivo destruindo as famílias e causando
marcas e lembranças indeléveis.
3. TRÁFICO HUMANO: UMA AFRONTA À DIGNIDADE HUMANA
A Vida é um bem jurídico indisponível e inalienável ninguém pode dispor dela
em favor de outrem, protegida pelo Estado a constituição tem como fundamento, em
seu artigo 5º caput que a vida é inviolável e o indivíduo é o ponto principal da
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O direito penal tem a pretensão de proteger à vida, pois é o bem jurídico mais
valioso e este carecer de maior proteção, este assunto tem gerado grandes debates em
tese da verdadeira essência de um Estado democrático de direito que é a
inviolabilidade da vida, Sporleder de Souza expõe que só a carta magna “É capaz de
dar a legitimação e concretização necessárias ao objeto de tutela”.
Sem duvidas a liberdade constitucional positivada no art. 5º caput garante a
livre manifestação de vontade de ir vir ou ficar, tem como propulsor a autonomia de
vontade um dos principais motivador da liberdade plena e total, mas segundo Pedro
Lenza:
A liberdade não é absoluta, pois ela vai até onde começa
a liberdade do outro e é também o princípio da Bioética,
quando garantida, a liberdade traz como consequência a
responsabilidade jurídica de seus atos, no caso em questão a
vontade de doar órgãos e tecidos Inter vivos e post-mortem.
Considerar a opção de quem não tem o interesse de doar os órgãos de seu ente
querido é o mínimo que podemos 5fazer é reconhecer que cada um tem o se direito de
opinar sobre suas escolhas, muitas pessoas tem domínio de valores conforme sua
crença, mas isso não pode ser visto como se ela não tivesse livre-arbítrio e sim sua
própria teoria a respeito.
Todos têm seu valor próprio incondicional e aconselhar as pessoas a chegarem
a uma decisão verdadeira, sem prejudicá-las e sem usá-las.
A constituição federal em seu art. 1º, inciso III nos garante a dignidade da pessoa
humana, a proteção de direitos e garantias fundamentais. A dignidade é o alicerce do
principal princípio da constituição, vedando qualquer tipo de comercialização de
órgãos e tecidos ou corpos inteiros.
A mão de obra forçada ou vantagens sexuais que se desenvolveu no passado
com a instrumentalização do ser humano seja por trabalho escravo infantil, Pedofilia,
no momento atual evoluiu para o comercio de pessoas em pedaços (JUGES, 1999, p.
205).
Assim, “No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando
uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente: por outro lado a coisa
que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência,
compreende uma dignidade (KANT, 2005, p. 77).
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É preciso tomar atento para que casos relativos aos mafiosos não suje o nome
de um programa honesto como o de transplante de órgãos, que ajuda milhares de
pessoas no mundo inteiro.
3.1 O Grande Desafio do Direito
Para que possamos ser um doador em vida existem quatro requisitos que diz o
civilista Fábio Ulhôa Coelho esclarece:
As possibilidades são: capacidade do doador, autorização
judicial, justificativa médica e vínculo parental entre o doador
e receptor nestes casos são primordiais para evitar o comercio
de órgãos, pois fica difícil verificar se o doador está ganhando
por isso ou não. O juiz pode conceder em outras situações,
mas só depois de averiguar que realmente as condições
financeiras e econômicas do doador não demostre que esteja
recebendo por isso (COELHO, Fábio Ulhôa, p.491,2012).
O direito só de podê-la as exceções nos casos de um irmão menor de idade
que precisa certamente de um transplante de medula óssea e o doador é um irmão
incapaz ou parente próximo relativamente incapaz que tenha doença de retardo
mental que pode ser um potencial doador, nestas situações com a autorização dos pais
ou tutor com o laudo médico que estes procedimentos não trazem risco de saúde para
o doador pode sim ser feito, em outro caso os pais emancipando o filho incapaz a fim
de se tornar doador legal e o filho tornando-se capaz, os pais não poderão obrigá-lo a
doar, pois se tornou capaz de tomar decisões, tem autonomia e deve ter eu direito
respeitado.
A homologação judicial deve ser requerida através de um advogado
requerendo que o magistrado autorize esse tipo de procedimento, apenas nos casos em
que o doador ser capaz e também o doador de medula óssea este ato é dispensado, a
autorização é precedida por requisitos legais expresso em lei, em casos da orientação
médica diz respeito ao objeto da doação onde o concessor não poderá sofrer danos a
própria saúde física ou psíquica e só o profissional cirurgião pode assegurar, por fim,
o doador e receptor devem ter certo grau de parentesco e vínculo familiar
comprovado e autorizado, para evitar que qualquer um possa declarar-se doador e
presumidamente estar recebendo por isto, caso contrário seria difícil constatar a
presunção da verdade, a lei só autoriza a doação em vida para parentela consanguíneo
de até 4 grau e cônjuge, também pode ser evidente que se o doador e receptor são
amigos de longos anos a situação financeira de ambos não deixa dúvidas que ali o
doador está recebendo pelo ato licito, então cabe mesmo ao juiz nortear a situação.
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Onde surge a ilegalidade, como pode partir dentro da própria família em casos
que o doador seja comportável e que tenha oferecido uma parte da herança maior, em
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certos casos ainda mais sérios pode acontecer com menores abstraído ou
moderadamente incapaz, podem sofrer coações psicológicas persuadidas a doar onde
a vontade estará viciada, este mercado dentro da própria família também é algo
dificultoso de se constatar por estas e outras razões não são divulgar.
O desafio está em nivelar o total direito de quem doa e de quem recebe, em
defender a dignidade humana, que se mantém obscuro com o avanço da
biotecnologia.
A bioética vem para averiguar a obrigação moral dos profissionais da saúde em
relação à vida e dignidade das pessoas, dispondo da segurança à massa e garantindo
toda proteção dos direitos, tais como o direito a livre iniciativa, o direito à saúde, uma
vida saudável, direito ao patrimônio corporal, direito à vida, à autonomia e à
liberdade.
O direito pretende proteger toda sociedade e as ações que nela se
desenvolvem, esta proteção é demarcar pela dignidade bem como todas as relações
entre elas e qualquer ato que possa causar lesão corporal ou psíquica a outrem ou
expor perigo de vida é condenada5 pela direito, Bittencourt diz que ” bens jurídicos
são a vida da sociedade e das pessoas, onde todos merecem proteção constitucional
exatamente em razão de sua significação social.” ( Bittencourt (2010, p. 38).
A essência principal dos direitos fundamentais é o bem estar da coletividade
que é a motivação e se declara primordial, o bem mais caro tutelado pelo direito é a
vida e esta é a maior preocupação do Estado, proteger e evitar tudo e qualquer força
que queira arruinar, por isso recebeu uma valoração pelo legislador. É inegável que a
vida seja protegida e todos estes critérios estão petrificados na nossa constituição
federal.
3.2 Como Por Um Fim ao Tráfico de Órgãos?
Hoje em dia muito se tem feito para por um fim nesse crime ilícito, a polícia e
autoridades tem feito o trabalho, mas na hora de condenar, como por exemplo, caso
Pavesi, que foi um crime cometido há anos atrás, mas que teve uma grande
repercussão perante esse fato, o crime foi cometido em 2000, considerado o marco
zero das investigações da CPI no ano de 2004, a investigação se concluiu que os
médicos que supostamente praticaram esse crime não foram condenados e sim
absolvidos, um crime sem respostas, mas que para a família do garoto houve sim
venda de seus órgãos sem o consentimento da família.
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As leis penais não impossibilitam que os criminosos possam parar de aliciar,
recrutar, e traficar pessoas vivas ou cadáveres inteiros ou em partes a fim de vende lós
e os mecanismo que garante proteção constitucional não são infalíveis, nos seres
humanos do bem precisamos ajudar nas denuncias, como por exemplos, ficarmos,
mas atentos em casos de pacientes internados desconfiar e pedir o prontuário médico
para analisar todos os procedimentos feito pelos responsáveis.
Os transplantes que são realizados pelo Sistema Único de Saúde são todos
gratuitos pagos pelo Governo federal e os procedimentos preliminares e pósoperatórios são todos muito onerosos para os cofres públicos, e as maiores despesas
são com o pagamento dos profissionais, que dizem fazer por amor as “vidas”, o custo
para transplantar um fígado pode custar como, por exemplo, até 150.000.00 mil reais,
e isto mostra que não existe respeito e amor a ninguém.
Esse é um dos motivos pelo qual algumas pessoas se resguarda a legalização
de pagamento aos doadores pelos órgãos que são transplantados, ou seja isso
aproximaria pacientes com doadores e os médicos, neste viés quem doa recebe,
aumentaria quantidade de doadores, diminuiria a escassez inviabilizaria o comercio
ilegal.
As entidades privadas ou publicas tem que exigir legalmente a proveniência do
órgão a ser transplantado, aqui nasce uma grande incerteza, pois é dinheiro que está
em jogo, é quase impossível detectar o crime ilícito, mas é um das alternativas que
possam ser cobradas pelos responsáveis que estão envolvidos, sendo a cobrar uma
fiscalização completa em todos os centros de transplante sem fraude e sim com
responsabilidade e honestidade.
Até então os fraudadores estão sendo possivelmente investigados, processados
e condenados, mas é importante reforças que médicos cirurgiões têm passado
totalmente despercebidos pela justiça que acaba sendo falha ao invés de ser justa
como diz na própria lei, pois alguns até se acham acima da lei e é responsabilidade do
profissional da saúde saber de onde vem o órgão e sua procedência, se o mesmo é
saudável, pois o traficante não está sozinho alguém está segurando o bisturi.
4. CONCLUSÃO
Este presente estudo tem como finalidade buscar informações sobre a máfia
dos transplantes que atuam em todo território brasileiro, as fontes pesquisadas foram
doutrinas, a lei 9434/97 que regulamenta os transplantes fortalecendo a aplicação do
art. 199 parágrafo 4 da constituição, sites, CPI 2004.
O primeiro desenvolvimento dos direitos humanos á vida, liberdade e
dignidade, as fontes pesquisadas informam que o Brasil pode ser apontado como um
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lugar de fácil obtenção de pessoas para a retirada de órgãos para transplante ilegal
onde a fonte principal é a população vítima de um sistema de saúde precário, que vive
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em condições miseráveis e esta falta de organização facilita com que o comércio
remunerado de transplantes, levando a infâmia das pessoas a ser exploradas.
Este acaba sendo um tema que tem manifestado interesses de diversos
profissionais de diferentes áreas, na atualidade. Por esse motivo o judiciário comprou
um confronto tentando a todo instante proteger a dignidade humana, sentenciando os
administradores de hospitais para que arrumem sem negar vagas em UTIs, uma forma
de tentar fazer algo para aliviar a falta de leitos, mas como no caso o problema é a
falta de leitos as pessoas que acabam falecendo por ter que esperar, tornando-se
possíveis doadores, forçando indiretamente a fonte de órgãos.
Desde a década de 1963 quando houve as leis de transplantes foram instituídas
ouve um grande avanços e, agora não basta fazer modificações nas leis, e as
autorizações judiciais ficaram mas severas para os pacientes doações de órgãos inter
vivos não parentes e também foram aperfeiçoadas para doações post mortem, para tal,
os exames que testificam a morte encefálica também foram modificados a fim de ser
mais seguros e ter mais eficiência a todo modo.
5 de pessoas qualificadas para tomar as decisões e
O ministério da saúde dispõe
continuar melhorando todo o nosso sistema, pois o Brasil possui um dos maiores e
excelentes programas de transplante de órgãos gratuitos do mundo. O governo,
atualmente, precisa investir mais na saúde e na medicina, aparelhando e sofisticando
com tecnologia avançada os hospitais para que a emergência possa dar um
atendimento rápido e digno ao devido paciente, para que a compreensão de órgãos
seja mais eficiente, para que a gerencia seja mais rápida e também para que as
pessoas no geral saibam melhor a respeito e como funciona o diagnóstico da morte
encefálica e percam esse medo que a maior parte tem da doação. Existem ainda bons
profissionais na saúde, não podemos perder totalmente as esperanças, capacitados e
bem intencionados ainda existe, ou seja, são aqueles que querem mudar e melhorar
este quadro lamentável.
A justiça tem sido de forma lenta sua parte punindo quem banaliza o ser
humano comercializando-o em pedaços, muito pior que comercializá-lo vivo como
nos tempos da escravidão. As pesquisas de hoje nos trouxe um pouco de
conhecimento sobre o que acontece em nosso país que na maioria das vezes é

acobertado por pessoas que tem poder no meio político e que tem grandes interesses
tanto econômicos, pois o trafico gera um lucro muito grande e abusivo, geralmente o
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tráfico acontece sim, apesar de não serem muitos os casos que vieram à tona, seja por
falta de provas, por medo ou por falta de conhecimento dos procedimentos corretos.
Medidas preventivas devem ser tomadas, caso contrário esse crime vai crescer
igual a tantos outros deixando toda a população vulnerável diante do exposto cabe a
todos nós refletir sobre o devido tema.
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21/#.VfJCIRFViko
O denominado "teste da apnéia", correntemente utilizado como parte integrante
de protocolos "diagnósticos" de morte encefálica (ao longo do qual O RESPIRADOR
É DESLIGADO POR DEZ MINUTOS), traz riscos inegáveis para a vitalidade do
encéfalo do paciente em coma, no qual o estado de irresponsividade, mesmo quando
associada à ausência de reflexos cefálicos, pode dever-se à sustentação de déficits
circulatórios parciais, próprios da chamada penumbra isquêmicos, situação em que o
tecido nervoso permanece inerte ao longo de muitas horas, mas mantém-se
potencialmente recuperável na dependência da restauração, espontânea ou
terapeuticamente induzida, dos níveis circulatórios normais. Cícero Galli Coimbra,
Médico Neurologista e Professor Adjunto do Departamento de Neurologia e
Neurocirurgia - Chefe da Disciplina de Neurologia Experimental - Universidade
Federal de São Paulo.
[1] Mestre e docente da Universidade Brasil de Fernandópolis, SP – UBF
5
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Resumo: A reforma trabalhista regulamentou expressamente o regime do teletrabalho.
Este artigo visa apresentar os principais aspectos do teletrabalho a partir do advento da
Lei 13.467/2017, que modificou a CLT.
Palavras-Chave: Teletrabalho. Reforma trabalhista – Lei 13.467/2017.
Sumário: 1. Introdução. 2. Conceito. 3. Formalidades. 4. Despesas. 5. Prevenção a
Doenças e Acidentes do Trabalho. 6. Jornada de Trabalho. 7. Considerações Finais. 8.
Referências Bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO
A revolução tecnológica alterou a estrutura econômica mundial bem como as
relações sociais de trabalho. Atualmente, com o advento da internet e com
desenvolvimento tecnológico, novas formas de trabalho foram possibilitadas ou
incrementadas, permitindo a execução mais eficiente de diversas tarefas, diminuindo ou
cessando a influência da distância física.
Dentre essas formas de trabalho destaca-se o teletrabalho, que consiste
basicamente no trabalho realizado fora do estabelecimento do empregador, na
realização de tarefas que permitam tal possibilidade. Traz benefícios tanto ao
empregador quanto ao empregado, como diminuição de custos operacionais e do gasto
de tempo com deslocamentos.
Neste sentido, segundo Alice Monteiro de Barros:
“ (...) essa nova forma de trabalhar poderá ser também
transregional, transnacional e transcontinental. Esse tipo de
trabalho permite até mesmo a atividade em movimento. Ele é
executado por pessoas com média ou alta qualificação, as quais
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se utilizam da informática ou da telecomunicação no exercício
das atividades”. (1)
Destaca-se que muitas vezes esse regime de trabalho é tratado como sinônimo
de “home office”, entretanto salienta-se que não necessariamente será realizado na
residência do empregado. O teletrabalho pode ocorrer também, por exemplo, em
escritório particular do empregado ou em qualquer outro local adequado.
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O teletrabalho já era uma realidade no Brasil. Mesmo antes da reforma
trabalhista, a lei dispunha que não se distingue entre o trabalho realizado no
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado
a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego
(art 6º da CLT) e que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e
supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e
diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio (art 6º, §ú , da CLT).
Com o advento da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 (reforma trabalhista) a
CLT foi profundamente alterada. Destaca-se a regulamentação do teletrabalho, por
5

meio da criação do Capítulo II-A, com nítida inspiração no Código do Trabalho
Português.
Dessa forma, a reforma trabalhista disciplinou expressamente o regime do
teletrabalho no texto da própria CLT. Entretanto, é imperioso citar que parcela da
doutrina afirma que o legislador foi omisso em alguns pontos.
2. CONCEITO
O art 75-B da CLT expõe o conceito de teletrabalho: considera-se teletrabalho a
prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com
a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não
se constituam como trabalho externo. Trata-se, portanto, de conceito legal.
Para ilustrar, cabe transcrever o conceito do Código do Trabalho Português:
“Artigo 165.º Noção de teletrabalho
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Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com
subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através
do recurso a tecnologias de informação e de comunicação”.
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Ressalta-se que “prestação de serviços preponderantemente fora das
dependências do empregador” pressupõe que mais de 50% do serviço seja realizado em
outro local. A simples interpretação literal deste trecho do dispositivo implica em tal
raciocínio, eis que para ser preponderante deve ter maior peso proporcional.
Assim, descaracteriza-se o teletrabalho quando a prestação de serviços
ocorrer majoritariamente nas próprias dependências do empregador. Entretanto, não
alcançado tal patamar, o fato de alguns serviços serem lá realizados, por si só, não
descaracteriza o teletrabalho. Nos termos da lei, o comparecimento às dependências do
empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do
empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho (art 75-B,
§ú da CLT).
Ademais, destaca-se que o teletrabalhador, conforme o conceito do art 75-B da
CLT, não se confunde com o trabalhador externo. O teletrabalhador possui local de
trabalho fixo na sua residência ou em locais específicos para esta finalidade, fora do
seio da empresa, ao contrário do trabalhador externo, que majoritariamente labora na
rua, sem se fixar.
3. FORMALIDADES
A lei exige que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho conste
expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará também as
atividades que serão realizadas pelo empregado (art 75-C da CLT). Trata-se, assim, de
requisito legal de validade.
Ademais, poderá ocorrer a alteração entre o regime presencial e o de
teletrabalho e vice-versa. Do regime presencial para o teletrabalho deve haver mútuo
acordo entre empregado e empregador, registrado em aditivo contratual (art 75-C, §1º
da CLT).
Já a alteração do regime de teletrabalho para o presencial pode decorrer da
vontade unilateral do empregador (poder diretivo do empregador), com correspondente
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registro em aditivo contratual, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias (art
75-C, §2º da CLT).
4. DESPESAS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada
a prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo
empregado, serão previstas em contrato escrito (art 75-D da CLT). Sendo que tais
utilidades não integram a remuneração do empregado (art 75-D, §ú, da CLT).
Assim, a responsabilidade pelos gastos com as ferramentas de trabalho e a
própria infra estrutura pode ser negociada entre o empregado e empregador, não tendo
natureza salarial. Ressalta-se, todavia, que é o empregador quem assume os riscos do
negócio e estes não podem ser transferidos ao empregado, com fulcro no Princípio da
Alteridade.
Desta forma, a empresa não pode simplesmente transferir os custos do negócio
5
para o empregado, devendo reembolsar
as despesas extraordinárias. Contudo, as
despesas normais do empregado, ou seja, as que este teria independentemente do
trabalho, não são de responsabilidade do empregador.

Ademais, o empregado também faz jus ao reembolso pelo desgaste além do
natural dos equipamentos que utiliza para o trabalho. Porém, o mero desgaste natural
não gera responsabilidade ao empregador.
Nesta seara, destaca-se que o Código do Trabalho Português, em seu artigo 168,
quanto aos instrumentos de trabalho em prestação subordinada de teletrabalho, estipula
que:
“(...) 1 - Na falta de estipulação no contrato, presume-se
que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de
informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador
pertencem ao empregador, que deve assegurar as respectivas
instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas.
2 - O trabalhador deve observar as regras de utilização e
funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe forem
disponibilizados. 3 - Salvo acordo em contrário, o trabalhador
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não pode dar aos instrumentos de trabalho disponibilizados pelo
empregador uso diverso do inerente ao cumprimento da sua
prestação de trabalho”.
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5. PREVENÇÃO A DOENÇAS E ACIDENTES DO TRABALHO
É direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança (art 7º, XXII da CRFB/88). Destaca-se que
diversas normas internacionais versam sobre o tema, por exemplo: as Convenções 45,
115, 119, 120, 127, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176 da OIT, entre
outras normas.
Além disto, a própria CLT, nos artigos 155 e seguintes, impõe às empresas o
dever de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Nesse
sentido, dispõe também que o empregador deverá instruir os empregados, de maneira
expressa e ostensiva, quanto às precauções a serem tomadas, a fim de evitar doenças e
acidentes de trabalho (art 75-E da CLT).
Desse modo, a dicção do art 75-E serve apenas para dar relevo à
imprescindibilidade da proteção à saúde do trabalhador submetido ao regime do
teletrabalho. Esse artigo não traz excludente de responsabilidade, eis que além de
instruir o empregado, deverá o empregador garantir a segurança do meio ambiente do
trabalho ainda que fora de seu estabelecimento.
Da mesma forma, a disposição do §ú deste artigo impõe ao trabalhador a
assinatura de termo de responsabilidade obrigando-se a seguir as instruções do
empregador, mas independentemente deste o empregado deve obediência a tais
instruções. Ressalta-se que a simples assinatura do termo pelo empregado não significa
que as normas foram respeitadas pelo empregador. Ou seja, este termo de
responsabilidade não exclui a responsabilidade do empregador caso seja demonstrada
sua culpa.
Por outro lado, a inexistência do termo já denota que o empregador não cumpriu
seu dever de instruir adequadamente o empregado e de garantir a salubridade do meio
ambiente do trabalho. Assim, o empregador deve fiscalizar o ambiente de trabalho para
observar o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.
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Cabe salientar que a reforma foi omissa no aspecto da fiscalização, mas isso não
significa que esta não deva ocorrer, já que caso não a realize devidamente, o
empregador será responsabilizado por eventual doença ou acidente do trabalho. Para
ilustrar destaca-se que o Código de Trabalho Português determina a realização de
visitas, respeitando a privacidade do empregado submetido ao teletrabalho - art 170, 2,
do Código do Trabalho Português, in verbis:
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“ Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do
trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por objeto o
controlo da atividade laboral, bem como dos instrumentos de
trabalho e apenas pode ser efetuada entre as 9 e as 19 horas,
com a assistência do trabalhador ou de pessoa por ele
designada”.
Neste contexto, destaca-se também que as empresas com fulcro nos “Princípios
de Ruggie” da ONU devem inexoravelmente observar as normas aplicáveis. Cabe
transcrever o Princípio nº 11:
5

“As empresas devem respeitar os direitos humanos. Isso
significa que devem se abster de infringir os direitos humanos
de terceiros e enfrentar os impactos negativos sobre os direitos
humanos nos quais tenham algum envolvimento”.
6. JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é o período no qual o empregado coloca sua força de
trabalho à disposição do empregador. Neste sentido leciona o Ministro Mauricio
Godinho Delgado:
“Jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o
empregado se coloca à disposição do empregador em virtude do
respectivo contrato. É, desse modo, a medida principal do
tempo de diário de disponibilidade do obreiro em face de seu
empregador como resultado do cumprimento do contrato que os
vincula”. (2)
Desse modo, é correto afirmar que a jornada do trabalhador submetida ao
regime do teletrabalho é o lapso temporal diário no qual realiza suas tarefas. No
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entanto, este foi expressamente excluído do regime previsto pelo capítulo da CLT que
versa sobre a duração do trabalho (art 62, III, da CLT).
Ressalta-se, em síntese, a existência de corrente doutrinária que defende a
inconstitucionalidade do art 62 da CLT, ao excluir da proteção legal os trabalhadores
neste mencionados. Esta afirma que tal exclusão viola a limitação do art 7º, XIII, da
CRFB/88 e a própria dignidade humana (art 1º, III, da CRFB/88 e CADH), eis que
afeta a saúde, o direito à desconexão, o direito ao lazer e o convívio social do
trabalhador.
Entretanto, a jurisprudência, majoritariamente não acolhia esta posição e a
inclusão do inciso III ao art 62 da CLT não deve alterar este quadro. Ademais, cabe
citar que antes da reforma, o teletrabalhador era enquadrado no inciso I do art 62 da
CLT.
De toda forma, o trabalhador submetido ao teletrabalho sofre igualmente a quem
labora no seio do estabelecimento com estresse, depressão, lesões por esforço repetitivo
– LER, pressão alta, entre outros, podendo chegar até a chamada “síndrome do
burnout” em razão do esgotamento causado pelo excesso de trabalho.
Nesse contexto, salienta-se que várias ferramentas possibilitam o controle da
jornada. Aparelhos e instrumentos eletrônicos podem indicar os períodos em que o
trabalhador labora, mesmo que o trabalho se dê na sua própria residência.
Além disto, teletrabalhor é, em geral, submetido a controle objetivo de
produção. Desta forma, o controle pode se dar por meio de metas razoáveis de trabalho,
de acordo com a média conhecida pelo empregador, que não pode alegar
desconhecimento do excesso de jornada se impunha resultados incompatíveis com a
jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais (art 7º, XII, da CRFB/88).
Portanto, defende-se que ainda que excluído do capítulo da duração da jornada
de trabalho, o trabalhador sob o regime do teletrabalho deve observar os limites de
jornada previstos na CRFB/88. Assim, caso comprovado pelo trabalhador o excesso de
jornada, este fará jus a horas extras e até mesmo à compensação por danos morais.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Destaca-se novamente que a reforma se inspirou no Código do Trabalho
Português. Outrossim, parcela da doutrina defende que o legislador pecou ao deixar de
aproveitar a oportunidade e regular determinados aspectos inerentes ao tema previstos
naquele Código.
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Nem todas as proteções ao trabalhador lá previstas foram incorporadas. Vale
citar a obrigatoriedade do empregador de acolher o pedido do empregado com filho
menor de 3 anos de laborar no regime do teletrabalho, ou seja, trata-se de um direito
deste quando compatível com a atividade desempenhada e a entidade patronal disponha
de recursos e meios para o efeito – art 166, 2, 3 e 4, do Código do Trabalho
Português, in verbis:
“(...) 2 - Verificadas as condições previstas no n.º 1 do
artigo 195.º, o trabalhador tem direito a passar a exercer a
atividade em regime de teletrabalho, quando este seja
compatível com a atividade desempenhada.
3 — Além das situações referidas no número anterior, o
5

trabalhador com filho com idade até 3 anos tem direito a
exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando este seja
compatível com a atividade desempenhada e a entidade patronal
disponha de recursos e meios para o efeito.
4 — O empregador não pode opor-se ao pedido do
trabalhador nos termos dos números anteriores (...)”.
Poderia também ter versado expressamente sobre a privacidade do trabalhador
em regime de teletrabalho e contraposição ao controle da atividade laboral. Nesta seara
o Código do Trabalho Português dispõe que:
“Artigo 170.º Privacidade de trabalhador em regime de
teletrabalho
1 - O empregador deve respeitar a privacidade do
trabalhador e os tempos de descanso e de repouso da família
deste, bem como proporcionar-lhe boas condições de trabalho,
tanto do ponto de vista físico como psíquico.
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2 - Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio
do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por
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objeto o controlo da atividade laboral, bem como dos
instrumentos de trabalho e apenas pode ser efetuada entre as 9 e
as 19 horas, com a assistência do trabalhador ou de pessoa por
ele designada.
3 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto
neste artigo.”
Além disto, outra crítica de parcela da doutrina é que nem todas as disposições
podem ser consideradas como avanços à proteção do trabalhador. De acordo com tal
posicionamento algumas mudanças têm o escopo apenas de desonerar o empregador,
como, por exemplo, a inclusão do inciso III no art 62 da CLT e a idéia de reembolso
das despesas conforme a forma prevista no contrato de trabalho ao invés de ser fixado
pela própria lei.
Conclui-se ressaltando que apesar de tais críticas e independentemente de
eventuais discussões acerca da constitucionalidade formal e, em alguns pontos, material
da lei 13.467/2017, é indubitável que a regulamentação expressa do teletrabalho é um
avanço. Como dito, este já era uma realidade no Brasil e esta regulamentação trouxe
maior segurança jurídica.
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Quando a saturação do sistema feudal de produção cedeu lugar às práticas
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mercantilistas, que conduziriam a maior parte do mundo ao que viria ser chamado de
capitalismo, tudo aquilo que era considerado um valor não escaparia do processo de
conversão em moeda. Bens de qualquer natureza poderiam ser trocados por algumas
patacas de ouro, e a quantidade delas seria determinada pela “Lei da Oferta e da
Procura”, como foi enfaticamente defendido pelos precursores do laissez-faire. Com o
decorrer do tempo, o sistema capitalista foi sofrendo mutações, tornando-se industrial
para mais tarde chegar ao modelo financeiro, através do qual o dinheiro seria capaz de
se multiplicar na forma de geração espontânea.
Na fase atual, a arte de enriquecer em detrimento do prejuízo alheio talvez tenha
alcançado o seu apogeu, pois o comércio
mais promissor não é aquele que se limita à
5
compra e venda de coisas, mas sim de pessoas, seja no todo ou em parte. Triste é
reconhecer que as palavras proferidas pelo ilustre escritor Nelson Rodrigues, de que “o
dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro”, não era sarcasmo, mas sim profecia.
Pena não ter vivido o suficiente para ver uma das maiores financeiras do mundo incutir
a ideia de que para desfrutar de momentos que não têm preço, precisamos adquirir um
cartão de crédito.
O Estado sempre foi o grande regulador das práticas econômicas. Não há como
negar que em alguns países essa influência se manifeste de maneira exacerbada, na
contrapartida dos seus vizinhos que abordam o assunto com bastante parcimônia, mas,
de qualquer modo, inevitavelmente, os governos acabam detendo ou tentando deter as
rédeas das relações comerciais. Por essa razão, algumas atividades lucrativas são
consideradas lícitas, enquanto outras, por ferirem valores éticos ou atentarem contra
algum bem de suma importância para a vida em sociedade, como a saúde, a dignidade
sexual e, até mesmo a própria ordem econômica, são consideradas ilícitas. No âmbito
das práticas permitidas, o Estado atua direta ou indiretamente, ora como empresário,
ora por intermédio da arrecadação de impostos. Entretanto, no que diz respeito aos
empreendimentos ilícitos, os lucros costumam ser significativamente maiores, ainda
que em nome de apenas alguns de seus agentes, sem contar o aspecto da arrecadação de
489
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como já ensinava Vespasiano, Imperador Romano, ainda consagrado pelo ordenamento
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jurídico brasileiro.
O tráfico, tanto aquele que se dedica ao comércio de vida selvagem quanto aos
dos mais diversos tipos de entorpecentes, tem sido uma das maiores fontes de riqueza
do planeta. Em 2011, uma pesquisa realizada pela Global Financial Integrity (GFI)
constatou que as organizações criminosas que atuam nesse segmento operam cerca de
650 bilhões de dólares ao ano, o que equivale a uma quantia superior ao PIB (Produto
Interno Bruto) de diversos países. Um negócio tão lucrativo como esse, principalmente
na área de entorpecentes, obviamente não seria administrado por pessoas desprovidas
de inteligência. Os agentes que, por exemplo, atuam no ápice da imensa pirâmide que
movimenta o tráfico de drogas são e raciocinam como empresários, e assim agem como
qualquer outro, independentemente da natureza do negócio. Pensam de que forma
podem levantar o capital para o investimento no setor, fazem pesquisa de mercado,
analisam a concorrência, a disponibilidade de matéria-prima, calculam o custo da
confecção, verificam a necessidade da construção de laboratórios, quando não
ponderam a terceirização dessas ou de outras áreas envolvidas na produção e
distribuição. Todavia, como se trata da prática de uma das mais graves infrações penais
previstas na legislação vigente, incluindo-se na lista dos delitos equiparados aos
hediondos, algumas preocupações adicionais são próprias dos senhores do tráfico,
como a necessidade de ocultar ou dissimular os bens e valores auferidos, e, quando
possível, converter o dinheiro arrecadado em ativos lícitos, condutas tipificadas na Lei
9.613/98 (Lavagem de Dinheiro).
A prosperidade dos empreendimentos do crime organizado é diretamente
proporcional ao potencial de corrupção dos agentes públicos que possuem o dever
funcional de combatê-los. Por esse motivo, os gastos com propina irão sempre se
destacar no passivo dos balancetes elaborados pelos contadores mafiosos,
diferentemente do que ocorre com aqueles que se aventuram em projetos de caráter
lícito. Esses, por sua vez, assistem os seus ganhos sendo transferidos aos cofres
públicos mediante cobrança de impostos. A ingerência estatal é tão forte que nos
facilita compreender a razão de muitas empresas não conseguirem sobreviver à
exorbitante carga tributária sem lesar o fisco. De uma forma ou de outra, o certo é que o
Estado se fará presente em todos os negócios.
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Os lucros advindos das operações delituosas não são convertidos apenas em
mansões, carros de luxo e joias raras para os traficantes e agentes públicos coautores e
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partícipes. Toda essa riqueza circula na economia e aquece diferentes tipos de mercado,
a exemplo da indústria bélica. Com o degelo no final da década de 80, houve quem
especulasse o fim do poderio das empresas especializadas na produção de armamentos,
em virtude de uma suposta queda em suas vendas, mas não foi o que de fato ocorreu.
Aqueles que defenderam essa tese erraram ao menosprezar a capacidade do setor, cujo
monopólio continua sendo dos EUA e Rússia, de promover e fomentar, por intermédio
dos governos aos quais são subordinados, pequenos conflitos entre países
subdesenvolvidos, em favor da manutenção do seu ativo. E com o mesmo objetivo foi
preciso deflagrar outra guerra, cuja bandeira é o combate ao narcotráfico. Assim como
ocorria na Guerra Fria, os oponentes, inevitavelmente, ostentam armas oriundas das
mesmas indústrias. A vantajosa diferença para elas é que essa guerra não tem fim e não
há muro que possa cair para mudar o rumo da história.
Ainda no tocante à indústria bélica, o que justificaria a venda de fuzis para
países como o Brasil se não fossem as operações relacionadas ao tráfico de drogas? Se
o traficante tem, a polícia também, 5e assim cria-se o círculo vicioso de um conflito sem
nenhuma chance de trégua. Não é raro ouvir de pessoas de boa-fé questionamentos
sobre as razões de não haver uma legislação que autorize a reutilização das armas
apreendidas em poder de criminosos contra a própria criminalidade, em vez do depósito
e destruição. A resposta é bem mais comovente do que a pergunta. Se as armas fossem
apropriadas pelo Estado e legitimadas para o uso, não haveria necessidade por parte das
forças policiais de modernizarem os seus equipamentos táticos. E assim haveria o risco
de uma crise de superprodução.
O que mantém o monstro do tráfico é o que o alimenta: o vício. O dinheiro que
sai do bolso do usuário é o combustível para alavancar todas as engrenagens para o seu
funcionamento, desde o financiamento para a produção até a remuneração dos
varejistas espalhados pelas bocas de fumo nas favelas ou nas grandes festas realizadas
seio da high society. A apreensão de toneladas de drogas por ano e prisão de milhares
de delinquentes não geram outro efeito senão o de fazer oscilar o preço da droga no
mercado, sendo os prejuízos da má-sorte, previamente contabilizados por serem
inerentes ao risco do negócio, repassados ao consumidor. Por essas e outras razões fica
fácil compreender quando os agentes públicos honestos se sentem desempenhando o
papel de enxugadores de gelo.
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Nem mesmo na Convenção de Viena, realizada pela ONU em 1988, os
participantes conseguiram se aproximar de alguma proposta significativa para o
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controle das drogas. Pensava-se em extinguir o tráfico mediante o sufocamento
financeiro das organizações criminosas, combatendo-se, primordialmente, os métodos
de lavagem de dinheiro. O mundo ganhou uma complexa legislação sobre o tema,
inclusive o Brasil, mas nenhum avanço pode ser constatado ao olho nu.
Sendo assim, o que deve ser colocado em pauta é a redução progressiva do
número de usuários, até que o tráfico passe a ser uma atividade menos lucrativa, e, por
conseguinte, desinteressante aos investidores sem escrúpulos. Para isso é preciso fazer
muito mais do que já foi feito na legislação pátria com a revogação da arcaica Lei
6.368/76 (Lei de Tráfico Ilícito de Entorpecentes), que disciplinava o tema, pela atual
Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), redigida sob a ótica da chamada “justiça terapêutica”.
Embora tenha insistido na aplicação de duras penas aos traficantes de drogas, que
continuarão suas atividades mesmo dentro dos estabelecimentos prisionais, o vigente
diploma legal criou mecanismos para prevenir e retirar o indivíduo da condição de
usuário, oferecendo-lhe tratamento médico em estabelecimentos públicos para que
largue o vício. Tratar o dependente é muito mais barato do que investigar, processar e
encarcerar o traficante.
Infelizmente, a caráter coercitivo da lei não foi, nem será capaz de mudar a
realidade social. Os governos pouco se preocupam em criar ou aperfeiçoar os
estabelecimentos especializados que poderiam gerar algum resultado positivo. Preferem
gastar bilhões nos métodos de enfrentamento, aprisionamento e incineração. Nos
lugares onde a repressão é maior, punida inclusive com pena capital – o Brasil entrou
nesse contexto com a regulamentação da Lei 9.614/98 (Lei do Abate) ao arrepio da
Constituição da República - a droga simplesmente se revela mais cara, pois os riscos
justificam um prêmio maior aos que se aventuram a desafiar a morte.
O mundo tornou-se miserável, essa é a premissa maior. O desemprego, a
desagregação familiar e o desalento estão em todos os cantos do planeta e somam
forças para agravar o que há muito tempo foi enraizado. Não é o medo da morte pela
pena ou pela overdose que faz com que alguém passe a amar a vida e recuse qualquer
contato com as drogas. A legalização também não é o caminho para a erradicação do
problema, mesmo porque se pode traficar tudo, inclusive o que já se encontra
regulamentado pelo poder público. É o tráfico ilícito do lícito, como ocorre com os
medicamentos, entre outros produtos.
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Um dos maiores sucessos da banda Legião Urbana, na voz do polêmico
vocalista Renato Russo, foi a música Geração Coca-Cola, fazendo alusão a uma
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juventude programada para ser totalmente alienada aos problemas político-sociais, além
de consumidora de cultura alienígena. Sobre esses aspectos não houve qualquer
inovação, mas talvez tenha chegado a hora de rever um nome mais apropriado, porque
a cola virou coisa do passado, perdeu para o Crack, substância mais forte, mais
destrutiva e mais barata.

5
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RESUMO: Trata-se de artigo que visa elucidar a questão referente às decisões
manipulativas no Direito brasileiro.
ABSTRACT: This article aims to elucidate the issue of manipulative decisions in
Brazilian law.
SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 As decisões da Corte Constitucional: conceitos e
classificações; 3 Conclusão; Referências bibliográficas.
1 INTRODUÇÃO
O objetivo do texto é tratar, em 20 parágrafos, de maneira simples e objetiva, de
um tema complexo, qual seja: as decisões manipulativas.
Se o artigo obtiver êxito, o seu leitor terá condições de compreender os elementos
básicos das sentenças manipulativas e iniciar o estudo mais aprofundado do tema, se de
seu alvitre, com uma bagagem cognitiva satisfatória.
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2

AS

DECISÕES

DA

CORTE

CONSTITUCIONAL:

CONCEITOS

E

CLASSIFICAÇÕES
1.As decisões do Tribunal Constitucional em controle de constitucionalidade, em
caso de procedência da ação, podem ser classificadas, quanto aos efeitos, em simples e
manipulativas.
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2.As decisões simples são aquelas em que uma norma inconstitucional é
expurgada da ordem jurídica. Em regra, seus efeitos são revogados retroativamente.
Denomina-se essa decisão de legislar de modo negativo.
3.Já as manipulativas, conhecidas no direito italiano como decisioni
manipolative,1 caracterizam-se por alterar o sentido ou os efeitos da norma
impugnada.2 Elas são classificadas em: a) sentenças exortativas (sentenze
comandamento); b) sentenças interpretativas
(sentenze interpretative); c) sentenças
5
aditivas (sentenze additive); e d) sentenças substitutivas (sentenze sostitutive).
4.Nas sentenças exortativas (sentenze comandamento), apesar da declaração da
inconstitucionalidade da lei impugnada e, portanto, de sua nulidade, a Corte

1 cf., por todos, MALFATI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Romboli. Giustizia
Costituzionale. 4. ed. G. Giappichelli Editore: Torino, 2013. 2013, esp. p. 136; e
BELLOCCI, M.; GIOVANETTI, T. Il quadro delle tipologie decisorie nelle
pronunce della Corte Costituzionale. In: Quaderno Predisposto in Occasione
Dell’incontro di Studio con la Corte Costituzionale Di Ungher, 11 de junho de 2010,
disponível em:
<https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20219_Tip
ologia_decisioni.pdf>, acesso em 06.04.2018, passim.
2 Segundo parte da doutrina, essas decisões importam na interferência sobre o
conteúdo normativo dos dispositivos legais fiscalizados, de modo a dar
preeminência, dentro das possibilidades hermenêuticas, a algumas variantes
interpretativas ou efeitos em detrimento de outras. Nesse sentido, cf. RAMOS,
Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva,
2010. p. 209.
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Constitucional mantém sua eficácia enquanto o texto da lei tido como inconstitucional
não for alterado pelo legislador.
5.Em relação às sentenças exortativas, o STF já fez a aplicação dessa técnica
decisória em seus julgados. Por exemplo, tem-se uma sentença exortativa na ADI

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

2.240, que tratou da criação do Município de Luís Eduardo Magalhães, mediante a
fragmentação do Município de Barreiras, no Estado da Bahia. Por ocasião desta ADI, o
Min. Gilmar Mendes propôs a manutenção da vigência da Lei n. 7.619/2000, que
pretendia criar o referido Município, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Essa
lei, que o STF entendeu ser contrária ao art. 18, §4.º, da Constituição, fora mantida para
que o Legislativo pudesse aprovar a lei complementar exigida pelo mencionado
dispositivo constitucional. Veja-se: com a declaração de inconstitucionalidade da lei, a
Corte Suprema também exorta uma atuação do Poder Legislativo.
6.Nas sentenças interpretativas (sentenze interpretative), a Corte Constitucional,
sem reformar o texto da lei, declara nulas aquelas interpretações que não guardem
conformidade com a Constituição.
7.A sentença interpretativa não é novidade nenhuma no STF, que há muito afasta
interpretações extraídas de um texto normativo contrárias à Constituição. Trata-se da
utilização da chamada declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de
texto. Nesses casos, segundo o Min. Gilmar Mendes, há exclusão, por
inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação do programa normativo
sem que se produza alteração expressa do texto legal. Assim, dentre outros casos, o
STF afastou qualquer interpretação que inclua no âmbito de compreensão da Lei
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Complementar n. 87/1996 (que fixa normas gerais referentes ao ICMS) a prestação de
serviços de navegação ou transporte aéreo.3
6.Interessante observar que, a exemplo de Inocêncio Mártires Coelho4 e Luís
Roberto Barroso,5 seguindo parte da doutrina italiana,6 há, na doutrina, quem divida a
criação judicial do Direito colocando, de um lado, as decisões interpretativas em
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sentido estrito e, de outro, as decisões manipulativas. Os que assim fazem parecem
entender que as decisões manipulativas se constituiriam apenas das manipulativas
aditivas e das manipulativas substitutivas (infra). Já as decisões interpretativas se
bifurcariam em (a) sentenças interpretativas de rechaço e (b) sentenças interpretativas
de aceitação.
7.As sentenças interpretativas de rechaço, em simples termos, seriam aquelas em
que, diante de um dispositivo que
5 comporta duas ou mais interpretações (norma
plurissignificativa), sendo uma conforme e a(s) outra(s) contrária(s) à Constituição, a
Corte rechaça a(s) interpretação(ões) contrária(s), adotando apenas àquela conforme à
Constituição. Com efeito, deixa-se de declarar a inconstitucionalidade da norma, que

3 STF. Pleno. ADI 1.600/DF, rel. Min. Sydney Sanches rel. p/ acórdão Min. Nelson
Jobim, j. em 26.2001, DJ de 20.06.2003, p. 56).
4 in: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo
G. Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 185186.
5 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2014. p. 396.
6 GUASTINI, Ricardo. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico. In:
CARBO- NELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003.p.
63-67.
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sobrevive, porém, agora, com sentido unívoco ou, ao menos, menos denso em
possibilidades interpretativas.
8.As sentenças interpretativas de aceitação, a seu tempo, são aquelas que
acarretam a anulação de decisões de órgãos de jurisdição inferior, em razão destes
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terem se utilizado de interpretações contrárias àquela que a Corte Constitucional julga
afinada à Constituição. Nesse caso, a interpretação tida como conforme a Constituição,
oriunda da exegese da Corte Constitucional, é imposta à aceitação dos Tribunais
subalternos, que, contra ela não poderão arvorar-se, mesmo que a norma interpretada
comporte outra interpretação razoável e, em tese, compatível com o texto
constitucional.
9.Nesse último caso, a Corte Constitucional anula a interpretação inconstitucional
– outrora utilizada pelo juízo inferior – e impõe a sua interpretação, de forma erga
omnes e definitiva. Essa decisão, portanto, impõe uma interpretação para ser aceita por
todos os Tribunais, pois, oriunda do guardião do texto constitucional. Daí falar-se em
sentenças interpretativas de aceitação. Porém, curial ressaltar o ponto, não há a
invalidação do preceito interpretado, que continua válido.
10.Nas sentenças aditivas (sentenze additive), falta a uma norma parte de texto
normativo, sem o qual ela é inconstitucional. Verifica-se quando o Tribunal declara
inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa, mas pelo que omite,
alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência.
11.A Corte, para evitar a declaração de inconstitucionalidade atua no sentido de
suprir a omissão legislativa, criando regras e, assim, garantindo a adequação da norma à
Constituição e a aplicação da norma em questão.
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12.A sentença aditiva pode ser justificada, por exemplo, em razão da não
observância do princípio da isonomia, notadamente nas situações em que a lei concede
certo benefício ou tratamento a determinadas pessoas, mas exclui outras que se
enquadrariam na mesma situação (omissão parcial relativa). Nessas hipóteses, o
Tribunal Constitucional declara inconstitucional a norma na parte em que trata
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desigualmente os iguais, sem qualquer razoabilidade e/ou nexo de causalidade. Assim,
a decisão se mostra aditiva, já que a Corte, ao decidir, “cria uma norma autônoma”,
estendendo aos excluídos o benefício.
13.O Min. Gilmar Mendes divide as decisões manipulativas de efeitos aditivos
em três castas: (1) as decisões demolitórias de efeitos aditivos, em que se suprimem
normas constritoras de direitos; (2) as decisões aditivas de prestações, nas quais o
incremento normativo traz impacto5 financeiro-orçamentário; e (3) as decisões aditivas
de princípios, em que a decisão define os princípios básicos as serem observados pelo
legislador na disciplina do direito de matizes constitucionais.7
14.Como exemplo na jurisprudência do STF, tem-se a ADPF 54, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgada em 12.4.2012, na qual o STF julgou inconstitucional a criminalização
dos abortos de fetos anencéfalos atuando de forma criativa ao acrescentar mais uma
excludente de punibilidade – no caso de o feto padecer de anencefalia – ao crime de
aborto. Ao decidir o mérito da ação, assentando a sua procedência e dando
interpretação conforme aos arts. 124 a 128 do Código Penal, o STF proferiu uma típica
decisão manipulativa com eficácia aditiva em matéria penal.

7 in: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de direito
constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1.416-1.419.
499
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

15.Outro exemplo na jurisprudência do STF é o MI 670, Red. para o acórdão
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25.10.2007, na qual o STF determinou a aplicação
aos servidores públicos da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve na iniciativa privada, pelo que promoveu extensão aditiva do âmbito de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

incidência da norma.
16.Por fim, as sentenças substitutivas (sentenze sostitutive) são proferidas nos
casos em que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma cria um vácuo
legislativo que se torna uma ameaça à segurança jurídica. Para resolver esse problema a
Corte pode adotar uma das duas medidas: a primeira é manter, temporariamente, em
vigor a lei impugnada, até o momento apropriado para suprimi-la de vez do
ordenamento jurídico; alternativamente, a segunda medida é a criação de regra que
supra o vácuo legislativo deixado pela norma afastada, até que o Legislativo edite novo
dispositivo.
17.Destarte, na decisão manipulativa substitutiva, a Corte Constitucional declara
a inconstitucionalidade de parte de uma lei (ou outro ato normativo) e, além disso,
substitui a regra inválida por outra, criada pelo próprio Tribunal, a fim de que se torne
consentânea com a Constituição. Há, aqui, uma forma de direito judicial, considerando
que se trata de um direito criado pelo Tribunal.
18.À guisa de exemplo, a MP 2183-56 alterou o Decreto-lei nº 3.365/41 e
estabeleceu que, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade
ou utilidade pública e interesse social, havendo divergência entre o preço ofertado em
juízo e o valor do bem, fixado na sentença, deverá incidir juros compensatórios de até
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6% ao ano. Ao julgar ADI contra esta MP, o STF afirmou que esse percentual de 6%
era inconstitucional e determinou que este percentual deveria ser de 12% ao ano.8
19.Os limites das sentenças manipulativas verificam-se pela (i) vedação à
inovação jurídica; e, portanto, pela (ii) vinculação do juiz ao ordenamento jurídico,
delineado pelo legislador. Assim, uma decisão manipulativa só se afigura legítima, na
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medida em que se limita a modelar a norma em julgamento pela adição de uma norma
ou princípio constitucional já existente no ordenamento jurídico.
20. Enfim, um detalhe a mais para ser lembrado, tem-se que, com a Lei
13.300/2016, que regulamenta o Mandado de Injunção, as decisões manipulativas, em
especial as aditivas, ganham oxigênio legal. O legislador, ao adotar a corrente
concretista intermediária, abriu alas às decisões manipulativas de caráter aditivo. Se já
antes da Lei 13.300/2016 essas decisões
já se espiolhavam na Suprema Corte9, após a
5
edição do referido diploma, ao que tudo indica, o tema se tornará ainda mais constante.
Preparemo-nos.
3 cONCLUSÃO
As decisões (ou sentenças) manipulativas, como se viu, distinguem-se das
decisões simples, ou ortodoxas, na medida em que alterar o sentido ou os efeitos da
norma impugnada. Há verdadeiro ativismo judicial.

8 STF. Pleno. ADI 2.332/DF, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 05.09.2001, DJ de
04.02.2004, p. 8.
9 O min. GILMAR MENDES, no voto prolatado na ADPF 54 (rel. Min. Marco Aurélio, j.
em 12.04.2012, DJe de 20.04.2012), lista alguns processo de controle concentradoabstrato em que a discussão sobre decisões manipulativas se fez presente: ADI 3324,
ADI 3046, ADI 2652, ADI 1946, ADI 2209, ADI 2596, ADI 2332, ADI 2084, ADI
1797, ADI 2087, ADI 1668, ADI 1344, ADI 2405, ADI 1105, ADI 1275. Agregamse a esses precedentes, outros: ADPF 132, ADI 4277, E 846.102, entre outros.
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As várias espécies de decisões manipulativas abordadas acima podem ser
agregadas no seguinte esquema:
São aquelas em que uma norma inconstitucional é expurgada da
ordem jurídica. Em regra, seus efeitos são revogados
Simples
retroativamente. Denomina-se essa decisão de legislar de modo
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negativo.

Sentenças

a) sentenças exortativas (sentenze comandamento);
b) sentenças interpretativas (sentenze interpretative);
Manipulativas
c) sentenças aditivas (sentenze additive); e
d) sentenças substitutivas (sentenze sostitutive).
(a) demolitórias com efeito aditivo:
promove-se a supressão de alguma norma
constritora de direitos
(b) de prestação: promove-se um adento à
Sentenças manipulativas aditivas

norma que causa impacto financeiroorçamentário.
(c) de princípio: promove-se a fixação de
princípios a serem observados pelo
legislador na disciplina de determinado
direito de matiz constitucional.

O estudo de tais decisões, enquanto técnica própria à jurisdição constitucional,
ganha relevo ainda maior com a edição da Lei 13.300/2016 (Lei do Mandado de
Injunção), que acaba por albergar as decisões manipulativas, de forma jurídico-positiva,
também nos controles difuso-concretos de constitucionalidade.
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DA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA
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VIDAL DE ARAÚJO:

LIMA

RESUMO: Este estudo pretende abordar a aplicação da justa causa, condição
imprescindível ao exercício do direito de Ação na esfera penal, no ramo do direito
penal-tributário. Aborda-se as peculiaridades dos delitos tributários e a necessidade de
observação do devido processo legal pelo Parquet, mormente em momentos que
antecedem a deflagração da persecução criminal. Ganham destaque lições doutrinárias
de estudiosos de ambos os ramos jurídicos, bem como a consolidação do entendimento
do Supremo Tribunal Federal, no enunciado nº 24 da sua Súmula Vinculante.
Palavras-Chave: Justa causa para ação penal. Direito penal-tributário. Condições da
ação. Súmula Vinculante nº 24.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Limites ao Poder de Denunciar. 3. Da Justa Causa. 4.
Alcance e dimensão dos crimes tributários. 5. Da materialidade nos crimes tributários.
6. Constituição do crédito como requisito para configuração do crime material
tributário. 7. Conclusões. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
Segundo o velho brocardo latino “ubi societas, ibi jus”, que se traduz na
máxima “onde há sociedade, há direito”. Ocorre que para estabelecer tais normas em
sociedade o homem necessitou de uma entidade com força superior para fazê-las valer:
o Estado.
Qualquer que seja a concepção adotada, unitário, federal, entre outras, certo é
que o Estado desenvolve atividade financeira, buscando alcançar objetivos políticos,
necessitando de recursos financeiros para tanto.
A principal forma de obter, gerir e aplicar tais recursos vem da tributação,
notadamente nas economias capitalistas. Sem o tributo, o Estado não poderia realizar
seus fins sociais e econômicos. Daí vem o poder de tributar atribuído a este ente
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superior soberano, com vistas a realizar serviços primordiais à sociedade, subsidiar
investimentos para consecução do desenvolvimento da nação.
Se afigura imprescindível, portanto, que os indivíduos forneçam ao Estado os
recursos de que necessita, para consecução dos objetivos sociais e econômicos, o que
demonstra a importância fundamental da tributação como forma de manutenção do
Estado.
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Assim, todo arcabouço normativo que envolve essa atividade arrecadadora e
fiscalizatória dos recursos imprescindíveis ao Estado é objeto do Direito Tributário. Tal
ciência jurídica serve como uma garantia dos cidadãos contra o ius imperii do Estado,
evitando arbitrariedades na arrecadação tributária.
Ocorre que muitas vezes os cidadãos não se sentem totalmente à vontade de
patrocinar a manutenção do Estado com recursos provenientes de seus bolsos, isso
porque já consideram elevada a carga tributária que recai sobre eles, ou excessivo o
ônus imposto ao contribuinte, dentre outros fatores. Assim, é natural a reação do
indivíduo em evitar a incidência da lei que lhe impõe encargos tributários.
5

Certo é que há pessoas que, diante dessa situação, buscam se locupletar às
custas do Estado, não pagando os tributos devidos, ou omitindo informações, de modo
a reduzir o quantum devido ao fisco ou mesmo isentar-se desse pagamento tributário. É
o que configura ilícito tributário.
Diante disso, coube ao legislador criar ferramentas que inibam a prática
antijurídica desse comportamento, a fim de que todos sejam atingidos isonomicamente
pela norma tributária.
Acontece que há ações que causam maiores prejuízos ao Estado, dependendo do
bem jurídico atingido. Como os tributos possuem considerável importância para
manutenção estatal, o fato de não pagá-los pode acarretar consequências civis,
administrativas e, quando de elevada ofensividade, penais.
Para tanto, o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu normas destinadas a
regulamentar a repressão dos atos que o legislador entendeu como ilícitos, que vai ao
encontro do interesse do Estado-fiscal, havendo, portanto, implicância sancionatória
para quem o desobedece.
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Assim, a partir do momento em que se encontra tipificada uma conduta como
crime, sancionando-a com uma pena restritiva de direito de liberdade pessoal, há de se
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trazer toda carga principiológica da seara penal.
Por ser o Direito Penal a ultima ratio, guiado pelos princípios da
subsidiariedade e fragmentariedade, que lhe impõe a proteção dos bens jurídicos mais
importantes à sociedade, apenas quando os outros ramos do direito não forem
suficientes pra fazê-lo deve o legislador adotar cautelas quando da configuração do
ilícito penal. Isso porque pode submeter o cidadão-contribuinte à dura sanção penal da
usurpação da liberdade.
Assim é que, quando da acusação pelo parquet, há de se respeitar todos os
requisitos, condições, estabelecidos em lei, a fim de evitar um tormentoso processo
àquele contribuinte.
É nesse diapasão que a justa causa se configura imprescindível para propositura
da ação penal em decorrência de crime tributário: deverá esta ser elucidada em cada
caso concreto, buscando-se precisar seu exato conteúdo, bem assim o lastro probatório
mínimo para que se possa incutir em alguém o peso de um processo penal.
2. LIMITES AO PODER DE DENUNCIAR
A vestibular acusatória, que é a expressão inicial do direito de ação - direito de
pleitear junto ao órgão jurisdicional competente para que este satisfaça a pretensão
punitiva do Estado - inaugura o processo e deve conter a imputação de alguma conduta
típica formulada pelo órgão acusador ao acusado.
A peça inaugural, no crimes de ação penal pública, são de competência
constitucional privativa do Ministério Público, e recebe o nome de denúncia. Os
requisitos para o oferecimento da denúncia encontram-se no art. 41 do Código de
Processo Penal:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol de
testemunhas.
506
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

As "circunstâncias" do fato criminoso estão em uma acepção genérica e ampla,
englobando tanto as causas de aumento como os agravantes. Por óbvio, como a
denúncia é peça de acusação, não faz sentido serem expostas as causas de diminuição e
as atenuantes.
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Quanto à qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa
identificá-lo, é preciso que sejam descritos na denúncia os dados documentais: nome,
dia do nascimento, filiação, endereço, além de outros dados possíveis.
Interessante notar que a falta desses dados não constituem limite ao poder de
denunciar. A peça inicial acusatória também pode ser feita com a descrição das
características físicas que permitam a individualização do acusado.
No tocante a classificação do crime, para a melhor doutrina, o entendimento
dominante é de que o juiz está restrito aos fatos expostos na denúncia, e não à
tipificação realizada. Desta forma, a simples classificação incorreta do crime não
acarreta, por si só, empecilho para o recebimento da denúncia pelo juiz. Isso porque o
Código de Processo Penal conferiu ao magistrado o poder de, na fase de sentença,
5

corrigir a classificação incorreta (emendatio libeli) ou se não tiver descria alguma
circunstância elementar do crime dar baixa ao Ministério Público para aditar a inicial
acusatória (mutatio libeli).
Ressalta-se que a denúncia tem como núcleo a imputação que se faz ao acusado.
A imputação é condição de validade, é por meio dela que o Ministério Público, após
descrever minuciosamente todos os fatos da conduta delituosa, delimita o pedido.
É sobre a imputação que é realizado o contraditório processual e a sua
deficiência acarreta afronta direta ao princípio constitucional da ampla defesa, o que,
evidentemente, acarretaria a nulidade absoluta da denúncia.
3. DA JUSTA CAUSA
Preliminarmente à análise sobre o significado essencial de Justa Causa, é
relevante lembrar que em razão dos Princípios da Fragmentariedade e da
Subsidiariedade, o Direito Penal fica adstrito a tutelar os bens jurídicos mais preciosos
à sociedade.
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Devido ao alto grau de reprobabilidade das condutas tipificadas como crime, a
ação penal, pelas consequências devastadoras que traz ao indivíduo, só pode ser
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utilizada como ultima ratio[1].
As condutas descritas como ilícito penal são consideradas tão graves para a
sociedade de uma forma geral, que o "simples" fato do indivíduo estar respondendo a
um processo criminal já causa repercussão social negativa: uma dúvida é colocada
sobre a reputação daquela pessoa. Por isso, a ação penal não pode ser utilizada como
uma aventura jurídica, lançando-se no polo passivo desta qualquer pessoa, sem
embasamento suficiente. Para a deflagração de uma ação penal é necessário que sejam
atendidas algumas condições.
A ação penal - direito público subjetivo do Estado a aplicação do direito penal
nos casos concretos - é pautada em algumas condições fundamentais, denominadas de
condições da ação. São elas: a possibilidade jurídica do pedido, considerada como o
respaldo legal para a ação penal; o interesse de agir, que decorre do trinômio:
necessidade, adequação e utilidade; a legitimidade, que se refere a titularidade do polo
ativo para propositura da ação, sendo em regra o Ministério Público; e a justa causa,
que consiste na reunião de um arcabouço mínimo de indícios de autoria e materialidade
delitiva para a propositura da petição inicial criminal.
O ato do juiz de receber a exordial acusatória, por si só, já traz várias
consequências: o início do processo, a transformação do suspeito em réu/acusado, a
interrupção da prescrição e a fixação da prevenção.
Esses efeitos decorrentes do recebimento da denúncia já atingem o status
dignitatis do demandado, o que não pode ser permitido sem um lastro mínimo de
provas (a palavra "mínimo" empregada não significa "poucas", mas sim provas que
realmente deem embasamento para o oferecimento da inicial acusatória). Daí urge o
princípio da Justa Causa para a propositura da ação penal.
Neste diapasão, sobre a Justa Causa, é salutar trazer à lume os dizeres de
Afrânio Silva Jardim, in verbis:
"torna-se necessário ao regular exercício da ação penal a
demonstração, prima facia, de que a acusação não é temerária
ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este
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suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de
autoria, existência material de uma conduta típica e alguma
prova de sua antijuridicidade e culpabilidade."[2]
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Corroborando esse entendimento, o próprio artigo 395 do Código de Processo
Penal, onde consta um rol de possibilidades para a rejeição da denúncia ou queixa,
apresenta em seu inciso terceiro a falta de justa causa como uma das hipóteses do não
recebimento da inicial acusatória.
Quando se fala em Justa Causa, invariavelmente, pelo próprio nome, percebe-se
que a ela está diretamente ligada a noção de justiça, sendo necessária para aferi-la a
utilização de critérios de proporcionalidade.
A questão central sobre a existência de Justa Causa, pois, está diretamente
relacionada a um conflito entre os princípios da Dignidade da Pessoa Humana e o do
Direito de ação. É saber qual é realmente o lastro probatório mínimo necessário para
que possa ser exercido o direito de ação.
5
4. ALCANCE E DIMENSÃO DOS
CRIMES TRIBUTÁRIOS

Analisados os institutos inerentes ao direito material e processual penal,
volvemo-nos neste instante a sua aplicação aos crimes contra à ordem tributária.
Inicialmente, há de se observar que os crimes que vão de encontro à ordem
tributária não atingem apenas o Estado arrecadador. Em decorrência da
imprescindibilidade dos recursos tributários para manutenção do Estado, vê-se que uma
simples conduta que atinge a economia atinge “o coletivo”. O direito coletivo ao
desenvolvimento nacional é malferido em sua órbita econômica, política e social, sendo
certo que não apenas os cofres públicos são vilipendiados, mas a sociedade como um
todo.
Na contemporaneidade tornou-se comum a notícia de elevadas cifras desviadas
dos cofres públicos para mãos particulares. O legislador, no decorrer dos anos, atento a
essa desídia, expandiu a tutela penal sobre esses bens jurídicos de valores
socioeconômicos, pertencentes à toda coletividade. Com efeito, a criminalização das
condutas infracionais da ordem tributária começou a ganhar mais espaço.
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Nesse panorama, com o advento da Constituição da República Federativa do
Brasil, o ordenamento jurídico pátrio passou a conter princípios aplicáveis no âmbito
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do direito penal tributário, servindo como vetores na aplicação e interpretação da lei,
com vistas a assegurar o Estado Democrático de Direito.
Dentre os princípios desse ramo do direito que possuem mais relevo, convém
citarmos o da legalidade, tipicidade, irretrotatividade. O da legalidade impõe que
ninguém poderá ser punido sem lei anteriormente predefinida, com estipulação da
cominação prévia. Definida em lei, diz-se que a conduta criminosa está tipificada.
Assim, sendo determinado fato não estipulado em lei, tem-se que é atípico.
Essas linhas do direito penal são totalmente aplicáveis aos crimes tributários, de
modo que cabe ao legislador tipificar todas as condutas que afrontem bem jurídico
relevante no direito penal, descrevendo os delitos e os tributos com especificações que
permitam ao intérprete e ao aplicador da lei determinar com precisa?o os fatos
juri?genos e suas conseque?ncias.
Nessa batuta, um crime tributário deve estar previsto como um fato típico,
tendo, portanto, como requisitos uma conduta, um resultado, um nexo causal e a
tipicidade. Além de constituir um fato típico, o crime tributário deve ser também
antijurídico, isto é, ir de encontro às normas jurídicas, ou seja, consistir num ilícito.
Nesse ponto encontramos uma importante distinção: o que se entende por ilícito
tributário e ilícito penal tributário. O primeiro é conhecido por ilícito fiscal, de caráter
administrativo; o segundo, ao seu turno, é o ilícito de caráter penal.
Essa ilicitude, se for estabelecida por lei de menor importa?ncia, sera? tratada
como ili?cito administrativo. Nessa hipótese, sempre que o descumprimento de uma
obrigac?a?o (quer seja principal ou acesso?ria) de Direito Tributa?rio na?o se
caracterize como crime, sera? tratada apenas entre a Administrac?a?o Pu?blica e o
sujeito passivo da obrigac?a?o. Não haverá a incidência do Direito Penal, punindo-se
com aplicação de multa, apreensão de mercadorias, interdição de estabelecimentos,
dentre outras medidas.
Na perspectiva histórica do ordenamento jurídico pátrio, foi editada em 1990 a
Lei nº 8.137, que trouxe a figura dos crimes contra a ordem tributária. Ao longo do
tempo, a legislac?a?o tributa?ria sofreu várias modificac?o?es no tocante a?
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punibilidade, na busca de uma forma mais eficiente de assegurar a arrecadac?a?o
tributa?ria e preservar o patrimo?nio estatal.
Como se sabe, os crimes contra a ordem tributária são de ação penal pública
incondicionada, sendo esse, inclusive, o entendimento pacificado na súmula do
Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado de n.º 609, in verbis: “É pública
incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal”.
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Outrossim, também nos crimes tributários, a responsabilidade penal depende de
culpa ou dolo do agente, sendo, pois, sempre objetiva e pessoal. Sobre esse ponto,
assevera Hugo de Brito Machado:
Não vale o argumento segundo o qual a individualização da
conduta pode ser feita no curso da ação penal. Tal
individualização há de ser prévia, sem o que estará fortemente
cerceado o direito de defesa, pois o acusado não saberá do que
está sendo acusado, e assim não terá como defender-se (2010, p.
521).
5

Todavia, a polêmica exsurge quando da análise da materialidade do crime
tributário, conforme se abordará no tópico seguinte.
5. MATERIALIDADE NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS
A justa causa nos crimes tributários se apresenta de forma relevante para
configuração do ilícito tributário e sua materialidade. Conforme ensina Napoleão
Nunes Maia Filho,
esses tipos penais têm a sua materialidade, em princípio,
apurada fora da instância penal, criando algumas situações
desafiadoras, que devem ser equacionadas à luz dos preceitos
jurídicos garantidores da liberdade, por maiores que sejam as
dificuldades que enfrentem. (2011, p. 232)
Os crimes definidos na Lei 8.137/90 podem ser materiais (de resultado, vale
dizer, só estaria consumado se houver caracterizada a materialidade do fato) ou formais
(de mera conduta, isto é, restam consumados independentemente do resultado).
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Assim, são materiais as condutas previstas no art. 1º da mencionada lei:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
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I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de
venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento
que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal
ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em
desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Por outro lado, são formais as condutas insculpidas no art. 2º, vejamos:
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas,
bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de
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sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou
deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
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IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído,
incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou
entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados
que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à
Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Em que pese a existência de5 crimes tributários materiais e formais, certo é que,
segundo a doutrina especializada, prepondera os da primeira espécie: “os tipos penais
tributários configuram, normalmente, crimes materiais ou de resultado, pressupondo o
inadimplemento de tributo devido” (PAULSEN, 2011, p. variável[3])
Há de se ressaltar que havendo dúvida sobre algum dos elementos do crime
tributário ou sobre qual seja a penalidade aplicável, a solução deverá ser aquela mais
favorável ao acusado do cometimento do ilícito, em decorrência do princípio do Direito
Penal insculpido no art. 112 do Código Tributário Nacional brasileiro, que assim
dispõe:
Art. 112 - A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:`3
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
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IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
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A materialidade do ilícito no crime tributário, segundo Napoleão Nunes Maia
Filho consiste
em lesionar diretamente os superiores interesses do Fisco,
mediante a adoção de condutas de variado conteúdo, mas das
quais resulta, objetivamente, a evasão de receitas fiscais, sob a
forma de supressão ou de redução de tributo ou de contribuição
social ou qualquer acessório dessas exações (2011, p. 263).
O que se extrai do que foi anteriormente exposto no decorrer desse tópico é que
para a apuração da materialidade nos crimes tributários será imprescindível a análise na
seara administrativa fiscal, que é a competente para inferir acerca da exigibilidade ou
inexigibilidade do crédito tributário reduzido ou suprimido. Assim, o encaminhamento
de representação do Ministério Público fica condicionado ao prévio exaurimento do
processo administrativo fiscal, consoante se explanará no tópico seguinte.
6. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COMO REQUISITO
CONFIGURAÇÃO DO CRIME MATERIAL TRIBUTÁRIO

PARA

Erigido diante dos ditames constitucionais, o sistema tributário brasileiro é
alicerçado por vários limites e garantias ao poder desempenhado pelo Estado, dentre os
quais destacamos o princípio da competência.
Segundo tal preceito, cada ente político deve limitar-se às competências
tributárias que lhe foram outorgadas pelo Poder Constituinte, trazendo aos contribuintes
o resguardo de não sofrerem exações diferentes daquelas prescritas na Lei Maior[4].
De outro lado, a designação da competência tributária a um certo ente acaba por
elegê-lo como o único sujeito capaz de instituir e majorar aquele respectivo tributo, sob
pena de supressão da competência constitucionalmente coferida a si.
Destarte, ao fisco competente resta o dever de, verificando a ocorrência do fato
gerador previsto em lei, constituir o crédito tributário através do lançamento: atividade
privativa da autoridade administrativa e vinculada.
São estes os temos do artigo 142 do Código Tributário pátrio, in verbis:
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Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
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Superada tal premissa, insta trazer à baila questão muito debatida na academia
jurídica, a saber: a concretização do crédito tributário para a configuração do ilícito
penal.
O assunto ganha relevância principalmente nos dias hodiernos, nos quais a
ocorrência de ilícitos penais na esfera tributária tem se tornado cada vez mais frequente,
bem como em razão da crescente atuação do Ministério Público na defesa da ordem
jurídica.
Adotando a visão atual do entendimento jurisprudencial pátrio, na seara dos
5

crimes tributários a denúncia deve ser posterior ao exaurimento do processo
administrativo fiscal responsável pelo lançamento do tributo.
A priori, não se faz necessária a submersão no tema para corroborar com o
entendimento oposto.
Ora, o tributo passa a existir quando a autoridade (constitucionalmente)
competente para sua instituição efetua, vinculadamente, o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador daquela exação e dos demais aspectos
referentes a ela, constituindo o crédito tributário através do seu lançamento.
Desse modo, para figuração de um crime tributário, como a sonegação fiscal,
mister a análise administrativa pelo ente responsável acerca daquela possível infração,
haja vista ser ele o único responsável por apurar o cabimento daquela exação ou não.
Pensar diferente seria deixar ao crivo do Ministério Público a possibilidade de
embasar denúncia de crime fiscal sem o aval do ente administrativo responsável por
recolher o tributo. Ou seja, em caso de condenação ao pagamento daquele tributo,
surgiria uma constituição de crédito tributário não abrangido pelo sistema
constitucional/legal brasileiro[5].
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Pacificando completamente o entendimento sobre o caso, o Colendo Supremo
Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 24, cujo teor transcrevemos agora:
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Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo.
O procedimento tributário administrativo revela-se, ainda, essencial por outros
motivos: a necessidade de participação do contribuinte no processo constitutivo do
tributo e a possibilidade de pagamento daquela quantia devida antes mesmo de
qualquer incitação de crime fiscal.
Intentar a denúncia sem qualquer participação da administração pública
tributante, bem como do contribuinte, consolidaria uma afronta ao direito constitucional
da ampla defesa (inclusive no processo administrativo) e um sepultamento de uma
garantia legal, enumerada no artigo 34 da Lei nº 9.249/95[6].
Ou seja, ao contribuinte deve ser dada a possibilidade de defender-se daquela
constituição de crédito tributário e, também, de pagar o tributo apurado com vistas a
não sofrer a persecução criminal, sendo certo que a única possibilidade de ocorrência
destas situações ocorre somente se existente um processo administrativo de
lançamento.
Portanto, para concluir o tópico, trazemos valiosas lições doutrinárias
(MACHADO, 2012, p. 517):
A questão essencial, na verdade, consiste em saber se é
juridicamente válido o uso da ação penal como instrumento de
coação para obrigar o contribuinte a pagar tributos sem direito
de questionar a legalidade destes. E o STF merece aplausos da
comunidade jurídica pela resposta a ela oferecida, com a qual
contribui positivamente para a construção, no Brasil, de um
Estado Democrático de Direito.
7. CONCLUSÕES
A sincronia entre os diversos ramos do Direito sempre foi uma realidade dos
sistemas jurídicos. Um ramo do Direito, por mais autônomo que seja, não satisfaz todas
516
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

as possíveis ocorrências concretas da sociedade somente com suas lições. Ao revés:
cada vez mais se mostra necessária a interface entre os diferentes institutos jurídicos
para solução das lides cotidianas.
Nesse contexto, o Direito Penal e o Direito Tributário relacionam-se
frequentemente para a solução de crimes praticados contra a ordem tributária, o que não
poderia ser diferente.
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Trazendo a base dos preceitos referentes aos crimes e suas consequências, ao
Direito Penal cabe o estudo das condutas consideradas mais ofensivas à sociedade
(ultima ratio), assim como a enumeração de consequências e caminhos aos que
optarem pelo ilícito.
Assim, sendo certo que a tributação constitui receita ordinária da manutenção do
maquinário estatal, certas condutas praticas contra a exação estatal foram elevadas à
patamares criminais, visto trazerem consequências financeiras graves ao maquinário
estatal e à sociedade.
Esquematizar e sistematizar5 a aplicação de penas nos crimes tributários revela,
portanto, condição essencial ao bem estar social, fazendo com que as práticas realizadas
neste sentido sejam reprimidas e intimidadas.
Todavia, a verificação dos crimes contra a ordem tributária demanda uma série
de análises a ser feita, principalmente, pelo titular da Ação Penal: o Ministério Público.
Isto porque o legislador brasileiro prescreveu garantias ao contribuinte quando
da configuração do ilícito tributário, dentre as quais destacamos, por exemplo, a
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido.
O fato do legislador brasileiro ter elegido o pagamento como causa de extinção
da punibilidade criminal deve ser respeitada e verificada pelo Promotores/Procuradores
de Justiça, Juízes, Advogados e cidadãos, sob pena de desrespeito aos ditames jurídicos
postos à nossa disposição.
Sendo assim, a persecução criminal na seara tributária deve permear os estudos
e pensamentos dos defensores da ordem democrática, não se olvidando, porém, os
limites e seguranças impostas pela lei.
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Antes de promover a denúncia de ilícito tributário, cabe ao Ministério Público
analisar a materialidade do crime, verificando sua ocorrência e, principalmente,
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aguardando o desfecho do procedimento administrativo instaurado para apuração do
tributo.
O presente estudo buscou, portanto, angariar as diferentes lições dos ramos
penalista e tributário do Direito, mesclando suas ideias e aplicando-as em conjunto,
buscando uma orientação doutrinária coesa acerca da Justa Causa para a Ação Penal
nos crimes contra a ordem tributária.
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[1] Sobre o Princípio da ultima ratio ou da Intervenção Mínima, o ilustre Prof. Rogério
Greco (in Curso de Direito Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetrus, 2009, p. 49)
afirma que: " O Direito Penal deve, portanto, interferir o menos possível na vida da
sociedade, devendo ser solicitado somente quando os demais ramos do Direito,
comprovadamente, não forem capazes de proteger aqueles bens considerados da maior
importância.".
[2] JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2002. p. 97 apud TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito
Processual Penal, 7ª ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2012. p. 11-12
[3] Versão digitalizada (e-book).
5
[4] Acerca deste princípio constitucional,
leciona Hugo de Brito Machado (in Curso de
Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 39)

“O princípio da competência obriga a que cada entidade tributante se comporte nos
limites da parcela de poder impositivo que lhe foi atribuída. Temos um sistema
tributário rígido, no qual as entidades dotadas de competência tributária têm, definido
pela Constituição, o âmbito de cada tributo, vale dizer, a matéria de fato que pode ser
tributada”.
[5] “Sem a prévia apuração, na via administrativa competente, da existência de ilícito
fiscal, não se possibilita o trâmite a denuncia de crime contra a ordem tributária, pois,
se assim fosse, se estaria admitindo, obliquamente, que o Ministério Público, com
exercício da ação penal, quando delastreada em Procedimento Administrativo fiscal,
exercesse, também, a potestade do lançamento, dizendo, na denúncia, todos os
elementos da obrigação (sujeitos ativo e passivo, base de cálculo, fato gerador e
alíquota). (in. MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Da Justa Causa para a Ação Penal
Nos Crimes Contra a Ordem Tributária. In: ELALI, André. Direito Tributário:
Estudos em Homenagem a Hugo de Brito Machado. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p.
268)
[6] Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente
promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do
recebimento da denúncia.

519
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

ATIVISMO JUDICIAL: O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO
CONCRETIZAÇÃO DOS VALORES E FINS INSTITUCIONAIS
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RESUMO: O avanço da justiça constitucional sobre o espaço tradicionalmente
reservado aos Poderes Legislativo e Executivo proporcionou falar em ativismo judicial,
entendido em apertada síntese como a participação mais ampla e intensa do Judiciário
na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço
de atuação dos outros dois Poderes. O presente trabalho possui como escopo analisar
como o ativismo judicial se revela, trazendo casos práticos provenientes da
jurisprudência pátria para ilustrar tal manifestação.
Palavras-chave: Poder Judiciário. Ativismo judicial. Judicialização.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO 3 2 ATIVISMO JUDICIAL 4 2.1 CONCEITO 4 2.2
ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO 5 2.3 MANIFESTAÇÕES DO
ATIVISMO JUDICIAL 5 3 CONCLUSÃO 16 REFERÊNCIAS 17

1 INTRODUÇÃO
Nas causas relacionadas a políticas públicas, envolvendo, não raro,
discussões acerca do alcance e das restrições a direitos sociais, o Poder Judiciário adota
papel ativo, determinando medidas concretas a serem observadas pelos agentes
públicos e pela sociedade, em um juízo substancialmente político, mas juridicamente
fundamentado.
Apesar de ser de suma importância a participação mais ampla e intensa do
Poder Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, o ativismo judicial
é alvo de críticas, justamente em razão de o Judiciário intervir em um espaço de
atuação tipicamente dos outros dois Poderes.
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A despeito dos juízos negativos, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o
Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, legitimaram a atuação do Poder
Judiciário no controle de políticas públicas.
É o que será visto a seguir.
2. ATIVISMO JUDICIAL
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2.1 CONCEITO
Segundo Luís Roberto Barroso, ativismo judicial é a “uma atitude, a
escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o
seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder
Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil,
impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. A ideia de
ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário
na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço
de atuação dos outros dois Poderes”.[1]
5

Na lição do professor e Ministro do Supremo Tribunal Federal, o ativismo
judicial decorre da expansão do escopo jurisdicional para causas relacionadas a
políticas públicas e cidadania. Nessas lides, não raro envolvendo discussões acerca do
alcance e das restrições a direitos sociais, o Judiciário adota papel ativo, determinando
medidas concretas a serem observadas pelos agentes públicos e pela sociedade, em um
juízo substancialmente político, mas juridicamente fundamentado.
Esclarecedoras são as palavras do doutrinador:
Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos
foi a virtuosa ascensão institucional do Poder Judiciário.
Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da
magistratura, juízes e tribunais deixaram de ser um
departamento técnico especializado e passaram a desempenhar
um papel político, dividindo espaço com o Legislativo e o
Executivo. Tal circunstância acarretou uma modificação
substantiva na relação da sociedade com as instituições
judiciais, impondo reformas estruturais e suscitando questões
complexas acerca da extensão de seus poderes. Pois bem: em
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razão desse conjunto de fatores – constitucionalização, aumento
da demanda por justiça e ascensão institucional do Judiciário -,
verificou-se no Brasil uma expressiva judicialização de
questões políticas e sociais, que passaram a ter nos tribunais a
sua instância decisória final.[2]
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2.2 ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO
Barroso difere “ativismo judicial” de “judicialização”. Adverte o Ministro
que tais expressões não são sinônimas. Enquanto a judicialização é um fato, o ativismo
é uma atitude.
Nas palavras do Ministro, judicialização “significa que algumas questões de
larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder
Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder
Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e
a administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma
transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na
linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade”.
Assim conclui Barroso:
A judicialização e o ativismo são traços marcantes na
paisagem jurídica brasileira dos últimos anos. Embora
próximos, são fenômenos distintos. A judicialização decorre do
modelo de Constituição analítica e do sistema de controle de
constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, que
permitem que discussões de largo alcance político e moral
sejam trazidas sob a forma de ações judiciais. Vale dizer: a
judicialização não decorre da vontade do Judiciário, mas sim do
constituinte.
O ativismo judicial, por sua vez, expressa uma postura do
intérprete, um modo proativo e expansivo de interpretar a
Constituição, potencializando o sentido e alcance de suas
normas, para ir além do legislador ordinário. Trata-se de um
mecanismo para contornar, bypassar o processo político
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majoritário quando ele tenha se mostrado inerte, emperrado ou
incapaz de produzir consenso.[3]
2.3 MANIFESTAÇÕES DO ATIVISMO JUDICIAL
O Ministro Barroso ensina que existem três condutas por meio das quais o
ativismo judicial pode se manifestar.
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A primeira conduta diz respeito à aplicação direta da Constituição a
situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de
manifestação do legislador ordinário.
Exemplo dessa atuação ocorreu quando o Supremo Tribunal Federal,
instado a se manifestar sobre a regulamentação do direito de greve dos servidores
públicos, decidiu, no julgamento conjunto dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e
712, aplicar analogicamente a Lei de Greve do setor privado aos servidores públicos,
em razão da mora do Legislador.
5
A segunda conduta refere-se
à declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de
patente e ostensiva violação da Constituição.

Como ilustração dessa atuação, utiliza-se o exemplo trazido por Luís
Roberto Barroso:
Outro
exemplo,
agora
de
declaração
de
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do
Congresso, com base em critérios menos rígidos que os de
patente e ostensiva violação da Constituição: o caso da
verticalização. O STF declarou a inconstitucionalidade da
aplicação das novas regras sobre coligações eleitorais à eleição
que se realizaria em menos de um ano da sua aprovação. Para
tanto, precisou exercer a competência – incomum na maior
parte das democracias – de declarar a inconstitucionalidade de
uma emenda constitucional, dando à regra da anterioridade
anual da lei eleitoral (CF, art. 16) o status de cláusula pétrea. É
possível incluir nessa mesma categoria a declaração de
inconstitucionalidade das normas legais que estabeleciam
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cláusula de barreira, isto é, limitações ao funcionamento
parlamentar de partidos políticos que não preenchessem
requisitos mínimos de desempenho eleitoral.[4]
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Por fim, a terceira conduta remete à imposição de condutas ou de
abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.
Com relação a esta última faceta, antigamente entendia-se que o
administrador possuía ampla liberdade na definição e execução de políticas públicas,
não podendo o Poder Judiciário intervir ou controlar essa discricionariedade. Porém, a
partir da ADPF nº 45 esse panorama começou a mudar e hoje, tanto o Supremo
Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que, em casos
excepcionais, é possível o controle judicial de políticas públicas.
Entende-se que quando o não desenvolvimento de políticas públicas
acarretar grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela
Constituição, será cabível a intervenção do Poder Judiciário como forma de
implementar os valores constitucionais. Nesses casos, não será possível que o Poder
Público invoque a discricionariedade administrativa.
Atualmente, é tranquilo o entendimento de que não há ofensa ao princípio
da separação quando a intervenção do Poder Judiciário em política públicas ocorre de
forma subsidiária, ou seja, quando verificada situação concreta de omissão ou atuação
insuficiente dos Poderes Legislativo e Executivo. Isso porque a concretização dos
direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de
suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa.
O Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões legitimou a atuação do
Poder Judiciário no controle de políticas públicas.
No Recurso Extraordinário 429.903/RJ, de Relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 25/06/2014, a Primeira Turma do STF decidiu que a
Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter
estoque mínimo de determinado medicamento utilizado no combate a certa doença
grave, de modo a evitar novas interrupções no tratamento. Reconheceu-se que não há
violação ao princípio da separação dos poderes no caso. Isso porque com essa decisão o
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Poder Judiciário não está determinando metas nem prioridades do Estado, nem
tampouco interferindo na gestão de suas verbas. O que se está fazendo é controlar os
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atos e serviços da Administração Pública que, neste caso, se mostraram ilegais ou
abusivos já que, mesmo o Poder Público se comprometendo a adquirir os
medicamentos, há falta em seu estoque, ocasionando graves prejuízos aos pacientes.
Assim, não tendo a Administração adquirido o medicamento em tempo hábil a dar
continuidade ao tratamento dos pacientes, atuou de forma ilegítima, violando o direito à
saúde daqueles pacientes, o que autoriza a ingerência do Poder Judiciário.
Não é despiciendo analisar a ementa do julgado:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MANUTENÇÃO
EM ESTOQUE. DOENÇA DE GAUCHER. QUESTÃO
DIVERSA DE TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
SOBRESTAMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO
5

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. DEVER. PODER PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I – A questão discutida no presente feito é diversa daquela
que será apreciada no caso submetido à sistemática da
repercussão geral no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco
Aurélio.
II - No presente caso, o Estado do Rio de Janeiro,
recorrente, não se opõe a fornecer o medicamento de alto custo
a portadores da doença de Gaucher, buscando apenas eximir-se
da obrigação, imposta por força de decisão judicial, de manter o
remédio em estoque pelo prazo de dois meses.
III – A jurisprudência e a doutrina são pacíficas em afirmar
que não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão
recorrido mencione expressamente a norma violada. Basta, para
tanto, que o tema constitucional tenha sido objeto de debate na
decisão recorrida.
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IV – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo
tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação
dos poderes. Precedentes.
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V – O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comportamento
inconstitucional. Precedentes.
VI – Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF. RE 429903/RJ. 1ª Turma. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Jul. 25/06/2014)
Da mesma forma, o Plenário do STF, no RE 592.581/RS, julgado em
13/08/2015, decidiu ser lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras
emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da
dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física
e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF/88, não sendo oponível à
decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.
Vejamos a ementa do julgado em tela:
Ementa: 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
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INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA
CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na
execução de obras emergenciais em estabelecimentos
prisionais.
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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.
5
(STF. RE 592.581/RS. Plenário. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Jul. 13/08/2015)
Acompanhando a mesma ratio dos julgados anteriores, o Ministro Celso de
Mello, em decisão monocrática, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
956.475/RJ, em 12/05/2016, decidiu que o Poder Judiciário pode obrigar o Município a
fornecer vaga em creche a criança de até cinco anos de idade. Reconheceu-se que a
educação infantil, em creche e pré-escola, representa prerrogativa constitucional
indisponível garantida às crianças até cinco anos de idade, sendo um dever do Estado
(art. 208, IV, da CF/88). Portanto, os Municípios, que têm o dever de atuar
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º, da
CF/88), não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional, juridicamente
vinculante, que lhes foi conferido pela Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do STF,
também admite a atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas.
No Recurso Especial 1.389.952-MT, julgado em 03/06/2014 a Segunda
Turma do STJ julgou procedente Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público
527
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

que, entre outras medidas, objetivava obrigar o Estado a reformar cadeia pública onde
foi constatada inúmeras irregularidades (tais como, superlotação, celas sem condições
mínimas de salubridade, desrespeito à integridade física e moral dos detentos) ou
construir nova unidade. Concomitante ao pedido de reforma ou construção de nova
unidade, o Ministério Público requereu que o Estado incluísse, no projeto de lei
orçamentária, previsão orçamentária suficiente para arcar com os referidos gastos.
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Vejamos o teor da ementa do importante acórdão:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CADEIA
PÚBLICA.
SUPERLOTAÇÃO.
CONDIÇÕES
PRECÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR O
ESTADO
A
ADOTAR
PROVIDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS
E
APRESENTAR
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMAR OU CONSTRUIR
NOVA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOPRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE
NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(ARTS. 4º, 6º E 60 DA LEI 4.320/64). CONTROLE
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS
EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO
CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO RESPEITO À
INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO SE
PODE OPOR A RESERVA DO POSSÍVEL.
1. Na origem, a Defensoria Pública e o Ministério Público
do Estado do Mato Grosso ajuizaram Ação Civil Pública
visando obrigar o Estado a adotar providências administrativas
e apresentar previsão orçamentária para reformar a cadeia
pública de Mirassol D'Oeste ou construir nova unidade, entre
outras medidas pleiteadas, em atenção à situação de risco a que
estavam expostas as pessoas encarceradas no local. Destaca-se,
entre as inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias, a
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gravidade do fato de - conforme relatado – as visitas íntimas
serem realizadas dentro das próprias celas e em grupos.
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2. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem - e
intangível no âmbito do Recurso Especial por óbice da Súmula
7/STJ – evidencia clara situação de violação à garantia
constitucional de respeito da integridade física e moral do preso
e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo
existencial.
3. Nessas circunstâncias - em que o exercício de pretensa
discricionariedade
administrativa
acarreta,
pelo
não
desenvolvimento
e
implementação
de
determinadas
políticas
públicas,
seriíssima
vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados
pela Constituição - a intervenção do Poder Judiciário se
justifica como forma de pôr em prática, concreta e
eficazmente,
os
valores
que
o
constituinte5 elegeu como "supremos de uma sociedade frate
rna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia
social", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana.
4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não
destoou dos precedentes do STF - RE 795749 AgR, Relator:
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em
29/04/2014, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 19-052014 Public 20-05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011 - e do STJ,
conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação
da Súmula 83/STJ.
5. Com efeito, na hipótese sub examine, está em jogo a
garantia de respeito à integridade física e moral dos presos, cuja
tutela, como direito fundamental, possui assento direto no art.
5º, XLIX, da Constituição Republicana.
6. Contra a efetivação dessa garantia constitucional, o
Estado de Mato Grosso alega o princípio da separação dos
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poderes e a impossibilidade de realizar a obra pública
pretendida sem prévia e correspondente dotação orçamentária,
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sob pena de violação dos arts. 4º, 6º e 40 da Lei 4.320/1964.
7. A concretização dos direitos individuais fundamentais
não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador,
sendo
de
suma
importância
que
o
Judiciário
atue,
nesses
casos,
como
órgão
controlador da atividade administrativa. Trata-se de
inadmissível equívoco defender que o princípio da separação
dos
poderes,
originalmente
concebido com o escopo de garantir os direitos
fundamentais, possa ser utilizado como óbice à realização
desses mesmos direitos fundamentais.
8. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública
vital nos planos orçamentários do ente político, mormente
quando não houver comprovação objetiva de incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal, como na hipótese dos
autos.
9. In casu, o pedido formulado na Ação Civil Pública é
para, exatamente, obrigar o Estado a "adotar providências
administrativas e respectiva previsão orçamentária e realizar
ampla
reforma
física
e
estrutural
no
prédio que abriga a cadeia pública de Mirassol
D'Oeste/MT, ou construir nova unidade, de modo a atender a
todas as condições legais previstas na Lei nº 7.210/84 (Lei
de Execuções Penais), bem como a solucionar os problemas
indicados
pelas
equipes
de inspeção sanitária, Corpo de Bombeiros Militar e CRE
A na documentação que instrui os presentes autos, sob pena
de cominação de multa".

de

10. Como se vê, o pleito para a adoção de medida material
reforma
ou
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construção não desconsiderou a necessidade de previsão
orçamentária dessas obras, de modo que não há falar em
ofensa aos arts. 4º, 6º e 60 da Lei 4.320/64.
11. Recurso Especial não provido.
(STJ. REsp 1389952/MT. 2ª Turma. Rel. Min. Herman
Benjamin. Jul. 03/06/2014)
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Da mesma forma, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.607.472/PE,
julgado em 15/09/2016, decidiu que o Poder Judiciário pode condenar universidade
pública a adequar seus prédios às normas de acessibilidade a fim de permitir a sua
utilização por pessoas com deficiência. No campo dos direitos individuais e sociais de
absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações
de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. Se um direito é
qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de
incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente, fixada
pela Constituição ou pela lei.
5

Salutar é a leitura da ementa do julgado em epígrafe:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR DO MPF. ADEQUAÇÃO
DOS PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO
UFPE.
ACESSIBILIDADE.
PORTADORES
DE
NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO
POSSÍVEL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 282/STF.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público Federal contra a Universidade Federal de Pernambuco
- UFPE com o escopo de obrigar a recorrente a iniciar as
obras de adaptação de todas as suas edificações para permitir a
sua utilização por pessoas portadoras de necessidade especiais.
2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa do
art. 7º, § 2º, da Lei 8.666/1993, pois o referido dispositivo legal
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não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não se
pode alegar que houve prequestionamento da questão, nem
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ao menos implicitamente.
3. Conforme destacado pelo Tribunal regional, o MPF
vem solicitando à Reitoria da UFPE, há mais de uma década,
providências
para
a
conclusão das obras de acessibilidade em suas instalações.
Como prova de sua afirmação destacou a existência do
Inquérito Civil 1.26.000.0001418/2003-23, que fixou o prazo
de trinta meses para o encerramento das adaptações necessárias
nos
prédios
da
universidade.
Contudo, o lapso temporal transcorreu sem que as
determinações
constantes no inquérito fossem cumpridas.
4. Tendo em vista o quadro fático delineado pela instância
a quo, sobeja o interesse do parquet no ajuizamento da
demanda. Ainda mais, por se tratar do direito de pessoas com
necessidades especiais de frequentar uma universidade pública.
5.
No
campo
dos
direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz
não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de
conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador
relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de
valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou
outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o
imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente
vinculados, da Administração Pública.
6. Se um direito é qualificado pelo legislador como
absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência
da
reserva
do
possível,
já
que
a
sua
possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela
Constituição ou pela lei.
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7. Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no
conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico
para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
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8. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa
parte, não provido.
(STJ. REsp 1607472/PE. 2ª Turma. Rel. Min. Herman
Benjamin. Jul. 15/09/2016)
O mesmo raciocínio foi utilizado no AgInt no REsp 1.304.269/MG, julgado
em 17/10/2017, quando a Segunda Turma do STJ decidiu que o Poder Judiciário poderá
determinar,
em
caráter
excepcional,
a
implementação
de políticas
públicas
de
interesse
social,
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da
dignidade humana, sem que
afronta à reserva do possível.

5

isso configure invasão da discricionariedade ou

Não é demais analisar a ementa do referido julgado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS.
OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS
NO
CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder
competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter
excepcional,
a
de políticas
públicas
de
principalmente nos casos em
supremacia

implementação
interesse
social
que visem resguardar a
da
533

Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

dignidade humana sem que isso configure invasão d
a discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
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2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima
sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação
atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo
existencial.
3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser
lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração
Pública adote medidas
assecuratórias de direitos
constitucionalmente
reconhecidos
como essenciais, sem que isso configure violação do
princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel.
Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR,
Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1.304.269/MG. Rel. Min. Og
Fernandes. Julgado em 17/10/2017)
Apesar de ser tranquila na jurisprudência a legitimidade do Poder Judiciário
para atuar no controle de políticas públicas, algumas críticas são dirigidas ao ativismo
judicial. Nesse cenário, destaca-se a doutrina do judicial self-restraint ou doutrina da
autocontenção ou da autorrestrição judicial, que busca limitar o papel e as funções da
jurisdição constitucional, por entender que o exercício do ativismo judicial importa
sempre em uma afronta à vontade da maioria, representada pelo Parlamento.
Nas palavras de Barroso:
O oposto do ativismo é a autocontenção judicial, conduta
pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferência nas
ações dos outros Poderes. Por essa linha, juízes e tribunais a)
evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não
estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando o
pronunciamento do legislador ordinário; b) utilizam critérios
rígidos
e
conservadores
para
a
declaração
de
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inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e c) abstêm-se
de interferir na definição das políticas públicas.[5]
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Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS
34.327/DF, adotando a técnica da autocontenção, decidiu que não pode atuar em
processo de cassação de mandato parlamentar em tramitação em uma das Casas do
Congresso Nacional, por se tratar de processo de cunho acentuadamente político. A
Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que só pode interferir em
procedimentos legislativos em uma das seguintes hipóteses: a) para assegurar o
cumprimento da Constituição Federal; b) para proteger direitos fundamentais; ou c)
para resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições
republicanas.
Importante é a leitura da ementa do referido acórdão:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE
DEPUTADO
FEDERAL.
QUEBRA
DE
DECORO
5

PARLAMENTAR. ALEGADAS NULIDADES.
1. O Supremo Tribunal Federal somente deve interferir em
procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da
Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os
pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições
republicanas. Exemplo típico na jurisprudência é a preservação
dos direitos das minorias. Nenhuma das hipóteses ocorre no
presente caso.
2. A suspensão do exercício do mandato do impetrante, por
decisão desta Corte em sede cautelar penal, não gera direito à
suspensão do processo de cassação do mandato: ninguém pode
se beneficiar da própria conduta reprovável. Inexistência de
violação à ampla defesa ou de direito subjetivo a dilações
indevidas. O precedente formado no MS 25.579 MC, Rel. p/ o
acórdão Min. Joaquim Barbosa, se referia a parlamentar
afastado para exercer cargo no Executivo e responsabilizado por
atos lá praticados. Naquele caso, aliás, a medida liminar foi
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indeferida, pois se reputou a infração enquadrada no Código de
Ética e Decoro Parlamentar.
3. A alegação de que o relator do processo no Conselho de
Ética estaria impedido por integrar o mesmo bloco parlamentar
do impetrante, por pressupor debate sobre o momento relevante
para aferição da composição dos blocos, não configura hipótese
justificadora de intervenção judicial. Precedente: MS 33.729
MC, de minha relatoria.
4. Não há que se falar em violação ao contraditório
decorrente do aditamento da denúncia, providência admitida até
em sede de processo penal, uma vez que o impetrante teve todas
as possibilidades de se defender, o que foi feito de forma ampla
e tecnicamente competente.
5. Ausência de ilicitude na adoção da votação nominal do
parecer no Conselho de Ética, forma que mais privilegia a
transparência e o debate parlamentar, e adotada até em
hipóteses mais graves do que a ora em discussão. Deferência
para com a interpretação regimental acolhida pelo órgão
parlamentar, inclusive à vista das dificuldades para aplicação do
art. 187, § 4º, do RI/CD fora do Plenário da Câmara dos
Deputados. Inexistência de vedação expressa e inocorrência de
“efeito manada”.
6. Validade do quórum de instalação da sessão na
Comissão de Constituição e Justiça. Não há nas Comissões
suplentes vinculados a titulares, mas sim a partidos ou blocos,
razão pela qual são computados.
7. Ordem denegada.
(STF. MS 34.327/DF. Plenário. Rel. Min. Roberto
Barroso. Jul. 08/09/2016)
Ainda que parcela da doutrina critique o ativismo judicial, o papel ativo do
Poder Judiciário representa uma medida de grande relevância política e social, visto
que tal atuação do Judiciário ocorre comumente em lides envolvendo questões de largo
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alcance político, implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas
controvertidos na sociedade.
3 CONCLUSÃO
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Apesar de o ativismo judicial ser reconhecido como legítimo pela maior
parte da doutrina e da jurisprudência pátria, algumas críticas são dirigidas a ele. Nesse
cenário, destaca-se a doutrina do judicial self-restraint ou doutrina da autocontenção ou
da autorrestrição judicial, que busca limitar o papel e as funções da jurisdição
constitucional, por entender que o exercício do ativismo judicial importa sempre em
uma afronta à vontade da maioria, representada pelo Parlamento.
Ainda que parcela dos doutrinadores critique essa postura do Poder
Judiciário e vejam o protagonismo judicial como um problema dentro da relação entre
os Poderes do Estado, o papel ativo do Judiciário representa uma medida de grande
relevância política e social, visto que tal atuação ocorre comumente em lides
envolvendo questões de largo alcance político, implementação de políticas públicas ou
escolhas morais em temas controvertidos na sociedade. Ou seja, o Poder Judiciário,
quando assim atua, está, em5 última análise, cumprindo os mandamentos
constitucionais.
Deve-se esclarecer, entretanto, que a atuação do Poder Judiciário na esfera
reservada aos outros Poderes é excepcional, somente sendo cabível quando houver uma
violação evidente e arbitrária, pelos órgãos políticos, da incumbência constitucional.
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RESUMO: Esta pesquisa abordará uma série de problemas relacionados a aplicação de
penas e sanções diretamente ligadas ao Direito Penal aos indivíduos chamados
psicopatas. Com respaldo total na Lei 10.216, de 2001, também se mostra necessário
um breve relato de como é feito o processo de diagnostico desse cidadão, como ele lida
com perturbação e quais as formas em que ele pode estar pagando sua divida com a
sociedade e com o sistema. E ao mesmo tempo se tratando, contribuindo para que mais
tarde o mesmo possa vir a se ressocializar novamente com a coletividade e ter uma vida
normal sem reincidências. Sendo também indispensável uma breve exploração sobre
conceitos ligados a imputabilidade, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade e como
deve ser a aplicação da norma jurídica em cada caso. E considerar como cada um dos
atos praticados pelos psicopatas dizem sobre o transtorno que possuem, ou seja,
considerar a partir da conduta praticada o que passou no intelecto de cada um, e com o
auxilio legal de um profissional assimilar e identificar a doença para um esclarecido
tratamento adequado.
Palavras-chave: Direito
Ressocialização.

Penal,

Psicopatas,

Transtornos,

Tratamento

e

Abstract: This research will address a series of problems related to the application of
penalties and sanctions directly linked to the Criminal Law to individuals called
psychopaths. With full support in Law 10.216 of 2001, a brief account of how the
process of diagnosis of this citizen is done, how he deals with disruption, and what
forms he can be paying his debt with society and with the system. And at the same time
it is a matter of helping, so that later it can re-socialize again with the community and
lead a normal life without recurrences. A brief exploration of concepts related to
imputability, semi-imputability and non-attributability is also indispensable, and how
the legal norm should be applied in each case. And consider how each of the acts
practiced by the psychopaths say about the disorder they have, ie, consider from the
conduct practiced what passed in the intellect of each one, and with the legal help of a
professional assimilate and identify the disease for a appropriate treatment.
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Introdução
Atualmente o pais em que vivemos passa por diversos problemas
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relacionados à aplicação de penas em indivíduos chamados psicopatas. Com o
ajuntamento da psiquiatria com o direito, se fez necessário um olhar ampliador de
que é necessário essas duas ciências em um conjunto para uma determinada e
melhor analise, que tem por fim informar os níveis da psicopatia e os limites da
responsabilidade penal, sendo de modo explicito para que todos vejam com
clareza, o que se quer mostrar com essa fusão.
A Lei 10.216/01 (BRASIL, 2001) [1] que discorre sobre a Reforma
Psiquiátrica e os Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais no Brasil, que se
destaca como um dos principais meios de amparo para à aplicação de medidas
para o ideal cumprimento das sanções ou até mesmo as medidas de seguranças, se
julgadas cabíveis.
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Com a criação da Lei, a Reforma Psiquiátrica e os Direitos das Pessoas
com Transtornos Mentais no Brasil deram-se em um momento em que a sociedade
brasileira protestava pela criação de medidas mais fortes para poder lidar de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

forma apropriada com esses casos, onde nas quais as legislações eram falhas nas
relações direta com esses indivíduos. Como por exemplo, o disposto no Código de
Processo Penal que determina em seus artigos 157 e 182, que o juiz é livre para
decidir, com autoridade legal para aceitar ou rejeitar laudos e exames
psiquiátricos depois de uma analise detalhada pelo magistrado. Com essa lacuna,
foi criada

5 no ordenamento que por hora se fez
a denominada lei

modificadora, trazendo um tratamento legal adequado e uma aplicação menos
prejudicial ao portador de transtorno mental, propondo assim uma saída menos
radical para solucionar ou ate mesmo diminuir os índices de crimes cometidos
pelos chamados doentes mentais e evitando que os mesmos respondam pelos
crimes como pessoas imputáveis. O intuito dessa lei é um estudo preciso em cima
da saúde do infrator e com analises de profissionais da área da psicopatia,
mostrando de forma detalhada se ele é um individuo capaz, incapaz ou ate mesmo
relativamente incapaz de responder sob tal conduta ilícita praticada.
Contudo, de acordo com o que está previsto no Decreto n° 19.398, de 11 de
novembro de 1980, que dispõe sobre a profilaxia mental, a assistência e proteção á
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pessoa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos e dá outras
providências.
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A referenciada lei dispõe sobre os principais objetivos e como será o
tratamento de tais indivíduos, nada mais do que realçar que a proteção, o atendimento
médico e o modelo assistencial às pessoas com transtornos mentais são de suma
importância para o seguimento da aplicação das normas no ordenamento jurídico
brasileiro.
Com isso a reforma remodela toda uma criação de projetos de serviços a fim
de oferecer para tais indivíduos os hospitais psiquiátricos, os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), residências terapêuticas e leitos psiquiátricos em hospitais gerais,
a fim de diminuir a superlotação em presídios com cidadãos diagnosticados com esses
distúrbios mentais.

1. Psicopatia
Define-se psicopatia como, Perturbação da personalidade que se manifesta
essencialmente por comportamentos antissociais (passagens a ato), sem culpabilidade
aparente. [2]
O termo psicopatia vem do grego psyche + pathos, cujo significado é a
“denominação genérica das doenças mentais”, sendo que, o psicopata é “quem sofre de
doença mental”. [3]. Etimologicamente falando a definição de psicopatia se entrega
apenas em ser uma doença da mente. [4].
Para Penteado Filho (2012, p.166):
“Esse tipo de transtorno específico de personalidade é
sinalizado por insensibilidade aos sentimentos alheios. Quando
o grau de insensibilidade se apresenta extremado (ausência total
de remorso), levando o indivíduo a uma acentuada indiferença
afetiva, este pode assumir um comportamento delituoso
recorrente, e o diagnóstico é de psicopatia (transtorno de
personalidade antissocial, sociopatia, transtorno de caráter,
transtorno sociopático ou transtorno dissocial).”
Para Nelson Hungria, o conceito de psicopatia é definido como:
“Portadores de psicopatia a escala de transição entre o
psiquismo normal e as psicoses funcionais”. Seus portadores
são uma mistura de caracteres normais e caracteres patológicos.
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São os inferiorizados ou degenerados psíquicos. Não se trata
propriamente de doentes, mas de indivíduos cuja constituição
é“ab initio”, formada de modo diverso da que corresponde ao
“homo medius”.
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Para Robert D.Hare (2013 p.40-41):
Psicopatia: Conjunto de traços de personalidade além dos
comportamentos antissociais e psicopatas.
É assimilada como um transtorno emocional e afetivo que
não apresenta nenhum tipo de remorso culpa ou
arrependimento.
Na obra de Robert D. Hare, é feito uma comparação entre psicopatas e os
inviduos que não enxergam as cores, no daltonismo é aprendido a respeitar as cores dos
semáforos mesmo sem as vê-las, consequentemente os psicopatas aprendem a fazerem
mesmo com uso das palavras, a reproduzirem os gestos, expressões faciais e até mesmo
a demonstrar sentimentos, sem saber e sentir isso verdadeiramente.
Nos dias atuais no nosso ordenamento, o número de pessoas identificadas com
esses transtornos vem aumentando devastadoramente, podendo levar em conta, a
5

criminalidade juvenil, descontroles emocionais na infância marcados por abusos
sexuais por pessoas que moram na mesma residência, maus tratos domésticos,
inexistência de carinho familiar, tudo levando a um resultado de desordem familiar e
mal formação psíquica. Bem como, não desconsiderando a reincidência criminal, onde
o individuo não é aceito na sociedade por falta de auxilio financeiro familiar, no qual se
sentem na obrigação de cometer atos ilícitos para suprir a falta de meios econômicos.
[5]
O Manual de Diagnostico e Estatísticas das Perturbações Mentais (DSM-V)
incorporou a psicopatia como um transtorno de personalidade antissocial.
Analisado pelo senso comum como um individuo classificado pela ausência
explicita de sentimento, ou seja, não sabem diferenciar o bem e o mal.
Segundo Robert D. Hare, eles são sujeitos manipuladores, arrogantes,
mentirosos, que desrespeitam os desejos, sentimentos e ate mesmo os direitos alheios
para se satisfizer, sendo responsáveis por crimes violentos em todo o pais.
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2. Evolução da psicopatia
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No início do século XIX, Philippe Pinel, psiquiatra francês, foi o primeiro
médico a estudar e classificar algumas perturbações mentais, em sua obra “Traité
médico-philosophique sur l´alienation mentale ou la manie. [6]
Com a evolução diária sem medida da espécie humana, no âmbito do Direito
Penal, a única solicitude é dedicar-se exclusivamente em tratar o delinquente apenas em
sua forma psicológica, de maneira que o mesmo não venha cometer esses ilícitos
novamente, e que venha a se ressocializar novamente com a coletividade.
Contudo, a criminologia é uma base essencial para analise profunda dos
comportamentos do réu, com um estudo aprimorado do caso, chegue-se a uma
conclusão relativa do que causou tal ilícito, observando a conduta do agente,
identificando causas que o levaram a fazer aquilo e o motivo pelo qual ele insiste nesse
pratica, trazendo a tona meia de preservação de crimes e até a não reincidência de atos,
ansiando sempre a ressocialização do transgressor. Colocando em pauta e apresentando
também as medidas por meios de tratamentos, para que mais tarde o mesmo volte a
viver com os demais cidadãos de uma sociedade.
Seguindo os dados de pesquisas recentes nota-se que 4% da população
mundial tem o presente transtorno [7] (3% homens e 1% mulheres), mesmo que um
número muito menor o desenvolvam. Entre os brasileiros esse número salta para 5%, e
quando se fala nos criminosos reclusos em presídios esse número cresce para quase
20% da população carcerária[8]; todavia autores respeitados como Sadock (2007)
informam que entre os presos este número pode se aproximar dos 75%. [9]

3. Da responsabilidade penal
3.1 Crime
A nomenclatura tem origem do latim crimen que significa “ofensa,
acusação”. Caracterizado por uma atitude que causa um dano a um bem que é
protegido pela lei. Crime é uma ação proibida por lei ou que tem uma pena determinada
caso seja realizado, Ou seja, é quando há uma pratica realizada por uma pessoa que vai
contra a lei e que como uma forma de pagamento recebe uma punição [7].
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Nucci disserta que (2011, p. 172), conceitua que:
“(...) o conceito de crime é artificial, ou seja, independe de
fatores naturais, constatados por um juízo de percepção
sensorial, uma vez que se torna impossível classificar uma
conduta,
ontologicamente,
como
criminosa.”
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Entretanto, o crime é visto grosso modo como uma conduta errada e proibida,
onde se você caso vier a cometer o ato, ou ate mesmo deixar de fazer algo que é
imposto por lei estará cometendo um crime e sofrera uma sanção por tal cometimento.
Nos dizeres do Professor Magalhães Noronha:
"A história do direito penal é a história da humanidade.
Ele surge com o homem e o acompanha através dos tempos,
isso porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele se
afastou”. [8]
Ainda que não tenha uma definição tipificada em lei, o crime advém de um
fenômeno social [9], onde as ações e situações observadas na pratica no decorrer do
tempo, se fazem uteis, somando 5mais conceitos, para um preciso e mais completo
entendimento da visão a ser assimilada.
O Decreto-Lei n. 3.914/41, chamado A Lei de Introdução ao Código
Penal Brasileiro, sancionada por Getúlio Vargas, tinha a pretensão de definir e
conceituar o que era crime, sem, contudo obter êxito em seu intento veja o disposto:
“Considera-se crime a infração penal que a lei comina
pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer
alternativa ou cumulativamente com a pena de multa;
contravenção, a infração penal a que a lei comina,
isoladamente, penas de prisão simples ou de multa, ou ambas,
alternativa ou cumulativamente”. [10]
Evidentemente o intento da legalização do conceito de crime chamado de
Decreto-Lei não foi satisfatório e nem aceitável, com isso a definição de crime ficou
apenas por conta de doutrinadores, com seus pensamentos que sustentam suas teses
com seus preceitos, ponto de vista e opiniões, que fazem o nosso total entendimento.
[11].
3.2 Culpabilidade
O conceito de Culpabilidade se dá, pela ação do agente por imperícia,
imprudência e ou negligência [12], ou seja, o agente não tem a intenção de cometer o
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crime, mas o comete por força de um dos três elementos citados. Como por exemplo,
O motorista que atropela uma criança que avançou o sinal fechado. O motorista no caso
citado não tinha a intenção dolosa de atropelar a criança, o que ocorreu por negligência.
[13]
A origem da palavra culpabilidade, vem do latim Culpável - vel + bil(i) +
dade.[14]
Para Nucci (2011, p. 300):
“Trata-se de um juízo de reprovação social, incidente sobre
o fato e seu autor, devendo o agente ser Imputável, atuar com
consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade
e a exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras
impostas pelo Direito (teoria normativa pura, proveniente do
finalismo).”
Insta acrescentar de forma sucinta que a culpabilidade nada mais é do que a
ligação do fato ao seu autor, manifestando-se tanto pelo dolo ou pela culpa, onde é
concretizada a pratica de um ato que não se tem interesse na pratica, porem, se assumi o
risco de algum modo.
3.3 Imputabilidade
O imputável é aquele individuo que responde sob seus próprios atos, tem
responsabilidade total sobre sua pessoa e o mesmo é sujeito a pena na pratica de
ilícitos.
Trata-se daquelas pessoas que se podem imputar penas, ou seja, que são
imputáveis. No sentido de que esses indivíduos estavam em plenas condições físicas e
mentais e tinham consciência do ato que cometeram ser um crime ou uma
contravenção. [15]
Para Fernando Capez (2002, p. 273):
“O agente deve ter totais condições de controle sobre sua
vontade. Em outras palavras, imputável é não apenas aquele que
tem capacidade de intelecção sobre o significado de sua
conduta, mas também de comando da própria vontade.”
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Diante de tais conceitos acima citados, a imputabilidade nada mais é do que a
capacidade de recair a pena sob um indivíduo que cometeu um ato ilícito e que dispõe
de total habilidade e capacidade de entende sobre o que foi feito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

3.4 Semi-imputabilidade
Insere-se no conceito de semi-imputabilidade o indivíduo que, embora
aparentemente não tenha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se conforme esse entendimento, e que apresente a falta de discernimento, ou
até mesmo um possível retardo mental. [16]
O art. 26, parágrafo único, do Código Penal prescreve sobre essa situação:
“Art. 26 (...)
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois
terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento”. [17]
Entende-se que a semi-imputabilidade é aplicada de modo a seguir os tramites
do artigo 26 em seu Paragrafo único,
onde há a possibilidade do juiz notar que há falhas
5
na capacidade mental do individuo em questão, ou seja, se for constatada a presença de
desenvolvimentos retardados, será esse um caso da semi-imputabilidade analisada,
onde o agente não responde totalmente por seu ato e ai sim será aplicada a diminuição
da pena neste caso.
3.5 Inimputabilidade
Na inimputabilidade a questão é definida como a falta total de capacidade para
responder sob a reprodução de seus atos, levando em conta a razão de doença mental,
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Neste sentido, há três causas de inimputabilidade em nosso Código Penal, que
podem ser encontradas no art. 26:
“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença
mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.” [18]
Em conformidade com o disposto sobre a inimputabilidade, explica Damásio
E. De Jesus (1999, p. 499):
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“Não havendo a imputabilidade, primeiro elemento da
culpabilidade, não há culpabilidade e, em consequência, não há
pena. Assim, em caso de inimputabilidade, o agente que
praticou o fato típico e antijurídico deve ser absolvido,
aplicando-se medida de segurança.”
Sendo assim consideram-se inimputáveis somente aqueles incapazes de
discernir seus atos, que cometem infração penal, porém no momento do crime era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, seja de forma absoluta ou
relativa. [19].
3.6 As medidas de segurança
As chamadas medidas de segurança são de natureza punitiva, ou seja, é uma
providência de precaução do Estado, que impõe ao individuo inimputável ou semiinimputavel um resguardo absoluto, mantendo o sujeito praticante do delito longe de
novas possíveis infrações, que por hora apresente um alto grau de risco a si próprio e a
outros. Onde a principal finalidade das medidas de segurança é acautelar-se de que o
inimputável ou semi-imputável que aparentemente mostra capacidade e habilidade
desenvolvida para novas pratica de tais atos e que de alguma forma esse não regresse a
efetuar outras transgressões. [20]
Seguindo a linha de raciocínio e ponto de vista do autor Guilherme de Souza
Nucci, que considera e entende a medida de segurança como:
“Uma forma de sanção penal, com caráter preventivo e
curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como
infração penal, inimputável ou semi-imputável, mostrando
periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba
tratamento adequado”. Cf. NUCCI, Guilherme de Souza
(2007, p. 479.) [21].
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Todavia, em nosso Código Penal Brasileiro o sistema predominante é o
vicariante denominado e presente na Lei nº 11.343/2006 [22], ou seja, onde não se
aceita possível cumulação da medida de segurança com a sanção e a pena
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aplicada. Com isso, nos fatos relacionados aos inimputáveis só serão aplicadas as
medida de segurança de acordo com a lei.
A posição do Superior Tribunal de Justiça STJ [23] em face
dessa assimilação, era de ter a presença das características de natureza preventiva,
curativa e terapêutica, e não teria prazo máximo de duração, permanecendo por
tempo indeterminado ou ate enquanto não cessada a periculosidade do agente.[24]
Seguindo um pensamento oposto, o Supremo Tribunal Federal STF [25], a
linha de raciocínio que acompanha
5 e que permanece é a da necessidade de impor
limites exatos no tempo e na duração das medidas de segurança, de acordo com o
dispositivo presente no artigo. 5º, XLII, b, CF/88[26] (que afirma que “não haverá
penas de caráter perpétuo”). [27]

Analisando como base os princípios da Isonomia [28] - Novo CPC (Lei n°
13.105/15) e da Proporcionalidade [29], o Supremo Tribunal Federal afirmou que
[30]:
“(...) A prescrição da medida de segurança deve ser
calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido
pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo
início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar
enquanto não haja cessado a periculosidade do agente,
limitada, contudo, ao período máximo de 30 (trinta) anos,
conforme a jurisprudência pacificada do STF. (...)” STF RHC n.º 100383 AP-AMAPÀ, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª
Turma, DJe 4⁄11⁄2011.
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Essa nova orientação do STJ culminou na criação da Súmula 527, que
ganhou a seguinte redação [31]:
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“STJ/Súmula 527: O tempo de duração da medida de
segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente cominada ao delito praticado”.
Não obstante, é necessário observância no todo ou qualquer risco que
o agente apresente, no caso do inimputável, é presumida, ou seja, se houver resultados
médicos assinados e afirmando a perturbação mental, a medida de segurança
é obrigatoriamente imposta e determinada. Em parte na semi-imputabilidade, o perigo
é considerado existente e efetivo, depende de certificação e verificação do Juiz do
caso, ou seja, independente de que o laudo aponte a falta de saúde mental, se fara
necessariamente uma averiguação detalhada para aferir se será a circunstancia de
aplicar medida de segurança ou a aplicação da pena, no caso concreto.
3.6.1 Das espécies de medidas de segurança
A respeito das espécies de medidas de segurança, existem duas classificações:
a detentiva e a restritiva, ambas previstas no artigo 97, do Código Penal.
A medida de segurança detentiva é a internação do agente nos hospitais de
custódia e tratamento psiquiátrico. E a medida de segurança restritiva são os
tratamentos ambulatoriais psiquiátricos, onde o agente é proibido de cometer certos
atos. As medidas possuem algumas características, vejamos:
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará
sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime
for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a
tratamento ambulatorial.
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por
tempo indeterminado, perdurando enquanto não for Perícia
médica.
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo
mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a
qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). [32]
Por sua vez, o objetivo principal das medidas de segurança tanto na espécie
detentiva quanto na restritiva é o empenho total ao tratamento ou a cura por completo
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do individuo executor da pratica ilegal, e uma possível ressocialização do mesmo para
que faça o tratamento e não volte a cometer atos ilícitos em um futuro.
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4. A legislação brasileira referindo-se a psicopatia
Em face das normas tipificadas que aborda a respeito dos psicopatas,
o Decreto nº 24.559 de 1934 que continua em pleno vigor, foi considerado a primeira a
norma que abordava sobre o caso dos psicopatas, foi a primeira adjunção legal entre o
direito penal e a psiquiatria brasileira. Onde na qual foram levadas mais a diante a
grande necessidade de ter um regulamento que atendesse a essa classe de pessoas com
esse tipo de diagnostico. Pela iniciativa dessa legislação a foi feita a previsão do
instituto da internação compulsória, que seria aplicada, nos casos mais graves do
transtorno.
Relatando os fatos, Aguiar (2008) nos informa que:
“A princípio, o isolamento e a ausência de progressão de
regime surtiriam algum efeito, mas assevera que decisões mais
concisas precisam ser encaminhadas”.
Na medida em que com o avanço do tempo, se fez necessário uma nova
5
reforma e uma atualização a respeito
dessas normas, que com o passar dos anos se
tornou falha e se fez primordial um olhar ampliador frente aos regulamentos no que diz
respeito aos psicopatas. Na parte em que a Lei 10.216 de 2001, submete-se a tutelar e a
dar respaldo aos cidadãos diagnosticados com esse distúrbio, colocando em primeiro
plano essas pessoas, mostrando que elas têm o direito ao melhor tratamento do sistema
de saúde e a se tratar antes de qualquer coisa. Visto que o numero de incidentes
relacionados a psicopatas em nosso pais vem crescendo absurdamente, como são
mostrados pela mídia, e até então os legisladores não se atentaram para essa realidade.
Onde em uma grande maioria os casos de aplicação de penas normais a indivíduos
caracterizados como psicopatas vem tendo um grande crescimento, o sistema vigente
nesses casos se submete a deslizes por ora consideráveis.

5. O diagnóstico da psicopatia
Com os avanços dos estudos a cerca do diagnostico mais preciso sobre a
psicopatia, o psicólogo canadense Robert D. Hare pioneiro em estudos de psicopatia
elaborou em 1991, uma metodologia chamada PCL-R. O termo PSICHOPATHY
CHECKLIST-REVISED (PCL-R), traduzido ao português, trata se de uma LISTA DE
VERIFICAÇÃO DA PSICOPATIA REVISADA (PCL-R).
553
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

O “PCL-R” é o único exame normatizado, para o uso no sistema penal
brasileiro, onde se propõe a avaliar a personalidade do acusado e o motivo pelo qual

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

cometeu tal ato, separando delinquentes comuns de indivíduos qualificados como
psicopatas. Contudo esse exame só chegou no Brasil em 2000.
O referido exame de PCL-R, constitui-se em uma escala classificatória para
uso clínico, contendo um total de 20 itens, onde cada um dos itens no PCL-R é
pontuado dentro da escala (0, 1 ou 2), o fator 1 está relacionado à extroversão e aos
aspectos positivos. O Fato2 do PCL-R ligado diretamente aos traços de
personalidade como a raiva, ansiedade, risco superior de suicídio, criminalidade e
violência impulsiva. Exames apenas considerados válidos quando administrados por
profissionais habilitados, sob circunstancias por hora de fiscalização intensa.
Segundo um artigo publicado no site Mundo estranho, Por Danilo Cezar
Cabral, relata a partir de um estudo com a presença Dr. Paul Britton, consultor clínico e
forense, professor da Universidade de Coventry, na Inglaterra, mostra que as partes do
corpo de um psicopata apresenta a presença de distúrbios, onde o metabolismo se
mostra modificado no todo ou em partes. [33]
No Cérebro: Áreas pré-frontais do cérebro, onde rolam julgamentos morais de
maneira fria, têm pouca atividade em uma pessoa normal e muita nos psicopatas. A
área responsável pela culpa, o córtex frontopolar, é pouco ativa em uma mente
assassina.
Rosto: Quando mentimos, contorcemos o rosto ou apresentamos tiques, como
piscar muito. O psicopata mantém a “cara limpa” e só usa expressões para manipular
ou conduzir a conversa.
Coração: Nervosa, a pessoa normal sofre uma aceleração no batimento
cardíaco. Já o psicopata, mesmo sob pressão, não altera o seu batimento, pois não
reconhece as ligações emocionais.
Voz: Stress [34], pessoas normais aumentam o volume e discutem de forma
mais agressiva. Calmo, o psicopata mantém seu tom de voz durante a conversa, sem
demonstrar irritação.

554
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Suor: Em situações de stress quando questionados, por exemplo, suamos e
demonstramos descontrole. Como não processa sentimentos, o psicopata consegue
manter calma e não transpira.
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Linguagem corporal: Coceiras fora de hora, perna nervosa, mexendo sem
parar, e dedos tamborilando na mesa são sinais de tensão para todos, menos para os
psicopatas, que não recebem os pulsos nervosos do cérebro que ativam esses
movimentos e permanecem relax.
Em concordância com o que foi abordado na pesquisa acima, em uma grande
maioria dos casos de psicopatia os seres a serem estudados, mostram uma elevação não
só na conduta em si, mais no corpo, em seus membros e principalmente nas suas
reações. É notória a falta de fragmentos necessários no metabolismo em geral desses
indivíduos. Pois como qualquer doença [35] trás sintomas, não sendo diferente com a
psicopatia.
Em concordância com o disposto no Artigo149 e parágrafos primeiro e
segundo do Código de Processo Penal:
5

“Artigo 149”. Quando houver dúvida sobre a integridade
mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente,
descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que seja este
submetido a exame médico legal.
§1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do
inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz
competente.
§ “2º - O juiz nomeará curador ao acusado, quando
determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada
a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser
prejudicadas pelo adiamento”.
Deve se levar em conta as considerações legais acima citadas, onde se faz cada
vez mais necessário a presença de um estudo detalhado com analises minuciosas na
área medica que caminham lado a lado com o direito penal, contribuindo para uma
aplicação mais adequada nesses casos. Na qual se faz imprescindível a principio uma
breve abordagem, para que seje detectado a presença dos distúrbios ou não, os exames
mentais aplicados no individuo que ora seria uma curta analise do psicológico do
sujeito, que a primeiro momento já gozaria de um posicionamento profissional rápido
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de que se o mesmo pode ter seu tratamento normatizado com á aplicação das sanções
como pessoas normais, ou se o mesmo possui distúrbios ou disfunções que o levam a
ter um procedimento com abordagens terapêuticas diferenciadas.
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Conclusão
Perante as ações de crimes praticados por psicopatas o que se deve observar é
a presença das três circunstancia que podem ser levadas em conta ou não, são os casos
da imputabilidade, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade, que leva ao resultado da
questão analisada, é o sinal em que se deve atentar para a aplicação da norma ao fato
atípico, ou seja, é preciso saber de forma técnica se o individuo é responsável por seus
atos, se o mesmo tem um discernimento podendo ele ser total ou parcial, e observando
seus aspectos e suas reações de particularidades em geral.
Perante as espécies de psicopatias abordadas neste artigo podemos concluir que
as Leis que os movem sobreveio para normatizar o assunto com mais domínio, sempre
deixando em proeminência que o tratamento e a saúde do agente está em primeiro
lugar, até mesmo antes da aplicação da pena pela conduta gerada. E que um diagnóstico
preciso e um tratamento especializado a cerca da perturbação em questão se faz eficaz
na maioria dos casos já vistos, onde é feita a verificação de tal doença já enfatiza que é
o principal ponto de partida para a mudança do mesmo.
Apesar de ser uma breve analisada acerca da psicopatia e o direito penal, foi
uma maneira de destacar e apresentar o que vem sendo regularizada e concedido pelos
dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro, sempre deixando claros os limites
básicos e a predominância dos direitos humanos acima de tudo e do exercício da
cidadania para um tratamento que depois virá a ser uma ressocialização com apoio de
toda uma coletividade.
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Resumo: A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é amplamente aplicada
no sistema jurídico pátrio. Todavia, há divergência quanto à possibilidade de aplicação
do instituto no âmbito de processos administrativos. A Lei 12.846/2013, conhecida
como Lei Anticorrupção, inovou ao prever a aplicação do instituto no âmbito dos
processos administrativos instaurados para punir as infrações previstas na Lei.
Entretanto, tem o dispositivo legal recebido críticas da doutrina. O presente trabalho
objetiva demonstrar que ainda que não houvesse disposição legal autorizando a
aplicação do instituto da disregard pela Administração Pública, possível é sua
aplicação em casos concretos. A pesquisa demonstrará que não há incompatibilidade
entre a Lei 12.846/2013 e o referido instituto. Com este objetivo, analisa-se a Lei
12.846/2013, elucidando o momento que antecedeu sua criação, as infrações elencadas
5

no dispositivo legal, os sujeitos ativos e passivos dessas infrações, bem como as
sanções a que estão sujeitas as pessoas infratoras. Por fim, defende-se a possibilidade
de que a Administração Pública desconsidere a personalidade jurídica em processos
administrativos, analisando a aplicabilidade do instituto na Lei Anticorrupção.
Palavras-chave: Personalidade Jurídica; Teoria da desconsideração da personalidade
jurídica; Direito administrativo.
Sumário: 1. Introdução; 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica; 2.1.
Teoria maior da desconsideração; 2.1.1. Teoria maior subjetiva; 2.1.2. Teoria maior
objetiva; 2.2. Teoria menor da desconsideração; 3. Análise da Lei 12.846/2013 – Lei
anticorrupção; 3.1. Histórico; 3.2. Tutela à Administração Pública nacional ou
estrangeira; 3.3. Sujeitos passivos; 3.4. Atos lesivos à administração pública, nacional
ou estrangeira, pela Lei Anticorrupção; 3.5. Da responsabilização administrativa; 3.6.
Da responsabilização judicial; 4. Possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica no processo administrativo de responsabilização previsto na Lei 12.846/2013;
4.1. A disregard em procedimento administrativo;
12.846/2013; 5. Conclusão; 6. Referências bibliográficas.
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1. INTRODUÇÃO
O sistema jurídico pátrio contemplou à pessoa jurídica autonomia e
independência em relação aos seus sócios.
Por meio da personalidade jurídica, adquire a pessoa jurídica autonomia para,
em nome próprio celebrar negócios jurídicos, defender seus interesses em juízo, bem
como titularizar patrimônio próprio.
Desta feita, em regra, não se deve imputar aos sócios obrigações da pessoa
jurídica.
Da mesma forma, não pode a pessoa jurídica ser responsabilizada por
obrigações pessoais dos sócios.
Decerto, embora seja importante para o desenvolvimento da atividade da pessoa
jurídica, não é a personalidade jurídica um elemento absoluto.
Excepcionalmente poderá ser desconsiderada, sob pena de ser utilizada
indiscriminadamente para a realização de fraudes.
A desconsideração da personalidade jurídica encontra-se positivada no
ordenamento pátrio nos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, 34 da Lei
12.529/2011, 4º da legislação protetora do meio ambiente (Lei 9.605/98) e 50 do
Código Civil de 2002.
Não obstante a ausência de disposição legal, a Administração Pública há algum
tempo vinha aplicando o instituto em processos administrativos que sancionavam e
condenavam as pessoas jurídicas a ressarcir o patrimônio público.
Tendo em vista a ausência de disposição legal, constata-se verdadeira discussão
quanto à possibilidade de aplicação do instituto pela Administração Pública.
A Lei 12.846/2013, por seu turno, expressamente permitiu a aplicação
da disregard em processo administrativo de responsabilização.
Todavia, parcela da doutrina tem defendido a inconstitucionalidade do
dispositivo legal em razão de suposta usurpação de competência judiciária e por
apresentar suposta contradição à finalidade da referida lei.
O presente trabalho almeja analisar alguns pontos tidos como importantes no
tema, sobretudo a possibilidade de que a Administração utilize o instituto para coibir
fraudes comumente aplicadas em detrimento do patrimônio público.
2. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
A desconsideração da personalidade jurídica encontra-se positivada no
ordenamento pátrio nos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, 34 da Lei
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12.529/2011, 4º da legislação protetora do meio ambiente (Lei 9.605/98) e 50 do
Código Civil de 2002.
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Aplicando-se a teoria da desconsideração, ignora o juiz em um caso concreto a
existência da pessoa jurídica para coibir fraude perpetrada sobre a veste do véu
societário. Trata-se de verdadeiro mecanismo para se mitigar a separação patrimonial
entre sociedades e sócios.
Faz-se mister ressaltar que a decisão que mitiga a autonomia da sociedade por
meio da desconsideração da personalidade jurídica é episódica, não culminando na
invalidação do ato constitutivo da sociedade, bem como na sua dissolução. A
personalidade jurídica é desconsiderada apenas no caso em julgamento.
Nas palavras de Rubens Requião, “não se trata, é bom esclarecer, de considerar
ou declarar nula a personificação, mas de torná-la ineficaz para determinados atos”.
(REQUIÃO, 2010, p.440)
Fábio Ulhoa Coelho elucidando o caráter episódico do instituto afirma:
Esse traço é a fundamental diferença entre a teoria da desconsideração e os demais
instrumentos desenvolvidos pelo direito para a coibição de fraudes viabilizadas através
de pessoas jurídicas. Antes da elaboração, sistematização e difusão da teoria, a
5 de forma significava, via de regra, a dissolução da
repressão às irregularidades e abusos
pessoa jurídica. Isso, no caso de sociedades empresárias, importa o sacrifício da
atividade econômica por ela explorada, o fim de postos de emprego, da geração de
riquezas e tributos etc. A partir da teoria da desconsideração, podem-se reprimir as
fraudes e os atos abusivos sem prejudicar interesses de trabalhadores, consumidores,
fisco e outros que gravitam em torno da continuidade da empresa. (COELHO, 1994, p.
218-221).
Destarte, como bem explana Paulo Lôbo, “não se pode perder de vista que a
doutrina da desconsideração da pessoa jurídica nasceu sob o prisma da
excepcionalidade. Apenas em caráter excepcional é que deve ser decidida” (LÔBO,
2009, p.184)
À luz do artigo 50 do Código Civil de 2002 depreende-se que “em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou

sócios da pessoa jurídica”.
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Há no direito pátrio duas formulações jurídicas acerca da desconsideração da
personalidade jurídica, quais sejam a teoria maior da desconsideração e a teoria menor
da desconsideração.
2.1. Teoria maior da desconsideração
Para a teoria maior, o simples descumprimento de uma obrigação por parte da
pessoa jurídica é insuficiente para a aplicação do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica. Condiciona-se o afastamento da autonomia patrimonial apenas
quando da ocorrência de manipulação fraudulenta ou abusiva da pessoa jurídica.
Neste sentido encontra-se o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade - Redirecionamento da
Execução contra os sócios por inadimplemento -Inadmissibilidade - Mero
inadimplemento não tem o condão de permitir o redirecionamento da execução
aos sócios - Necessidade de atendimento aos requisitos do caput do art. 135, do CTN Não basta a mera inexistência de bens a garantir o pagamento dos débitos para se
aplicar a “disregard of legal entity” - Distinção entre as Teoria Maior e Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agravo provido.” (SÃO PAULO, 2011,
grifo nosso).
Todavia, há na doutrina duas vertentes quanto aos fundamentos para se aplicar a
teoria maior da desconsideração, quais sejam a vertente subjetiva e a objetiva.
2.1.1. Teoria maior subjetiva
A vertente conhecida como teoria subjetiva aponta o desvio da função da pessoa
jurídica como pressuposto fundamental da desconsideração da personalidade. Referido
desvio é constatado na fraude ou abuso de direito relativos à autonomia patrimonial.
No escólio de Fábio Ulhoa Coelho:
A teoria da desconsideração elegeu como pressuposto para o afastamento da
autonomia patrimonial da sociedade empresária o uso fraudulento ou abusivo do
instituto. Cuida-se, desse modo, de uma formulação subjetiva, que dá destaque ao
intuito do sócio ou administrador, voltado à frustração de legítimo interesse de
credor.(COELHO, 2013, p. 66-67).
Todavia, há divergência doutrinária quanto à exigência de que o intuito
fraudulento do sócio ou administrador seja considerado pressuposto fundamental para
aplicação do instituto.
2.1.2. Teoria maior objetiva
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desconsideração da personalidade jurídica.
Referida confusão está ligada à ideia da inobservância de separação entre o
patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios ou administradores.
Decerto, a demonstração da confusão patrimonial facilita a comprovação
probatória do demandante se comparada às provas exigidas para se demonstrar
o animus fraudulento de sócios e administradores.
Todavia, não se deve limitar a possibilidade de aplicação do instituto à referida
confusão patrimonial, vez que em certos casos tal confusão pode até mesmo não
significar desvio na utilização da pessoa jurídica.
Caracterizada a fraude, não se deve deixar de aplicar o instituto pelo simples
fato de não se demonstrar a confusão entre o patrimônio dos sócios e da sociedade.
Neste sentido bem leciona Marlon Tomazette:
Sem sombra de dúvida, a confusão patrimonial é um sinal que pode servir,
sobretudo, de meio de prova, para se chegar à desconsideração, mas não é o seu
fundamento primordial. A confusão patrimonial não é por si só suficiente para coibir
todos os casos de desvio da função5 da pessoa jurídica, pois há casos nos quais não há
confusão de patrimônios, mas há o desvio da função da pessoa jurídica, autorizando a
superação da autonomia patrimonial. Outrossim, há casos em que a confusão
patrimonial provém de uma necessidade decorrente da atividade, sem que haja um
desvio na utilização da pessoa jurídica. (TOMAZETTE, 2011, p. 241).
Também defendendo a adoção da acepção subjetiva para a aplicação do instituto
da desconsideração da personalidade explana Fábio Ulhoa Coelho:
Em suma, entendo que a formulação subjetiva da teoria da desconsideração deve
ser adotada como o critério para circunscrever a moldura de situações em que cabe
aplicá-la, ou seja, ela é a mais ajustada à teoria da desconsideração. A formulação
objetiva, por sua vez, deve auxiliar na facilitação de prova pelo demandante. Quer
dizer, deve-se presumir a fraude na manipulação da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica se demonstrada a confusão entre os patrimônios dela e de um ou mais de seus
dirigentes, mas não se deve deixar de desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade, somente porque o demandado demonstrou ser inexistente qualquer tipo de
confusão patrimonial, se caracterizada, por outro modo, a fraude. (COELHO, 2013, p.
66-67).
2.2. Teoria menor da desconsideração
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Segundo a teoria menor, tão somente a demonstração da insolvência da
sociedade empresária e a não satisfação do crédito é suficiente para aplicação da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica.
Torna-se despicienda a comprovação de elementos subjetivos de fraude ou
abuso de direito, bem como do elemento objetivo da confusão entre os patrimônios da
sociedade e de um ou mais de seus sócios ou administradores.
Em decorrência da constatação de hipossuficiência em algumas relações
jurídicas, como relações de trabalho e consumo, tem sido aplicada a referida teoria.
O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela excepcionalidade
da aplicação da teoria menor.
No Recurso Especial de nº 279.273/SP, por exemplo, decidiu-se que no Direito
do Consumidor e no Direito Ambiental, incide o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial:
Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping
Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério
Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria
menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor.
Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art.
28, § 5º.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e
incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de
consumidores, decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa
jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para
além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria
subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria
objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento
jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
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- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas
não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas
pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da
pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está
calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não
conhecidos. (BRASIL, 2003, grifo nosso).
Decerto, temerária seria a aplicação da teoria menor indiscriminadamente. O
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, além de já consagrado, mostrase indispensável para incentivar o exercício da atividade de empresa, que como já se
5
viu, traz grandes benefícios à sociedade.
Desta feita, prevalece a aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica. Devendo a teoria menor ser excepcionalmente aplicada em
situações pertencentes ao ramo do Direito do Consumidor e do Direito Ambiental.
3. ANÁLISE DA LEI 12.846/2013 – LEI ANTICORRUPÇÃO
Conhecida doutrinariamente como Lei Anticorrupção, a Lei 12.846/2013,
promulgada em 1º de agosto de 2013, com início de vigência em 29 de janeiro de
2014, dispõe acerca da responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências, conforme texto da própria lei.
O intuito da inovação legislativa, conforme pode ser extraído de sua exposição
de motivos, é suprir lacuna existente no sistema jurídico pátrio no que se refere à
responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a
Administração Pública, em especial, por atos de corrupção e fraude em licitações e
contratos administrativos.
3.1. Histórico

A corrupção é um problema que assola todo o mundo.
Para se ter ideia, os historiadores retratam a corrupção no Brasil desde os
tempos da colônia.
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O ordenamento jurídico brasileiro conta com alguns instrumentos legislativos de
combate à corrupção, como por exemplo, o Código Penal, a Lei 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), as leis que definem os crimes de responsabilidade (Lei
1.079/1950 e Decreto-lei 201/1967), bem como a LC 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”),
que modificou a LC 64/1990 de modo a estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade.
Não obstante a existência desses mecanismos de combate à corrupção, o
ordenamento pátrio não possuía nenhum embasamento legal específico para punir as
pessoas jurídicas pelos atos de corrupção.
No escólio de Sidney Bittencourt:
Apesar da tipificação do crime de corrupção na sistemática penal nacional, a
sociedade brasileira se ressentia da falta de uma norma que também alcançasse as
empresas envolvidas nos vários casos de corrupção, uma vez que a punição positivada
dizia respeito tão somente ao âmbito pessoal. Até então, as pessoas jurídicas flagradas
em situações dessa natureza eram punidas apenas com o impedimento de participar de
licitações públicas e de celebrar contratos com a Administração (suspensão ou
declaração de inidoneidade). (BITTENCOURT, 2015, p. 25).
A doutrina explicita que dois fatores foram essenciais para a promulgação da
lei.
O primeiro desses fatores seria dar uma resposta imediata às manifestações de
junho de 2013, que em resposta aos atos de corrupção diariamente noticiados, tomaram
conta das ruas de todo o país.
O segundo fator seria uma pressão sofrida pelo país em virtude de o Brasil ter
aderido a acordos de cooperação e convenções internacionais que tratam sobre a
corrupção.
Rafael Carvalho Rezende de Oliveira cita os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil:
Registre-se que o Brasil é signatário de compromissos internacionais que exigem a
adoção de medidas de combate à corrupção, tais como: a) Convenção sobre o Combate
da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais, elaborada no âmbito da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômicos (OCDE), foi ratificada pelo Decreto Legislativo
125/2000 e promulgada pelo Decreto Presidencial 3.678/2000; b) Convenção
Interamericana contra a Corrupção (CICC), elaborada pela Organização dos Estados
Americanos (OEA), foi ratificada pelo Decreto Legislativo 152/2002, com reserva para
o art. XI, § 1.º, inciso “C”, e promulgada pelo Decreto Presidencial 4.410/2002; e c)
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), ratificada pelo Decreto
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Decerto, indubitavelmente a Lei 12.846/2013 representa um importante
mecanismo de combate à corrupção.
3.2. Tutela à Administração Pública nacional ou estrangeira
Da leitura do caput do artigo 1º da Lei 12.846/2013, depreende-se que o
legislador se preocupou em incluir no âmbito de proteção da lei não só a Administração
Pública nacional, mas também a estrangeira.
Quanto ao significado do termo “administração pública estrangeira”, os próprios
§§1º e 2º do artigo 5º da Lei cuidaram de definir o seu alcance:
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no
parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
(...)
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais
ou representações diplomáticas de5 país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de
governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo
poder público de país estrangeiro.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as
organizações públicas internacionais. (BRASIL, 2013).
Quanto à abrangência da expressão “administração pública nacional” a Lei
anticorrupção foi omissa.
A doutrina reconhece diferentes significados à expressão “administração
pública”.
Marçal Justen Filho bem conceitua o termo sob três enfoques. São eles: Enfoque
subjetivo, objetivo e funcional:
Numa acepção subjetiva, Administração Pública é o conjunto de pessoas, públicas
e privadas e de órgãos que exercitam atividade administrativa.
Em sentido objetivo, Administração Pública é o conjunto de bens e direitos
necessários ao desempenho da função administrativa.
Sob um enfoque funcional, a administração pública é uma espécie de atividade
que, no âmbiito estatal, contrapõe-se às atividades de cunho jurisdicional, legislativa e
de controle. (JUSTEN FILHO, 2015, p. 246).

569
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Valendo-se da acepção subjetiva, constata-se que o termo “administração
pública nacional” deve abranger a Administração direta e indireta dos três poderes, nos
níveis federal, estaduais, distrital e municipais.
Neste sentido se posiciona Ubirajara Costódio Filho:
Portanto, para fins de aplicação da Lei 12.846/2013, a locução “Administração
Pública nacional” deverá ser entendida como compreendendo os órgãos/repartições
despersonalizados da Administração Direta dos três Poderes (aí incluídos o Ministério
Público e o Tribunal de Contas), mais as autarquias, as fundações públicas de direito
público, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas respectivas
subsidiárias e, ainda, os consócios públicos com personalidade jurídica de direito
público, integrantes da Administração Indireta, nos níveis federal, estaduais, distrital e
municipais. (SANTOS; BERTONCINI; COSTÓDIO FILHO, 2014, p. 64).
3.3. Sujeitos passivos
A Lei 12.846/2013, no parágrafo único do artigo 1º, elenca um rol de pessoas
jurídicas passíveis de receber as sanções por ela trazidas.
Da leitura desse dispositivo legal, constata-se que não há dúvida acerca da
aplicabilidade da lei às seguintes pessoas:
a) sociedades empresárias e simples, personificadas ou não;
b) fundações;
c) associações;
d) sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território
brasileiro.
Ocorre que a doutrina defende ser esse rol exemplificativo.
Dessa forma, entendemos razão assistir a Ubirajara Costódio Filho, por
exemplo, ao entender que por meio da aplicação do princípio da igualdade também
devem ser atingidos pela Lei Anticorrupção as organizações religiosas, os partidos
políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada.
Nesse sentido, esclarece o autor:
As organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de
responsabilidade limitada, como espécies de pessoas jurídicas de direito privado
expressamente inseridas no rol do artigo 44, IV, V e VI, do CC/02, respectivamente,
não devem ser consideradas imunes aos dispositivos da Lei 12.846/2013, na hipótese de
praticarem atos de corrupção e fraude contra a Administração Pública, enquadráveis
nos tipos do seu art. 5º.
Com efeito, não parece compatível com o princípio constitucional da igualdade
interpretar o parágrafo único do art. 1º da Lei 12.846/2013 excluindo de seu campo
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BERTONCINI; COSTÓDIO FILHO, 2014, p. 73).
Importante questão diz respeito à aplicabilidade da Lei Anticorrupção às
pessoas naturais.
Tal questão se faz presente posto que o artigo 3º da Lei assim dispõe:
Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade
individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora,
coautora ou partícipe do ato ilícito.
§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da
responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.
§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos
ilícitos na medida da sua culpabilidade. (BRASIL, 2013).
A partir da leitura do referido dispositivo legal poderíamos pensar que as
pessoas naturais estariam incluídas no rol dos sujeitos passíveis de receber as sanções
trazidas pela lei.
Ocorre que esta afirmação não deve prosperar.
5 sistemática da Lei 12.846/2013, pode-se chegar à
A partir de uma interpretação
conclusão que a mesma é toda endereçada às pessoas jurídicas.
O seu artigo 1º, por exemplo, só elenca as pessoas jurídicas ao estabelecer que a
Lei “dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira”.
Do mesmo modo faz o artigo 5º ao estabelecer as condutas que são consideradas
lesivas à Administração Pública para os fins de aplicação da Lei:
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no
parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: (BRASIL, 2013).
Além dos referidos dispositivos, Ubirajara Costódio Filho destaca outros pontos
da lei que indicariam a não aplicação da mesma às pessoas naturais:
a) as sanções são expressamente endereçadas às pessoas jurídicas, a exemplo da
multa do art. 6.º, I, que tem por base o faturamento da pessoa jurídica infratora, da

suspensão/interdição parcial das atividades (art. 19, II) e da dissolução compulsória
(art. 19, III); aliás, o caput do art. 6.º menciona apenas as pessoas jurídicas ao tratar da

571
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

responsabilização administrativa, bem como o caput do art. 19 se refere somente às
pessoas jurídicas ao dispor sobre a responsabilização judicial;
b) a publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6.º, II) deverá ser feita
na área de atuação da pessoa jurídica e por conta desta (art. 6.º, §5.º);
c) entre as circunstâncias de dosimetria das sanções está a cooperação da pessoa
jurídica para a apuração dos fatos (art. 7.º, VII), a existência e efetividade de códigos de
ética internos à pessoa jurídica (art. 7.º, VIII), o valor dos contratos mantidos pela
pessoa jurídica com o órgão público lesado (art. 7.º, IX);
d) o acordo de leniência pode ser celebrado pela pessoa jurídica que praticar o
ilícito de corrupção (art. 16);
e) tanto as regras do processo administrativo (arts. 8.º a15), quanto aquelas do
processo judicial (arts. 18 a 21) citam apenas as pessoas jurídicas;
f) o artigo 28, que cuida dos efeitos extraterritoriais da lei anticorrupção somente
menciona as pessoas jurídicas. (SANTOS; BERTONCINI; COSTÓDIO FILHO, 2014,
p. 81).
Decerto, somente a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo das infrações
elencadas pela Lei Anticorrupção. Todavia, isso não significa que as pessoas naturais
que cometerem respectivos atos estarão impunes.
Elas devidamente responderão em conformidade com a legislação pertinente,
como o Código Penal, a Lei 8.666/93, a Lei de improbidade administrativa, a Lei de
responsabilidade e para fins de reparação de danos o Código Civil.
No escólio de Modesto Carvalhosa.
Estão excluídas do âmbito da presente Lei e, portanto, do devido processo penaladministrativo por ela instituído as pessoas físicas. A ressalva está expressa no art. 3º
que remete a responsabilidade dos dirigentes e dos funcionários das pessoas jurídicas
elencadas no parágrafo único do artigo 1º à aplicação das leis
próprias. (CARVALHOSA, 2015, p. 43).
3.4. Atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, pela Lei
Anticorrupção
Os atos considerados lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
que são punidos pela Lei Anticorrupção estão taxativamente enumerados no artigo 5º
da Lei.
A conclusão acerca da taxatividade deste rol pode ser tirada em virtude do
termo “assim definidos”, presente na parte final do caput do referido enunciado.
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interessante se mostra especificar quais as condutas coibidas pela Lei 12.846/2013:
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no
parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos
praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
5 licitatório público;
o caráter competitivo de procedimento
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais
ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de
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governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo
poder público de país estrangeiro.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as
organizações públicas internacionais.
§ 3 º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em
órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim
como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de
país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. (BRASIL, 2013).
Registre-se que as referidas condutas lesivas já se encontravam tipificadas em
outros diplomas legais, tais como o Código Penal, a Lei 8.429/1992 e a Lei 8.666/1993.
3.5. Da responsabilização administrativa
A Lei anticorrupção permite que as pessoas jurídicas que agiram em detrimento
à Administração Pública sejam sancionadas na esfera administrativa.
Referida responsabilização é tratada nos artigos 6º e 7º da Lei 12.846/2013.
Na esfera administrativa, duas sanções podem ser aplicadas às pessoas jurídicas
que praticarem um ou mais dos atos elencados no artigo 5º.
A primeira sanção possível é a multa. Esta deve ser aplicada com valor entre
0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos,
não podendo nunca ser inferior à vantagem auferida, quando for possível sua
estimação.
A segunda sanção possível é a publicação extraordinária da decisão
condenatória. Esta ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa
jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração
e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional,
bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no
próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao
público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.
Destaca-se que as referidas sanções poderão ser aplicadas cumulativamente ou
não, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza
das infrações cometidas.
Faz-se mister ressaltar que a aplicação de qualquer das duas sanções não exclui
a obrigação da reparação integral do dano causado.
Da análise do artigo 13 da Lei, constata-se que após a conclusão do
procedimento administrativo em que for apurado o cometimento da infração por parte
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os danos decorrentes da infração.
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Caso a pessoa jurídica seja condenada em referido processo administrativo,
deve ser intimada para efetuar o pagamento do valor apurado.
Caso não haja o pagamento, prescreve o parágrafo único do artigo 13 que o
crédito será inscrito em dívida ativa da fazenda pública para que seja manejada a
execução fiscal.
3.6. Da responsabilização judicial
A responsabilidade no âmbito administrativo não afasta a responsabilidade civil
pelos atos que lesaram a Administração Pública.
A responsabilização judicial em virtude dos atos elencados no artigo 5º da Lei
12.846/2013 é tratada do artigo 18 ao artigo 21.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como o Ministério
Público têm legitimidade para ajuizar ação requerendo a aplicação de quatro espécies
de sanções:
a) perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta
ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
5
boa-fé;
b) suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
c) dissolução compulsória da pessoa jurídica;
d) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de
órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo
poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.
Essas sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.
Destaca-se que essa ação judicial seguirá o rito da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação
Civil Pública).
4. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
PREVISTO NA LEI 12.846/2013

Infelizmente, tem sido muito comum no Brasil a criação de pessoas jurídicas
com o único objetivo de lesar o patrimônio público.
Como visto, por meio da personalidade jurídica, adquire a pessoa jurídica
autonomia para, em nome próprio celebrar negócios jurídicos, defender seus interesses
em juízo, bem como titularizar patrimônio próprio.
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Desta feita, em regra, não se deve imputar aos sócios e administradores
obrigações da pessoa jurídica.
Desta forma, pessoas jurídicas têm sido utilizadas ilicitamente para fraudar e
lesar o patrimônio público.
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Outrossim, procedimentos de reparação de danos e a imposição de multas contra
essas pessoas jurídicas acabam se tornando ineficazes, tendo em vista que os bens do
seu patrimônio são desviados.
Da mesma forma, sanções administrativas, como as que impedem que apessoa
jurídica celebre contratos com a Administração Pública, acabam não tendo efeito
algum, posto que outras pessoas jurídicas são criadas pelos mesmos sócios da pessoa
sancionada, com o único fito de continuar lesando o patrimônio público.
Tentando evitar este triste panorama, a Administração Pública tem se valido do
instituto da desconsideração da personalidade jurídica com o fim de que as sanções
administrativas e a obrigação de reparar danos ao patrimônio público alcance sócios,
bem como outras pessoas jurídicas criadas com o mesmo fim.
A Lei 12.846/2013, no capítulo IV, referente ao processo administrativo de
responsabilização, previu expressamente no artigo 14 a possibilidade de a
personalidade jurídica ser desconsiderada quando utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em referida lei ou
para provocar confusão patrimonial.
Referida disposição reacende verdadeiro embate doutrinário e jurisprudencial
quanto à possibilidade da autoridade administrativa desconsiderar a personalidade
jurídica independentemente de ordem judicial.
4.1. A disregard em procedimento administrativo
A Lei Anticorrupção inovou ao prever expressamente a possibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito administrativo.
Decerto, embora o instituto, antes mesmo da criação da Lei 12.846/2013,
estivesse sendo aplicado pela Administração Pública, e em alguns casos, recebendo
respaldo pelo Poder Judiciário, parte da doutrina defende que a sua aplicação, sem
ordem judicial, necessitaria de previsão legal.
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Neste sentido se posiciona Stefan Hartmann:
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(...) a desconsideração da personalidade jurídica, de regra, somente pode ser
determinada por autoridade judicial, salvo quando a lei expressamente previr a
possibilidade de a autoridade administrativa fazê-lo. Veja-se, a respeito, que: (a) no
Código Civil (art. 50) e no Código de Defesa do Consumidor (art. 28, caput), o
legislador, de forma expressa, previu que somente o juiz pode desconsiderar a
personalidade jurídica; (b) na Lei Antitruste (Lei 12.529/2011, art. 34) e na Lei dos
Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998, art. 4º), o legislador, assim como na LAC, foi
silente, pelo que se entende que somente a autoridade judicial poderá determinar a
desconsideração; (c) por fim, no Código Tributário Nacional (art. 116, parágrafo
único), tratando de instituto similar, o legislador expressamente previu que a autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos e negócios jurídicos que pretendam dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo. (HARTMANN, 2015, p. 10).
Em que pese o posicionamento neste sentido, defende-se neste trabalho que
mesmo não havendo expressa autorização legal para que a Administração Pública
desconsidere a personalidade jurídica, a aplicação do referido instituto não representa
ofensa ao princípio da legalidade.

5

De início, defende-se que a desconsideração da personalidade jurídica prescinde
de fundamentos legais. A simples usurpação da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica possibilita a aplicação do instituto.
A autonomia da pessoa jurídica está diretamente ligada à sua personalidade
jurídica. Posto que possuem necessária relação de causa e efeito, ambas
indispensavelmente devem existir concomitantemente.
Desta feita, nada mais justo do que ao se deparar com uma pessoa jurídica que
não seja autônoma em relação a seus sócios, que se desconsidere sua própria
personalidade, posto que não há de se falar em personalidade jurídica sem autonomia.
O ensinamento da jurista Suzy Elisabeth Cavalcante Koury para defender a
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em momento anterior à
disposição do instituto no Código Civil de 2002, se mostra de grande valia para se
compreender a possibilidade de aplicar o instituto no âmbito do Direito Administrativo,
de modo a coibir o uso indevido da pessoa jurídica.
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Valendo-se da noção aristotélica de equidade, leciona a autora que quando a
autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios é utilizada de forma a produzir
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efeitos distintos das valorações que inspiraram a criação da norma, ou que inspiram em
geral o ordenamento jurídico positivo, não deve o aplicador do Direito se valer da
norma que consagrou a autonomia:
Assim, sempre que surgirem novos casos, em relação aos quais a aplicação de uma
determinada norma geral produziria efeitos diversos e, até mesmo, contrários aos
efeitos previstos pelo legislador ao elaborá-la, não há por que aplicar a norma em
questão, sob pena de chegar-se a um resultado contrário ao direito. (KOURY, 2003,
p.75).
Desta feita, constata-se que a simples usurpação da norma que consagra a
autonomia da pessoa jurídica possibilita o afastamento de sua aplicação, a fim de
atender à exigência da justiça que direciona o Direito.
O fato de que muito antes de qualquer positivação o instituto da disregard já
vinha sendo aplicado pelos tribunais pátrios comprova a prescindibilidade de
fundamentação legal. Um exemplo disso foi o julgado proferido pelo Juízo da 11ª Vara
Cível do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 25 de fevereiro de 1960:
ABUSO DE DIREITO POR MEIO DE SOCIEDADE ANÔNIMA — DIRETOR
OU ACIONISTA QUE SE SERVE DA SOCIEDADE PARA BURLAR A LEI,
VIOLAR
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
OU
PREJUDICAR
FRAUDULENTAMENTE TERCEIROS — NESSES CASOS, PODE-SE, OU NÃO,
PRESCINDIR DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE E CONSIDERAR O ATO
COMO SE FOSSE PRATICADO DIRETAMENTE PELO ACIONISTA SOBERANO
INTERESSADO.
— É pacífico, assim na doutrina como na jurisprudência estrangeiras, que se deve,
se o diretor ou acionista se serve fraudulentamente da sociedade para fins pessoais,
prescindir da existência da sociedade e considerar o ato como se fosse praticado
diretamente pelo acionista soberano interessado. Isso porque, se uma pessoa natural
contraiu determinada obrigação de fazer ou não-fazer, não pode subtrair-se ao seu
cumprimento por via de sua ocultação atrás de uma sociedade anônima, pois, se tal
ocorrer, o juiz, entendendo que a estrutura formal da pessoa jurídica foi utilizada de
maneira abusiva, prescindirá da regra fundamental que estabelece a separação radical
entre a sociedade e os sócios, a fim de que não vingue o resultado contrário ao direito
578
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

que se tem em vista. Existe um abuso quando se trata, com a ajuda da pessoa jurídica,
de burlar a lei, violar obrigações contratuais ou prejudicar fraudulentamente terceiros.
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Supera-se, daquele modo, a forma externa da pessoa jurídica, para alcançar as pessoas e
bens que sob seu manto se escondera. A investigação se situa, portanto, dentro da
chamada concepção «realista» da pessoa jurídica, a qual entende que é possível e até
obrigatório «atravessar a cortina daquele conceito formal», que estabelece uma radical
separação entre a pessoa jurídica e os membros que a integram, para julgar os fatos
mais de acordo com a realidade, de maneira que permita evitar ou corrigir perigosos
desvios na sua utilização. Em face da exaltação da pessoa jurídica como pura forma de
organização, ganha terreno hoje em dia a idéia de que é necessário impor-lhe limitações
de ordem moral e ética, como freio ante possíveis desvios em sua utilização. Já se
começa a afirmar que não basta o frio e externo respeito aos pressupostos assinalados
pela lei, para permitir que se oculte alguém sob a máscara da pessoa jurídica e desfrute
de seus inegáveis benefícios. Acredita-se ter sido encontrado pelos autores e pela
jurisprudência o remédio, para esses desvios no uso da pessoa jurídica, na possibilidade
de prescindir da sua estrutura formal para nela «penetrar» até descobrir seu substrato
pessoal e patrimonial, pondo assim a descoberto os verdadeiros propósitos dos que se
5 (DISTRITO FEDERAL, 1960).
amparam sob aquela armadura legal.

Neste sentido, afirma Coelho:
(...) é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a desconsideração da
personalidade jurídica não depende de qualquer alteração legislativa para ser aplicada,
na medida em que se trata de instrumento de repressão a atos fraudulentos. Quer dizer,
deixar de aplicá-la, a pretexto de inexistência de dispositivo legal expresso, significaria
o mesmo que amparar a fraude. (COELHO, 2013, p. 60).
Destaca-se que a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que
pertence à Teoria Geral do Direito, podendo ser aplicado, desde que presentes seus
pressupostos, a qualquer ramo do direito.
Embora o instituto da pessoa jurídica tenha seus contornos desenvolvidos no
âmbito do Direito Civil, indubitavelmente é o instituto de grande importância para os
demais ramos.
Afinal, a personalidade jurídica do ente moral pode ser utilizada de maneira
abusiva não só para lesar credores da própria pessoa jurídica, mas também para
prejudicar, por exemplo, a Administração Pública, direitos de trabalhadores,
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consumidores, bem como de familiares dos sócios. O que justifica a necessidade de
aplicação do instituto nos demais ramos do Direito.
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Luciano Chaves de Faria assim leciona sobre o tema:
(...) fixado esse entendimento preliminar de que a desconsideração da
personalidade jurídica é um instituto de caráter protecionista e com ampla dimensão,
pertencente à Teoria Geral do Direito, torna-se induvidosa sua perfeita e plena
aplicação no âmbito de diversas relações jurídicas, inclusive aquelas travadas entre
particulares e Administração Pública. (FARIAS, 2007, p. 42).
Ademais, faz-se mister ressaltar que os princípios constitucionais e os
infraconstitucionais que regem a atividade administrativa permitem a aplicação do
instituto.
Não obstante o princípio da legalidade exija que a Administração Pública só
possa fazer o que a lei permite, não é possível unicamente com base neste princípio
negar a aplicação do instituto na esfera administrativa, sob pena de negar concretude
aos princípios da moralidade e da eficiência, princípios estes que também devem reger
a atuação da Administração Pública, segundo o caput do artigo 37 da Constituição da
República.
A possibilidade de, na esfera administrativa, proceder-se à desconsideração da
personalidade jurídica, de modo a corrigir afronta ao princípio constitucional da
moralidade, tem o abono da doutrina de Ricardo Watanabe e Fábio Kondrat:
No caso de fraude ao procedimento licitatório, há evidente ofensa ao princípio da
moralidade. Uma empresa constituída com desvio de finalidade, com abuso de forma e
em nítida fraude à lei, que venha a participar de processos licitatórios, abrindo-se a
possibilidade de que a mesma tome parte em um contrato firmado com o Poder
Público, afronta os princípios de direito administrativo.
No particular, se, num lado, há o princípio da legalidade como controle da atuação
administrativa, noutro, existem princípios (como o da moralidade administrativa e o da
indisponibilidade do interesses público) que também hão de ser respeitados pela
Administração Pública.
(...) o simples fato de não haver norma específica autorizando a desconsideração
da personalidade jurídica não pode impor à Administração que permita atos que
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afrontem a moralidade administrativa
(WATANABE; KONDRAT, 2006).

e

os

interesse

públicos

envolvidos.

Outrossim, em virtude do princípio da supremacia do interesse público, decerto
deve a Administração Pública possuir meios de combate a fraudes e ao abuso de
direito.
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Dessa forma, quando a personalidade jurídica é utilizada para perpetrar fraudes
em detrimento do erário, ocorrerá indiscutível afronta ao interesse público, de modo
que a Administração não só pode como deve se valer do instituto da disregard.
Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
favoravelmente quanto à aplicação do instituto pela Administração Pública:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR.
EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL,
MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE
FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA
5
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios
e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a
Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção
administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93,
de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade
constituída. - A Administração Pública pode, em observância ao princípio da
moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados,
desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e
fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em
processo administrativo regular. - Recurso a que se nega provimento”. (BRASIL,
2010).
Referido acórdão proferido pelo Tribunal consagra entendimento que tem sido
constantemente adotado em sede jurisprudencial e doutrinária.

O Superior Tribunal de Justiça neste caso entendeu que os sócios da sociedade
empresária recorrente pretendiam utilizar-se do instituto da personalidade jurídica, ao
criar uma nova pessoa jurídica com o mesmo objeto social e sede no mesmo endereço
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de pessoa jurídica sancionada com a declaração de inidoneidade para licitar com a
Administração Pública, com o único intuito de fraudar a lei, de modo a esquivar de
sanção administrativa imposta pela Administração Pública.
Dessa forma, admitiu a aplicação do instituto pela Administração Pública.
Do exposto, constata-se que ao verificar o abuso da personalidade jurídica,
decerto a Administração Pública deve agir baseada nos princípios da moralidade,
eficiência e supremacia do interesse público aplicando o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica.
Destaca-se que é indispensável oportunizar aos sócios o exercício adequado do
direito de defesa, em consonância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4.2. A disregard na Lei 12.846/2013
Como dito anteriormente, o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica há muito já se faz presente no ordenamento jurídico brasileiro.
Todavia, inova a Lei 12.846/2013 ao positivar em seu artigo 14 a possibilidade
de aplicação do instituto pela autoridade administrativa no processo administrativo.
Este é o teor de tal dispositivo legal:
Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. (BRASIL,
2013).
De início, destaca-se que a competência para aplicar o instituto da disregard no
processo administrativo é da autoridade responsável pelo órgão ou entidade prejudicada
pelo ilícito.
Posicionando-se favoravelmente à possibilidade da aplicação no instituto e
sobre a competência ensina Ubirajara Costódio Filho:
No processo administrativo, a conduta da pessoa jurídica será examinada pela
comissão processante, que poderá se valer de todos os meios de prova lícitos para
demonstrar que houve utilização da personalidade jurídica para facilitar, encobrir ou
dissimular a prática dos atos ilícitos.
Deve-se entender que a decisão sobre a desconsideração compete à autoridade
responsável pelo órgão ou entidade contra o qual foi perpetrado o ilícito, em caráter
incidental no curso do processo administrativo. (SANTOS; BERTONCINI;
COSTÓDIO FILHO, 2014, p. 43).
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Conforme demonstrado na seção anterior, há verdadeira celeuma quanto à
possibilidade da aplicação da desconsideração pela Administração em sede de processo
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administrativo.
Visando encerrar a discussão o legislador expressamente permitiu a aplicação
do instituto no processo administrativo de responsabilização.
Ocorre que já é possível observar que parte dos doutrinadores tem negado a
possibilidade de aplicação do instituto.
Neste sentido se posiciona Modesto Carvalhosa: “Trata-se de norma não escrita
pela sua absoluta inconstitucionalidade – usurpação de competência judiciária – e pela
insanável contradição à finalidade da presente lei”. (CARVALHOSA, 2015, p. 364).
De referido trecho, percebe-se que Modesto Carvalhosa, bem como parcela da
doutrina pátria, nega a possibilidade de aplicação do instituto pela Administração
Pública por dois fatores:
a) a inconstitucionalidade da previsão legal, tendo em vista que somente o Poder
Judiciário poderia decretar a disregard;
b) o instituto da desconsideração da personalidade jurídica desvirtuaria o propósito da Lei
Anticorrupção que é punir pessoas jurídicas e não pessoas físicas.
5
Quanto ao primeiro ponto, prossegue
Carvalhosa:
Ademais a aberração prossegue – não existe em nosso ordenamento, essa
competência administrativa para decretar à desconsideração da personalidade jurídica, e
nem poderia, com efeito, haver num Estado Democrático de Direito.
Somente o Poder Judiciário poderá decretar a desconsideração da personalidade
jurídica, e ainda assim, para determinados e específicos efeitos, mediante o devido
processo legal. (CARVALHOSA, 2015, p. 364).
Em nosso entender, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo
em razão de usurpação de competência judiciária.
O que se observa é justamente o contrário. É a própria Constituição da
República, ao exigir no artigo 37 que a Administração Pública obedeça aos princípios
da moralidade e da eficiência, é que fundamenta a competência administrativa para
decretar a desconsideração da personalidade jurídica.

Como dito anteriormente, a autonomia da pessoa jurídica está diretamente
ligada à sua personalidade jurídica. Posto que possuem necessária relação de causa e
efeito, ambas indispensavelmente devem existir concomitantemente.
Verificado no caso concreto que não há essa autonomia entre sócios e a pessoa
jurídica, bem como que a personalidade jurídica está servindo apenas como blindagem
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para que os sócios pratiquem fraudes em detrimento do interesse público, não só pode a
Administração desconsiderar a personalidade jurídica para aplicar sanções
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administrativas e ressarcir-se como tem o dever de assim agir, de modo a resguardar o
interesse público, que como se sabe é indisponível.
Quanto ao tema, vale citar a recente decisão monocrática de medida cautelar no
mandado de segurança 32.494/DF, da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal
Celso de Mello, cuja ementa é a seguinte:
Procedimento administrativo e desconsideração expansiva da personalidade
jurídica. “disregard doctrine” e reserva de jurisdição: exame da possibilidade de a
administração pública, mediante ato próprio, agindo “pro domo sua”, desconsiderar a
personalidade civil da empresa, em ordem a coibir situações configuradoras de abuso
de direito ou de fraude. A competência institucional do tribunal de contas da união e a
doutrina dos poderes implícitos. Indispensabilidade, ou não, de lei que viabilize a
incidência da técnica da desconsideração da personalidade jurídica em sede
administrativa. A administração pública e o princípio da legalidade: superação de
paradigma teórico fundado na doutrina tradicional? O princípio da moralidade
administrativa: valor constitucional revestido de caráter ético-jurídico, condicionante da
legitimidade e da validade dos atos estatais. O advento da lei nº 12.846/2013 (art. 5º, iv,
“e”, e art. 14), ainda em período de “vacatio legis”. Desconsideração da personalidade
jurídica e o postulado da intranscendência das sanções administrativas e das medidas
restritivas de direitos. Magistério da doutrina. Jurisprudência. Plausibilidade jurídica da
pretensão cautelar e configuração do “periculum in mora”. Medida liminar
deferida. (BRASIL, 2013).
Referido mandado de segurança foi impetrado contra deliberação do Tribunal de
Contas da União que, baseando-se nos princípios da moralidade e da indisponibilidade
do interesse público, determinou fosse estendida à sociedade empresária PNG Brasil
Produtos Siderúrgicos Ltda. a suspensão de licitar e contratar com a Administração
Pública imposta à Dismaf - Distribuidora de Manufaturados Ltda.
O Ministro Celso de Mello, em decisão muito bem embasada, postou-se
favorável a desconsideração da personalidade jurídica pelo Tribunal de Contas da
União, sobretudo baseando-se no princípio da moralidade:
É importante acentuar que a aplicação do instituto da desconsideração (“disregard
doctrine”), por parte do Tribunal de Contas da União, encontraria suporte legitimador
não só na teoria dos poderes implícitos, mas, também, no princípio constitucional da
moralidade administrativa, que representa um dos vetores que devem conformar e
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orientar a atividade da Administração Pública (CF, art. 37, “caput”), em ordem a inibir
o emprego da fraude e a neutralizar a prática do abuso de direito, que se revelam
comportamentos incompatíveis com a essência ética do Direito. (BRASIL, 2013).
É justamente neste ponto que o Ministro celebra a edição da Lei 12.846/2013,
enquanto um importante mecanismo de combate à fraude, principalmente no que se
refere aos procedimentos licitatórios. Para tanto, cita o julgador o artigo 14 desta lei,
artigo este que consagra a disregard nos processos administrativos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Interessante trecho da obra de Luciano Chaves de Farias explica a justificativa
para que se exija decisão judicial que desconsidere a personalidade jurídica nas esferas
consumerista e cível e a prescindibilidade de que o mesmo ocorra na esfera
administrativa:
(...) a explicação lógica para a necessidade de decisão judicial nas esferas
consumerista e cível reside no fato da existência de relações jurídicas de Direito
privado, caracterizadas pela horizontalidade, não podendo uma das partes,
unilateralmente, impor obrigações ou constituir direitos em desfavor da outra. Na esfera
administrativa, a realidade é bem distinta. As relações jurídicas não são caracterizadas
5

pela horizontalidade, existem as conhecidas cláusulas exorbitantes, a indisponibilidade
do interesse público e sua prevalência (supremacia) sobre o interesse privado da outra
parte. Por isso, é plenamente possível conceber a dispensabilidade do magistrado na
aplicação da teoria na seara administrativa. (FARIAS, 2007, p. 43).
Como visto na seção anterior, a aplicação do instituto pela Administração
Pública é plenamente possível, sobretudo em decorrência dos princípios da moralidade,
eficiência e indisponibilidade do interesse público.
Dessa forma, posto que sequer seria necessário haver disposição na Lei
Anticorrupção autorizando a aplicação do instituto pela Administração Pública, não
deve prosperar o argumento de inconstitucionalidade do instituto em razão de uma
suposta usurpação de competência judiciária.
Quanto ao fato de que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica
desvirtuaria o propósito da Lei Anticorrupção, que é punir pessoas jurídicas e não
pessoas físicas, elucida Carvalhosa:
Esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica nada tem a ver com a
finalidade específica e precípua da presente Lei que é a de processar e de julgar a
conduta ilícita da pessoa jurídica no capítulo do delito de corrupção, em concurso com
agente público.
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Desse modo, se no curso do processo penal-administrativo a “autoridade máxima”
decreta (?) a desconsideração da personalidade jurídica perde ele o seu objeto, que é
exatamente a pessoa jurídica.
A desconsideração da personalidade jurídica extingue automaticamente a sua
punibilidade pelo que o processo penal-administrativo, como referido, perde o seu
objeto. O sujeito ativo do delito de corrupção – a pessoa jurídica – deixa, ipso fato, de
ser o sujeito ativo do delito e, portanto, ré. (CARVALHOSA, 2015, p. 363).
Conforme visto na seção 3.3, indubitavelmente a Lei anticorrupção foi criada
para punir as pessoas jurídicas, não as pessoas físicas que delas se valeram para praticar
atos ilícitos.
Da análise das sanções previstas na Lei, seja no âmbito de processo
administrativo (artigo 6º) ou no âmbito judicial (artigo 19), constata-se que os sujeitos
que podem ser sancionados são as pessoas jurídicas.
Outrossim, as pessoas físicas responderão em conformidade com a legislação
pertinente, como o Código Penal, a Lei 8.666/93, a Lei de improbidade administrativa,
a Lei de responsabilidade e para fins de reparação de danos o Código Civil.
Destaca-se que todos os fatos típicos previstos na Lei Anticorrupção são
igualmente punidos em outros documentos legais.
Todavia, esse argumento, em nossa visão, não impossibilita que a disregardseja
aplicada, nem desnatura o propósito da Lei, que é punir pessoas jurídicas.
O artigo 14 da Lei não deve ser interpretado de modo que as sanções previstas
na Lei sejam diretamente aplicadas às pessoas físicas. Mesmo constatando-se a
presença dos requisitos que autorizam a aplicabilidade do instituto da disregard, as
sanções são direcionadas exclusivamente em face da pessoa jurídica infratora.
O que ocorre é que a Administração Pública, constatando um dos requisitos que
permitem a aplicação da disregard (fraude, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial), ao aplicar pena à pessoa jurídica, poderá se valer do instituto no momento
de execução da sanção.
Dessa forma, repita-se, a desconsideração da personalidade jurídica só tem
efeito no plano da execução da pena.
Assim, após os processos administrativos que culminem na aplicação de multa
e/ou condenem a pessoa jurídica a ressarcir o Estado, a Administração Pública
promoverá a respectiva execução.
A pessoa jurídica será intimada a pagar, e caso não efetue o pagamento,
constatado o desvio de finalidade, a fraude ou a confusão patrimonial, deve a
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Administração Pública aplicar o instituto da disregard para atingir o patrimônio de
sócios ou administradores da pessoa jurídica.
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A desconsideração da personalidade jurídica é muito importante, tendo em vista
que, muitas vezes, após ocorrerem lesões ao patrimônio público, são os bens que
compõem o patrimônio das pessoas jurídicas ocultados, impedindo que o Estado seja
ressarcido e que de fato a multa atinja aqueles que se valem ilicitamente do patrimônio
público.
O instituto, assim, não contraria a finalidade da lei, mas sim dá efetividade à
mesma, ao passo que impede que o patrimônio das pessoas jurídicas seja esvaziado e as
sanções não sejam efetivamente aplicadas.
Um dos fatores que tem deixado a população brasileira insatisfeita e motivou-a
a tomar as ruas em junho de 2013, o que influenciou na promulgação da Lei, é
exatamente a impunidade em relação aos atos de corrupção, e o instituto
da disregard justamente impede que isso ocorra.
Destaca-se que a disregard pode ser aplicada não só para atingir pessoas físicas,
mas também para atingir pessoas jurídicas que componham os quadros sociais das
pessoas sancionadas e as utilizem para lesar o patrimônio público, o que também
fomenta a ideia que o instituto não5 desvirtua o propósito da Lei Anticorrupção, que é
punir pessoas jurídicas.
Por fim, vale destacar que alguns autores têm criticado o artigo 14 da Lei
Anticorrupção ao passo de que haveria um direcionamento de uma sanção aos sócios, e
com esse direcionamento as sanções de cunho administrativo adquiririam natureza
penal, só podendo assim ser aplicadas pelo Judiciário.
Natália Bertolo Bonfim, citando Marçal Justen Filho, assim explana:
A lei gera enorme insegurança jurídica quando se verifica que algumas sanções
nela cominadas possuem natureza penal. Por exemplo, a aplicação da multa, que pode
atingir até 20% do faturamento bruto da empresa, é uma sanção de cunho
administrativo, mas que ao ser direcionada aos sócios adquire caráter de pena, pois
decorre do descumprimento de deveres impostos em relação de direito administrativo.
E não se pode admitir a aplicação, pela autoridade administrativa, de sanções
desvinculadas de uma relação de direito administrativo, sem a intervenção do Poder
Judiciário, como explica Marçal Justen Filho. (BONFIM, 2014, p. 114).
Ocorre que, conforme analisado, não há que se falar em direcionamento das
sanções aos sócios e administradores.
As sanções são direcionadas exclusivamente em face da pessoa jurídica
infratora.
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A desconsideração da personalidade jurídica só tem efeito no plano da execução
da pena.
Dessa forma, não há que se falar que a sanção adquire natureza penal.
De todo o exposto, constata-se a compatibilidade do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica com a Lei 12.846/2013.
Destaca-se que para se aplicar o instituto é indispensável oportunizar aos sócios
e administradores o exercício adequado do direito de defesa, em consonância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. CONCLUSÃO
A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto consagrado há muito
tempo no ordenamento jurídico pátrio como forma de coibir o uso abusivo da pessoa
jurídica.
Tem sido muito comum no Brasil a criação de pessoas jurídicas com o único
objetivo de se perpetrar fraudes contra o patrimônio público.
Sócios e administradores tem se valido do instituto da personalidade jurídica
como forma de blindagem contra sanções impostas pela Administração Pública e o
dever de indenizar os danos causados, em virtude de que, em regra, não se deve imputar
aos sócios e administradores obrigações da pessoa jurídica.
Assim, a imposição de multas contra essas pessoas jurídicas e procedimentos de
reparação de danos acabam se tornando ineficazes, posto que os bens do seu patrimônio
são desviados.
Da mesma forma, sanções administrativas, como as que impedem que a pessoa
jurídica celebre contratos com a Administração Pública, acabam não tendo efeito
algum, já que outras pessoas jurídicas são criadas pelos mesmos sócios da pessoa
sancionada, com o único objetivo de continuar lesando o patrimônio público.
Apesar de inexistir até 2013 autorização legal, visando coibir o uso abusivo da
pessoa jurídica, a Administração Pública vinha se valendo da disregard em processos
administrativos, com o fito de que as sanções administrativas e a obrigação de reparar
danos ao patrimônio público alcançassem sócios, bem como outras pessoas jurídicas
criadas para continuar lesando o patrimônio público.
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Diante da inexistência de um dispositivo legal que autorizasse que a
Administração Pública atuasse dessa forma, verdadeiro embate doutrinário sempre
esteve em voga quanto à possibilidade de que a Administração Pública assim atuasse.
Filio-me à corrente que defende que a aplicação do instituto da desconsideração
da personalidade jurídica prescinde de autorização legal.
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Quando presentes os pressupostos no caso concreto, deve a Administração
Pública aplicar a disregard, posto que além de o instituto pertencer à teoria geral do
direito, os princípios da moralidade, eficiência e supremacia do interesse público
fundamentam a sua utilização.
A Lei 12.846/2013, por seu turno, tentando solucionar a celeuma, previu
expressamente no artigo 14 a possibilidade de a personalidade jurídica ser
desconsiderada quando utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em referida lei ou para provocar confusão
patrimonial.
Ocorre que mesmo após a 5previsão legal, parcela da doutrina tem criticado o
dispositivo, posto que haveria uma usurpação da competência do Poder Judiciário, bem
como ocorreria o desvirtuamento do propósito da Lei Anticorrupção, que é punir
pessoas jurídicas e não pessoas físicas.
Todavia, em nosso entender, esse posicionamento não deve prosperar.
Os princípios da moralidade, eficiência e supremacia do interesse público
fundamentam a possibilidade de que a Administração Pública possa aplicar o instituto
da disregard independente do pronunciamento do Poder Judiciário.
Outrossim, não haverá desvirtuamento do propósito da Lei, posto que as
sanções dispostas na Lei são direcionadas exclusivamente em face da pessoa jurídica
infratora.
A desconsideração da personalidade jurídica só tem efeito no plano da execução
da pena.
Diante do exposto, conclui-se pela possibilidade de que a Administração
Pública aplique a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de processos
administrativos, sobretudo no âmbito da aplicação da Lei 12.846/2013.
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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade verificar os malefícios do assédio
moral para o ambiente laboral, na medida em que prejudica as relações do trabalho,
bem como se transforma em óbice instransponível à permanência no emprego. Em que
pese a ausência de inúmeros precedentes sobre o assunto, inclusive com escassa
legislação específica sobre a respeito da matéria, mostra-se notória a conclusão dos
Tribunais que recorrentemente têm se manifestado de forma impositiva na busca de
punição aos responsáveis por estes atos e alvissareira a progressista reforma da
Consolidação das Leis Trabalhistas que insere expressamente no texto legal o instituto
do dano extrapatrimonial nas relações trabalhistas.
Palavras-chave: Assédio Moral. Ambiente Laboral. Direito Fundamental à Dignidade
do Trabalhador. Jurisprudência. Reforma da Consolidação das Leis Trabalhistas.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Assédio Moral; 1.1 Noções Preliminares; 1.2 Conceito; 1.3
Caracterização; 2. A Dignidade da Pessoa Humana; 2.1 Conceito; 2.2 A Dignidade da
Pessoa Humana e o Ambiente Sadio de Trabalho; 3 O Assédio Moral na Visão da
Jurisprudência; 4. A Inserção do Dano Expatrimonial na Reforma da Consolidação das
Leis do Trabalho; Conclusão; Referência das Fontes Citadas.
INTRODUÇÃO
A dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional do Estado
Democrático de Direito, insculpido no inciso III do art. 1° da Constituição Federal, que
figura como valor máximo assegurado pelo ordenamento jurídico vigente, vem sendo
constantemente profanada, em virtude dos reiterados casos que envolvem o assédio
moral no meio ambiente laboral. Dessa forma, o estudo da presente matéria configura
de demasia importância, eis que se trata de afronta direta a preceito fundamental.
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O assédio moral apresenta-se como um problema social maléfico à atmosfera
do trabalho que prejudica os afazeres na rotina laboral que pode culminar em barreira
instransponível à permanência no emprego.
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Apesar do mísero realce do tema em âmbito acadêmico, o assunto tem
auferido grandes entornos no cenário jurídico atual, diante do posicionamento
impositivo que os Tribunais têm adotado em face dos responsáveis pela prática da
conduta de assédio, os quais expõem o assediado a tratamento provocativo, humilhante
e degradante, além da inserção da previsão do dano extrapatrimonial na Consolidação
das Leis Trabalhistas, em respostas aos atos que afetam sobremaneira as relações
trabalhistas e frontalmente a dignidade do trabalhador.
O assédio moral se caracteriza na medida em que o empregado se sujeita a
constantes situações vexatórias, de humilhação e suplício que afetam no âmago a
autoestima do sujeito submetido a essa situação, trazem reflexos em sua saúde
psicológica e física, colaborando para um processo de desencadeando de desconforto,
pânico e pavor que finaliza, muita vezes, no abandono do posto de trabalho.
5

O responsável por tais atitudes, quase sempre, figura como chefe imediato, por
meio de abuso do poder, no sentir prazer em menosprezar o subordinado, humilha o
assediado, desqualifica o serviço prestado e ocasiona uma série de danos, em sua
maioria, irreversíveis.
Para tal conclusão se faz necessário o questionamento a respeito de qual o
posicionamento dos Tribunais a respeito da matéria, a caracterização dos danos sofridos
pelas vítimas dessa conduta, bem como a solução a ser encontrada através de novos
aparatos jurídicos como a exemplo, condenação pelo dano extrapatrimonial, inserido de
forma expressa na norma legal.
Neste pensar, imprescindível a verificação dos requisitos caracterizadores do
assédio moral, com o objetivo de extirpá-lo do meio laboral, na constante busca do
entendimento sufragado pelos tribunais em relação ao instituto debatido, sob o prisma
do respeito à dignidade da pessoa humana.
Para tal desiderato, por meio de pesquisa legislativa, doutrinária e
jurisprudencial, restou trabalhada, em uma abordagem inicial, uma breve conceituação
referente ao assédio moral. Na sequência, desenvolveu-se um aparato a respeito do
princípio da dignidade da pessoa humana, dissertando-se acerca do tema, do conceito e
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

importância na esfera laboral. Ao final, debateu-se, especificamente, a questão do
assédio moral, em análise às decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho
acerca do tema e mudança legislativa que inseriu a categoria do dano extrapatrimonial
quando houver ofensa aos direitos das partes envolvidas nas relações laborais.
1. ASSÉDIO MORAL
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1.1 NOÇÕES PRELIMINARES
A acentuada concorrência que atualmente se apresenta no mercado de trabalho
contemporâneo contribui em demasia para o a avanço da intolerância nas condutas e
relações interpessoais. Aliado a esse fato, a globalização informacional, econômica e
predatória, que se sustenta nos pilares capitalistas em busca do lucro arbitrário, tende
por oprimir e pressionar os trabalhadores.
Entretanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar da
República Federativa do Brasil, neste aspecto avaliado segundo a figura do trabalhador,
busca amparar o indivíduo, tendo por primazia garantir-lhe valores mínimos capazes de
afastar o ambiente trabalhista desigualitário, opressor e adverso, fornecendo suporte ao
exercício dos direitos fundamentais sociais e individuais, amparados na dignidade da
pessoa do trabalhador, cuja concretude que se busca é baseada na organização de uma
sociedade justa e igualitária.
Muito embora a presença do assédio moral no ambiente de trabalho não seja
tão atual quanto a própria origem e definição do conceito de trabalho, a realidade
apresenta a faceta de que o assédio moral figura como ato rotineiro nas relações
profissionais e se intensifica, atualmente, inclusive nas novas relações de trabalho,
principalmente nas organizações empresariais.
Evidenciava-se que os progressos legislativos nos mais diversos ramos do
direito ainda não eram bastantes para acompanhar a evolução da realidade dos fatos e
dissuadir tais assimetrias no processo laboral. Via de consequência, inúmeras as vítimas
de assédio moral, no exercício de seus misteres, permaneciam durante anos
desamparados pela ciência jurídica, ante a falta de processo efetivo que coibisse tais
deturpações trabalhistas.
Diante do cenário apresentado, surge na reforma da Consolidação das Leis
Trabalhistas, a punição por dano extrapatrimonial que visa a coibir qualquer ato ou
omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, além da
jurisprudência dos tribunais trabalhistas, a qual vem constantemente concretizando o
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valor fundamental da dignidade da pessoa humana, diante da punição veemente os
atores sociais responsáveis por tais condutas teratológicas.
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Tais instrumentos aplicados na prática, por si sós, porém tendem a oferecer
significativa melhora no quadro até então apresentado, a fim de reduzir e extirpar o
malefício do assédio moral da relação laboral.
1.2 CONCEITO
O assédio moral é um instituto de difícil caracterização e conceituação, tendo
em vista o aspecto subjetivo que apresenta. Numa análise jurídica perfunctória,
vislumbra-se que não se trata de conceito rígido, fixo e invariável, faz-se necessária a
análise concreta pontuando-se as características e as peculiaridades de cada caso
apresentado.
Por tratar-se de um fenômeno contemporâneo, paralelo à industrialização, o
qual se disseminou em âmbito empresarial, tem-se que o assédio moral não se restringe
ao local físico do trabalho, se faz presente nas relações desenvolvidas entre empregado
e empregador, mesmo que à distância.
Gustavo Filipe Barbosa Garcia o conceitua, disciplinando:
[...] assédio moral, que se caracteriza por uma conduta
reiterada, 5de violência psicológica, desestabilizando e
prejudicando o equilíbrio psíquico e emocional do empregado
(como atitudes de perseguição, indiferença ou discriminação,
normalmente de forma velada), deteriorando o meio ambiente
do trabalho, podendo resultar em enfermidades graves como a
depressão (GARCIA, 2012, p. 177).
Marie-France Hirigoyen disciplina que:
Por assédio moral em um local de trabalho temos que
entender toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se,
sobretudo, por comportamentos, palavras, gestos, escritos, que
possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à
integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu
emprego ou degradar o ambiente de trabalho (HIRIGOYEN,
2002, p. 65).
Denota-se da leitura acima que é possível estabelecer uma rotina de operação
no assédio moral, uma vez que se apresenta como toda e qualquer conduta abusiva
capaz de atacar a dignidade do trabalhador, atinge sua psique e o expõe às mais
diversas situações vexatórias e humilhantes, impingindo-lhe sofrimentos, os quais
atingem a individualidade, a dignidade e também a integridade, na esfera física ou
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psicológica, comportamentos estes inaceitáveis à luz da dignidade da pessoa humana,
que rebaixam em demasia o nível de aproveitamento do ambiente de trabalho.
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Logo, percebe-se que versa sobre uma exposição prolongada dos trabalhadores
a situações humilhantes emocionalmente e constrangedoras durante a jornada de
trabalho e também no exercício das funções. Em sua maioria, se desencadeiam e se
desenvolvem em relações hierárquicas, onde surge um viés autoritário por parte do
empregador com relação ao empregado.
As relações que se apresentam são desumanas e destituídas de qualquer senso
ético, se prolongam por longo lapso temporal e são direcionadas a um ou mais
indivíduos subordinados. São condutas capazes de desestabilizar o profissional em seu
ambiente de trabalho e em sua organização de serviço, levando à desistência do
emprego devido ao desgaste intrínseco que experimenta.
Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2012, p. 177) destaca que efetivamente, o
denominado terror psicológico no trabalho ou mobbing pode acarretar danos
emocionais e doenças de ordem física e psíquica, como alteração do sono, distúrbios
alimentares, diminuição ou falta de libido, aumento da pressão arterial, desânimo,
insegurança, pânico, depressão e, até mesmo, o suicídio.
Além de gerar efeitos maléficos sobre a personalidade e a saúde do
trabalhador, o assédio moral reflete diretamente em seus resultados na atuação em
sociedade como um todo, pois, além de prejuízo ao convívio do trabalhador com os
demais componentes laborais, como acima destacado, pode conduzir a pessoa ao
desemprego.
Como desdobramento da conduta de assédio, a vítima da barbárie pode vir a se
tornar um encargo para o Estado, na medida em que gozará de benefícios
previdenciários; e, ainda, consequentemente, prejuízos à própria organização do
trabalho, em virtude de que a performance do empregado assediado apresenta uma
queda de produtividade, diante da autoestima violada, dificuldade de integração e
interação com o grupo de empregados e incapacidade de resolução do problema, fatores
que por si sós, atingem sobremaneira o empregador em seu aspecto mais íntimo, a
própria dignidade.
1.3 CARACTERIZAÇÃO
O assédio moral se configura pela insistência sem limites, acompanhado de
propostas, situações degradantes, vexatórias e imposição de hierarquia pelo simples ato
de humilhar e sentir-se superior perante os demais. É o somatório de condutas que
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direcionam à sujeição da vítima a condições extremamente desconfortáveis, ofensivas e
constrangedoras. O assédio pode ser identificado através das mais variadas condutas
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comissivas ou omissivas que desestabilizam o empregado, afetam sua autoestima e a
própria saúde psicológica, resultando em estresse excessivo ou outras enfermidades
ainda mais graves.
Nas lições de Gustavo Filipe Barbosa Garcia:
“No assédio moral, o agressor normalmente é o
empregador, o superior hierárquico ou o preposto (assédio
vertical descendente). No entanto, embora não tão frequente,
também é possível o assédio moral em que o assediador é o
colega de trabalho que ocupa a mesma hierarquia na empresa
(assédio horizontal) ou o grupo de empregados em posição
hierárquica inferior (assédio vertical ascendente) (BARBOSA
GARCIA, 2012, p. 178).
Aprofundando o estudo, referido autor expõe:
O assédio moral pode ser fundamento para a despedida
indireta, de5 acordo com o art. 483, alínea d (que prevê o não
cumprimento das obrigações do contrato pelo empregador) e
alínea e, da CLT, prevendo a prática, pelo empregador ou seus
prepostos, contra o empregado ou pessoas de sua família, de ato
lesivo da honra e boa fama. Se o empregado pratica o assédio
moral contra outro colega de trabalho, tem-se a prática de justa
causa para a resolução do contrato de trabalho, conforme o art.
482, alínea j, da CLT, o qual prevê o ato lesivo da honra ou da
boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou
ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em legítima
defesa, própria ou de outrem (BARBOSA GARCIA, 2012, p.
178).
Interessante trazer à baila o seguinte acórdão do TRT da 3ª Região – Minas
Gerais, com relatoria da Desembargadora Alice Monteiro de Barros, pelos
ensinamentos da ementa em questão:
“ASSÉDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. O termo
‘assédio moral’ foi utilizado pela primeira vez pelos psicólogos
e não faz muito tempo que entrou para o mundo jurídico. O que
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se
denomina
assédio
moral,
também
conhecido
como mobbing (Itália, Alemanha e Escandinávia), harcèlement
moral (França), acoso moral (Espanha), terror psicológico ou
assédio moral entre nós, além de outras denominações, são, a
rigor, atentados contra a dignidade humana. De início, os
doutrinadores o definiam como ‘a situação em que uma pessoa
ou um grupo de pessoas exercem uma violência psicológica
extrema, de forma sistemática freqüente (em média uma vez por
semana) e durante um tempo prolongado (em torno de uns 6
meses) sobre outra pessoa, a respeito da qual mantém uma
relação assimétrica de poder no local de trabalho, com o
objetivo de destruir as redes de comunicação da vítima, destruir
sua reputação, perturbar o exercício de seus trabalhos e
conseguir, finalmente, que essa pessoa acabe deixando o
emprego’ (cf. Heinz Leymann, médico alemão e pesquisador na
área de psicologia do trabalho, na Suécia, falecido em 1999,
mas cujos textos foram compilados na obra de Noa Davenport e
outras, intitulada Mobbing: Emotional Abuse in The American
Work Place). O conceito é criticado por ser muito rigoroso.
Esse comportamento ocorre não só entre chefes e subordinados,
mas também na via contrária, e entre colegas de trabalho com
vários objetivos, entre eles o de forçar a demissão da vítima, o
seu pedido de aposentadoria precoce, uma licença para
tratamento de saúde, uma remoção ou transferência. Não se
confunde com outros conflitos que são esporádicos ou mesmo
com más condições de trabalho, pois o assédio moral pressupõe
o comportamento (ação ou omissão) por um período
prolongado, premeditado, que desestabiliza psicologicamente a
vítima. Se a hipótese dos autos revela violência psicológica
intensa sobre o empregado, prolongada no tempo, que acabou
por ocasionar, intencionalmente, dano psíquico (depressão e
síndrome do pânico), marginalizando-o no ambiente de
trabalho, procede a indenização por dano moral advindo do
assédio em questão.” (TRT-RO-01292-2003-057-03-00-3, 2ª T.,
Rel. Juíza Alice Monteiro de Barros, DJ 11.08.2004)
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Diante da didática do acórdão supracitado, identifica-se de forma precisa que o
assédio moral afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, haja vista a forma
agressiva que este se personifica e se ramifica numa afronta direta aos direitos
fundamentais do empregado, verdadeira violência psicológica, que transpassa o
ambiente de trabalho e dá azo a danos irreversíveis à saúde mental do trabalhador.
2. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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2.1 CONCEITO
A dignidade da pessoa humana é vista como pilar onipresente, contemporâneo
e universal dos direitos humanos, princípio fundamental expresso no art. 1°, III da atual
constituição.
Nas palavras de Kildare Gonçalves Carvalho:
A dignidade da pessoa humana é o fundamento de todo o
sistema dos direitos fundamentais, no sentido de que estes
constituem 5exigências, concretizações e desdobramentos da
dignidade da pessoa e que com base nesta é que devem aqueles
ser interpretados. (CARVALHO, 2007, p. 88-89).
No mesmo sentido, conceitua Ingo Wolfgang Sarlet:
A dignidade da pessoa humana, na condição de valor
fundamental atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais,
exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos
fundamentais de todas as dimensões. Assim, sem que se
reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhes
são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria
dignidade (SARLET, 2008, p. 88-89).
Em excelente trabalho científico sobre o assunto, a professora Adriana Calvo
aduz que:
A premissa maior, sobre a qual todo o trabalho humano
deve se estruturar, está na efetiva garantia constitucional da
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dignidade da pessoa humana. Este é o princípio constitucional
mais relevante na ordem jurídica brasileira.
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E acrescenta que:
Frente a uma total lacuna jurídica no ordenamento jurídico
brasileiro, a busca de uma proteção do trabalhador contra os
diversos tipos de assédio moral, inclusive o assédio moral
institucional,
somente
é
possível
pela
ótica
neoconstitucionalista moderna dos Direitos Fundamentais.
É notória a identificação do reflexo e desdobramentos do presente princípio
não apenas no ordenamento jurídico interno, mas também em âmbito internacional, na
medida em que há menção expressa acerca do respeito à dignidade humana na
Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o que justifica a sua primazia em
todas as esferas jurídicas, de modo que deve nortear os demais princípios de ordem
constitucional, em especial quando considerado a figura do trabalhador.
2.2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O AMBIENTE SADIO DO
TRABALHO
No que diz respeito ao conceito de trabalhador e sua função protetiva, tal
fundamento toma dimensões maiores, porquanto é forte aliado ao combate do assédio
moral. É cediço que todo trabalhador tem direito subjetivo e deve ser tratado com
dignidade, aliado à garantia constitucional exposta no artigo 225 da Constituição
Federal da sadia qualidade de vida das pessoas. Nestas palavras leciona Marcelo
Rodrigues de Prata:
Fala-se hoje em dia em meio ambiente do trabalho sadio,
ou seja, as empresas devem se preocupar não apenas em não
poluir e reciclar, mas também oferecer aos seus colaboradores
uma atmosfera de trabalho saudável, na qual o operário não se
sinta perseguido nem tenha a sua saúde exposta a riscos
desnecessários (PRATA, 2008, p. 133)
Dessa forma, considerando-se que o trabalhador passa a maior parte do seu dia
a dia no ambiente laboral, é imprescindível que o período ali transcorrido seja um
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momento aprazível, alheio ao sofrimento e à angústia, fatores tais que colaboram com a
boa qualidade de vida do empregado e também com a produção do trabalho, o que traz
benefícios para ambas as partes da relação profissional.
Eis os ensinamentos de Raimundo Simão de Mello:
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É preciso saber que as consequências dos ambientes de
trabalho inadequados são as doenças ocupacionais e os
acidentes de trabalho que podem custar caro para o
empreendedor que não cuida da saúde e segurança dos seus
trabalhadores. Isso pode representar grandes passivos
trabalhistas capazes de até mesmo inviabilizar o negócio
empresarial (MELO, R. S., 2008, P.69).
Percebe-se que a dignidade da pessoa humana não se limita somente ao
aspecto individual do empregado, vai além do fator subjetivo, no próprio ambiente em
que o trabalho é exercido. Sem qualidade no local de trabalho inviável a produtividade
e o mínimo de dignidade necessário ao desenvolvimento laboral sadio.
5

Partindo dessa premissa, visualiza-se de forma clara que o assédio moral
afronta referido princípio nesses ambos os aspectos, visto que viola a individualidade
do trabalhador e o meio ambiente do trabalho.
A dignidade da pessoa humana, por figurar como valor supremo assegurado
constitucionalmente, deve prevalecer sempre, sobremaneira, em qualquer circunstância,
na medida em que o respeito e consideração à integridade física e psicológica,
conjugada com o local adequado, sadio, é o mínimo que se pode oferecer ao
funcionário. Em defesa desta tese é que a eliminação do assédio moral toma destaque
no cenário laboral atual, e tenciona aos Tribunais a atuar de forma impositiva, na
correção pedagógica para extirpação do dano moral reconhecido e tipificado nas
relações de trabalho.
3. ASSÉDIO MORAL NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA
O julgado que inaugural do estudo da matéria do assédio moral nas cortes
brasileiras é originário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – Espírito
Santo, tendo como fundo de direito a relação empregatícia de um trabalhador na área de
publicidade e propaganda, eis a ementa sobre o caso:
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“ASSÉDIO MORAL. CONTRATO DE INAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL. A
tortura
psicológica, destinada a golpear a auto estima do
empregado, visando forçar sua demissão ou apressar sua
dispensa através de métodos que resultem em sobrecarregar
empregado de tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e
fingir que não o vê, resultam em assédio moral, cujo efeito é
o direito à indenização por dano moral, porque ultrapassa o
âmbito profissional, eis que minam a saúde física e mental da
vítima e corrói a sua autoestima. No caso dos autos, o assédio
foi além, porque a empresa transformou o contrato de atividade
em contrato de inação, quebrando o caráter sinalagmático do
contrato de trabalho, e por conseqüência, descumprindo a sua
principal obrigação que é a de fornecer trabalho, fonte de
dignidade do empregado.” (TRT 17ª R., RO nº
1315.2000.00.17.00.1, Ac. nº 2.276/2001, Rel. Juíza Sônia das
Dores Dionízio, DJ de 20.08.2002, publicado na Revista LTr
66-10/1237)
Da leitura do aresto, vislumbra-se que a configuração do assédio moral em
virtude da sobrecarga de trabalho ao empregado de tarefas sem valor substancial; pela
assimetria de informações, dentre outras condutas, levando o empregado a desistir de
suas tarefas diárias.
É de observar que o Tribunal, reconheceu o pedido de indenização por dano
moral, uma vez que os atos que culminaram no assédio moral, afetaram intimamente o
empregado, em verdadeira violência psicológica que atingiu a sua autoestima, fator
mais que justificante a arbitrar o valor indenizatório.
Enaltecendo o princípio da dignidade da pessoa humana, interessante
colacionar excelente julgado do Tribunal Superior do Trabalho, de Relatoria do
Ministro Maurício Godinho Delgado:
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

RECURSO

DE

REVISTA.
ASSÉDIO
MORAL.
TRATAMENTO
DISPENSADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO A
SUBORDINADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Demonstrado no
agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os
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requisitos do art. 896 da CLT, quanto ao tema em epígrafe, dáse provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da
arguição de violação do art. 5º, V, da CF, suscitada no recurso
de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE
REVISTA. ASSÉDIO
MORAL.
TRATAMENTO
HUMILHANTE E DEGRADANTE DISPENSADO POR
SUPERIOR HIERÁRQUICO A SUBORDINADOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. A conquista e afirmação da dignidade
da pessoa humana não mais podem se restringir à sua
liberdade e intangibilidade física e psíquica, envolvendo,
naturalmente, também a conquista e afirmação de sua
individualidade no meio econômico e social, com
repercussões positivas conexas no plano cultural - o que se
faz, de maneira geral, considerado o conjunto mais amplo e
5
diversificado
das pessoas, mediante o trabalho e,
particularmente, o emprego. O direito à indenização por dano
moral encontra amparo no art. 5º, X, da CF, c/c o art. 186,
Código Civil, bem como nos princípios basilares da nova ordem
constitucional, mormente naqueles que dizem respeito à
proteção da dignidade humana e da valorização do trabalho
humano (art. 1º, da CF/88). No caso vertente, houve nítida
ofensa à dignidade do Reclamante, em razão de ter sido
constrangido e humilhado pelo superior hierárquico,
independentemente do fato de tal tratamento ser destinado a
todos os empregados. Assim, a constante arbitrariedade do
agressor no trato com os seus subalternos - que não têm poderes
de repelir a agressão, haja vista a subordinação hierárquica a
que se submetem - enseja claro assédio moral, repudiado pela
ordem jurídica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST RR: 911006420085020005, Relator: Mauricio Godinho

Delgado, Data de Julgamento: 20/08/2014, 3ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 22/08/2014)
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Igualmente fortalecendo o valor máximo da dignidade da pessoa humana,
posiciona-se o TRT da 3ª Região – MG:
ASSÉDIO
MORAL.
HUMILHAÇÃO
E
CONSTRANGIMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. A
responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito
da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se
de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é
capaz de afetar seu estado psicológico, seja pela dor, sentimento
de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de
repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva. A
perseguição promovida por superior do empregado é
incompatível não só com a valorização do trabalho como com a
promoção dos altos valores da dignidade da pessoa humana,
princípios exaltados na Carta Magna. (TRT-3 - RO:
005762013147030050000576-77.2013.5.03.0147,
Relator:
Convocada Rosemary de O. Pires, Sexta Turma, Data de
Publicação: 11/11/2013 08/11/2013. DEJT. Página 246.
Boletim: Não)
Em julgado oriundo da 3ª Turma Do TST, de relatoria do Ministro Alexandre
Agra Belmonte, o assédio moral restou comprovado por meio de prova testemunhal,
que confirmou as agressões verbais direcionadas à vítima pelo seu superior hierárquico:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. O Tribunal
Regional do Trabalho, ao analisar a questão, concluiu que a
autora era vítima de assédio moral perpetrado pelo seu
superior hierárquico. Destacou, em seu v. acórdão, a prova
oral, na qual confirmou que a autora recebia, por parte de
seu superior, tratamento rude, que era constantemente
destratada, que recebia tratamento desrespeitoso todos os
dias, bem como que as agressões verbais ocorriam na
presença dos outros funcionários. Em relação ao quantum
indenizatório, o Tribunal Regional do Trabalho observou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no
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artigo 5º da Constituição Federal. Agravo de instrumento
conhecido e não provido.(TST, Relator: Alexandre de Souza
Agra Belmonte, Data de Julgamento: 20/08/2014, 3ª Turma)
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In casu, a oitiva de testemunhas foi primordial para o reconhecimento do
assédio moral sofrido pela trabalhadora, uma vez que as humilhações eram realizadas
na presença dos todos, o que torna o caso ainda mais grave e fere de morte o íntimo da
vítima do assédio. Reprovando a conduta da parte ré, o Tribunal, de forma exemplar e
elucidativa, condenou o empregador ao pagamento de determinado valor a título de
dano moral. Decisão que respeitou o caráter didático da penalidade e evitou a
banalização do instituto.
Importante colacionar o seguinte julgado que trata da caracterização do
assédio moral em razão da orientação sexual:
Dano moral – Empregado submetido a constrangimentos e
agressão física, em decorrência de sua orientação sexual,
praticados por empregados outros no ambiente de trabalho e
5

com a ciência da gerência da empresa demandada –
Imputabilidade de culpa ao empregador. Se a prova colhida nos
autos revela, inequivocamente, que o autor sofrera no ambiente
de trabalho discriminação, agressões verbais e mesmo físicas
por sua orientaçãohomossexual, mesmo que não pudesse o
empregador impedir que parte de seus empregados
desaprovasse o comportamento do reclamante e evitassem
contato para com ele, não poderia permitir a materialização de
comportamento discriminatório grave para com o autor, e
menos ainda omitir-se diante de agressão física sofrida pelo
reclamante no ambiente de trabalho; mormente se esta agressão
fora presenciada por agentes de segurança do reclamado, os
quais não esboçaram qualquer tentativa de coibi-la. Se o
reclamante, como empregado do demandado, estando no
estabelecimento do réu, sofre, por parte de seus colegas de
trabalho, deboches e até chega a sofrer agressão física, e se
delas tem pleno conhecimento a gerência constituída pelo
empregador, este último responderá, por omissão, pelos danos
morais causados ao reclamante (CCB então vigente, art. 159 c/c
609
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

art. 5º, X, da CF). Sendo o empregador pessoa jurídica (e não
física), por óbvio os atos de violação a direitos alheios
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imputáveis a ele serão necessariamente praticados, em sentido
físico, pelos obreiros e dirigentes que integram seus quadros.
Recurso ordinário do reclamado conhecido e desprovido" (TRT
– 10ª R – 3ª T – RO n. 919/2002.005.10.00-0 – Rel. Paulo
Henrique Blair – DJDF 23.5.2003 – p. 51).
Em situação diversa, considerando o curto lapso temporal do contrato de
trabalho, bem como diante da falta de respeito de ambos na relação entre empregado e
empregador, O TST afastou a indenização a título de danos morais, pois não
identificou, pelas provas colhidas dos autos, a figura do assédio moral:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. ASSÉDIO MORAL. O Regional, com base na
prova dos autos, concluiu ser indevida a indenização por
assédio moral, consignando que o curto prazo de duração
do contrato de trabalho, de 45 dias, seria insuficiente para
caracterizar a reiteração da conduta e, também, porque as
testemunhas ouvidas não teriam comprovado a prática de
assédio por parte da encarregada Graça, evidenciando, sim,
a falta de respeito mútuo entre a autora e a sua superior
hierárquica. Nesse contexto, para se chegar à conclusão
diversa, necessário seria o reexame do conjunto fáticoprobatório, o que impossibilita o processamento da revista, ante
o óbice da Súmula nº 126 desta Corte Superior. Não restando
provada a prática do ato ilícito, não se vislumbra ofensa literal
aos arts. 186 e 927 do CCB. O aresto trazido na revista é
inservível para demonstrar o dissenso de teses, uma vez que não
indica a fonte de onde foi extraído. Incidência da Súmula nº
337, I, desta Corte. Agravo de instrumento não provido. (TST AIRR: 6083220125110006, Relator: Breno Medeiros, Data de
Julgamento: 18/06/2014, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT
24/06/2014)
Trazendo à lume entendimento recente proclamado pela Subseção II –
Especializada em Dissídios Individuais, inova na condenação por dano moral ante a
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caracterização do assédio moral, visto em caráter multifacetário, neste caso, pelo
prisma processual, in verbis:
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Assédio processual. Configuração. Indenização devida.
Configura assédio processual o uso sucessivo de instrumentos
procedimentais lícitos visando protelar a solução definitiva da
controvérsia e abalar a esfera psicológica da parte contrária.
Trata-se, portanto, de ato ilícito (art. 187 do CC c/c art. 16 do
CPC) que gera dano de natureza moral, vez que atinge
principalmente a saúde psíquica da vítima. No caso, registrou o
TRT que o autor, ao ajuizar a ação rescisória, fez acusações
absolutamente desprovidas de razão e de provas, configurando,
desse modo, ato de deslealdade processual a autorizar a
imposição de multa a título indenizatório. Sob esse
entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do
recurso ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo
a condenação ao pagamento de indenização, a título
Informativo5TST - nº 128 Período: 1º a 15 de fevereiro de 2016
2 de dano moral, no percentual de 10% sobre o montante
atualizado da execução. TST-RO-293- 76.2012.5.09.0000,
SBDI-II, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
2.2.2016.
Assim, da análise dos julgados elencados, extrai-se que os Tribunais têm
atuado contra a banalização deste instituto, com fundamento no princípio da dignidade
da pessoa humana, transportando ao ambiente laboral a qualidade adequada para o
desenvolvimento das atividades.
Em conjunto com essa atuação, o reconhecimento do dano moral tem sido
forte aliado ao extermínio da figura do assédio, diante do quantum indenizatório
garantido aos trabalhadores vítimas das arbitrariedades do empregador.
4. A INSERÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL NA SEARA
TRABALHISTA
A partir da reforma da Consolidação das Leis Trabalhistas, no art. 223-A,
surge a figura da punição do empregador por dano extrapatrimonial, contra qualquer
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ato ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica as
quais são titulares exclusivas do direito à reparação, in verbis:
“DO DANO EXTRAPATRIMONIAL
Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os
dispositivos deste Título.
Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a
ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da
pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do
direito à reparação.
Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade
de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a
integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes
à pessoa física.
Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo
empresarial e o sigilo da correspondência são bens
juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial
todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico
tutelado, na proporção da ação ou da omissão.
Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode
ser pedida cumulativamente com a indenização por danos
materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.
§ 1o Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir
a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de
danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza
extrapatrimonial.
§ 2o A composição das perdas e danos, assim
compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não
interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais.
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
I - a natureza do bem jurídico tutelado;
II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III - a possibilidade de superação física ou psicológica;
IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;
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V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo
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moral;
VII - o grau de dolo ou culpa;
VIII - a ocorrência de retratação espontânea;
IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
X - o perdão, tácito ou expresso;
XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;
XII - o grau de publicidade da ofensa.
§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a
indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos
seguintes parâmetros, vedada a acumulação:
I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário
contratual do ofendido;
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último
salário contratual do ofendido;
III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último
5
salário contratual
do ofendido;
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o
último salário contratual do ofendido.
§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será
fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos
no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário contratual do
ofensor.
§ 3o Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá
elevar ao dobro o valor da indenização.”

O texto legal elenca dentre os bens juridicamente tutelados à pessoa física a
honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a
saúde, o lazer e a integridade física do empregado, bem como denomina como
responsáveis todos os que tenham colaborado de alguma forma na ofensa do bem
jurídico tutelado.
A legislação inova no reconhecimento da existência, identificação e punição
do dano à tutela da dignidade do empregado, traz no seu bojo as circunstâncias que
devem ser considerada para apreciação do pedido, bem como parâmetros de gradação
no montante condenatório final, levando-se em consideração a gravidade do dano.
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Assim, percebe-se que, hodiernamente, o ordenamento jurídico vigente
encontra-se em fase progressista na busca pela coibição do dano moral no ambiente
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laboral, o que vem ao encontro aos anseios da comunidade empresarial, na medida em
que favorece o ambiente e as relações empregatícias, no amparo do trabalhador e tutela
da dignidade da pessoa humana, valor intrínseco do ser humano, cujo conteúdo as
relações laborais devem resguardar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o exposto, apesar da apresentação de diversas variáveis capazes de afetar
o ambiente saudável do trabalho, o assédio moral obtém elevado destaque, devido ao
fato de que afronta diretamente a autoestima do trabalhador, fere o cerne dos direitos
relacionados à dignidade da pessoa da pessoa humana, valor máximo constitucional,
intrínseco de cada indivíduo, dando origem à suprema fragilidade dos seus direitos da
personalidade. Tem-se que o assédio moral quando configurado culmina na lesão de
tais direitos, na geração de um drama psicológico sem medidas, o que, frequentemente,
ocasiona a depressão e traz como consequência o desemprego.
O Direito do Trabalho – amparado na visão de proteção e do valor
constitucional da dignidade da pessoa humana – tem sido a viga mestra para todos os
operadores de Direito no combate ao assédio moral.
Diante da escassa legislação nacional específica, até então existente, para
coibir a prática desta conduta, os tribunais brasileiros vinham até então atuando de
forma imperativa, em verdadeiro legislador positivo, na busca pela punição severa aos
autores de referida prática, reconhecido que o dano moral está atrelado ao sofrimento, à
angustia, à dor íntima sofrida pela vítima do assediador.
Por fim, tem-se que a legislação trabalhista, a partir da Reforma da
Consolidação das Leis Trabalhistas, vem ao encontro dos anseios da comunidade
empresarial, na medida em que inova ao prever o título referente ao dano
extrapatrimonial, ao expressar a punição e condenação contra qualquer ato ou omissão
que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica as quais são
titulares exclusivas do direito à reparação.
Nesse sentir, a norma jurídica traz uma visão progressista na busca pela
coibição do dano moral no ambiente laboral, no amparo do trabalhador e resguardo do
empregador, em prol da tutela da dignidade da pessoa humana, valor intrínseco do ser
humano, cujo conteúdo as relações laborais devem priorizar.
614
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Portanto, pelo viés jurisprudencial e pela inserção de normas jurídicas
definidoras do dano extrapatrimonial, seus requisitos, características, considerações na
apreciação da gravidade da situação, bem como os referidos patamares punitivos em
conjunto e correlação ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, em que pese
ainda discreto e sem inúmeros precedentes, mostra-se otimista o cenário atual no que
tange ao banimento e extirpação do assédio moral no âmbito das relações trabalhistas.
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Conclui-se como esperançosa a expectativa de estabelecer e manter um meio
ambiente sadio do trabalho, impondo limites no tratamento recíproco para ambas as
partes da relação laboral, no espírito de cooperação e respeito, nos exatos termos
preconizados pelo comando constitucional.
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RESUMO: A dignidade da pessoa humana encontra-se no centro da proteção jurídica
do ordenamento jurídico brasileiro, sendo a tutela dos direitos fundamentais o norte
interpretativo para aplicação das normas jurídicas. O presente trabalho objetiva
destacar o papel da mutação constitucional, exercido pelo poder constituinte difuso, na
máxima efetividade dos direitos fundamentais.
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Reforma

SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.

1. Introdução
A Constituição da República de 1988 reinaugurou a ordem jurídica
democrática adotando a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CR/88) como pedra
fundamental da sistematicidade normativa pátria.
A efetivação dos direitos fundamentais compreendidos em suas
variadas dimensões (individuais, sociais e coletivos) orienta a aplicação da norma
jurídica.
O teor normativo não se exaure na literalidade do dispositivo
legal,submetendo-se à análise principiológica e fenomenológica dos efeitos de sua
aplicação.
Nesse sentido, a constante atualização do texto constitucional,
conforme a evolução da sociedade traduz garantia de preservação da própria norma
fundamental, uma vez que possibilita a identificação do destinatário da norma com os
valores legitimamente por ela tutelados.
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Assim, a fim de atribuir maior efetividade aos direitos fundamentais,
inerente à condição de dignidade humana, é necessário que o texto constitucional
comporte interpretações para além do sentido literal de suas disposições, almejando
alcançar a maior tutela possível do patamar de dignidade mínimo da humanidade.
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A doutrina constitucionalista, referenciada pelo Supremo Tribunal
Federal, vislumbra na mutação constitucional, exercida pelo poder constituinte difuso,
mecanismo informal de atualização da Constituição.
Nestes termos, será abordado no presente artigo o papel
desempenhado pelo poder constituinte difuso na efetivação dos direitos fundamentais.
2. Desenvolvimento
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 classificase quanto à alterabilidade como sendo do tipo rígida, ou seja, a modificação das normas
constitucionais depende da atenção a um processo legislativo mais dificultoso do que o
exigido para as normas infraconstitucionais (art. 60, §2º, CR/88).
5
O processo legislativo
solene, formal, para alteração da Constituição é
exercido pelo poder constituinte derivado, o qual conforme LENZA (2015),
caracteriza-se por ser “limitado e condicionado” aos parâmetros impostos pelo poder
constituinte originário.

A sociedade contemporânea, por sua vez, marcada pela velocidade
das informações, pela globalização e o fluxo de interação cada vez mais frequente nos
meios virtuais, apresenta-se com constantes transformações, fruto da dinamização das
relações sociais.
Nesse sentido, o ordenamento jurídico demanda a existência de
mecanismos eficientes a se adaptarem a tais transformações, sob pena de perda de
legitimidade social.
Como assevera Raul Machado Horta, “A permanência da
Constituição é a ideia inspiradora do constitucionalismo moderno” (HORTA, 2002,
p.97).
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A questão que se põe é, portanto, como assegurar o atendimento das
demandas fruto da transformação dos sociais, atentando-se à necessária ideia de
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permanência da Constituição como instrumento de segurança jurídica?
A este respeito, a partir da inspiração da experiência jurídica alemã,
Luís Roberto Barroso, expõe:
“Com efeito, a modificação da Constituição pode dar-se
por via formal e por via informal. A via formal se manifesta
por meio da reforma constitucional, procedimento previsto
na própria Carta disciplinando o modo pelo qual se deve dar
sua alteração. Tal procedimento, como regra geral, será mais
complexo que o da edição da legislação ordinária. De tal
circunstância resulta a rigidez constitucional. Já a alteração
por via informal se dá pela denominada mutação
constitucional, mecanismo que permite a transformação do
sentido e do alcance de normas da Constituição, sem que se
opere, no entanto, qualquer modificação do seu texto. A
mutação está associada à à plasticidade de que são dotadas
inúmeras normas constitucionais.” (BARROSO, 2010, p
147)
Por sua vez Uadi Lammêgo Bulos denomina a mutação constitucional
como sendo:
“o processo informal de mudança da Constituição, por
meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até
então não ressaltados à letra da Constituição, quer através da
interpretação, em suas diversas modalidades e métodos, quer
por intermédio da construção (construction), bem como dos
usos e dos costumes constitucionais”(BULOS, 2000, pg.2223)
Tendo em vista que a alteração normativa da Constituição exige a
manifestação do poder constituinte, a doutrina denominou como “poder constituinte
difuso” (LENZA, 2015) a manifestação do poder de fato que serve como sustentação
para a configuração da mutação constitucional.
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Desta forma o poder constituinte difuso é o mecanismo capaz de, a
partir das transformações sociais, políticas, culturais e econômicas promover a
constante atualização dos sentido extraído das normas constitucionais, ainda que
preservado o seu texto.
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Observa-se, assim, que a mutação constitucional é sobretudo um
fenômeno hermenêutico e, como tal, deve pautar-se pelos critérios estabelecidos para a
interpretação constitucional, dentre eles o princípio da máxima efetividade dos direitos
fundamentais.
Segundo CANOTILHO, o princípio da máxima efetividade trata-se
de:
“um princípio operativo em relação a todas e
quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem
esteja ligada à tese da atualidade das normas programáticas
(THOMA), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos
fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a
interpretação
que reconheça maior eficácia aos direitos
5
fundamentais”(CANOTILHO, 1993, pg 227)
O Supremo Tribunal Federal tem admitido a adoção da mutação
constitucional promovendo a atualização semântica da Constituição da República em
alguns julgados, como, por exemplo, nas paradigmáticas Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental 132/RJ e Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 acerca
do reconhecimento da união estável entre casais homoafetivos, em que se fixou o
seguinte precedente:
“EMENTA: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE
REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA
E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO
JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE
AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO
CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº
132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir
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“interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do
Código Civil. Atendimento das condições da ação.
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS
PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA
DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO
PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL
DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO
CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL.
HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR
SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA
DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA
CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE
VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas,
salvo disposição constitucional expressa ou implícita em
sentido contrário, não se presta como fator de desigualação
jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art.
3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o
objetivo constitucional de “promover o bem de todos”.
Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto
uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana
“norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente
permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual
como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa
humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da
consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto
normativo da proibição do preconceito para a proclamação
do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade
faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais.
Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da
privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da
vontade. Cláusula pétrea.
3.
TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL
DA
INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE
620
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QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA
AO
SUBSTANTIVO
“FAMÍLIA”
NENHUM
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SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA
JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIOCULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO
SUBJETIVO
DE
CONSTITUIR
FAMÍLIA.
INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput
do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial
proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da
família. Família em seu coloquial ou proverbial significado
de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou
informalmente constituída, ou se integrada por casais
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de
1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua
formação a casais heteroafetivos nem a formalidade
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família
como instituição privada que, voluntariamente constituída
5
entre pessoas
adultas, mantém com o Estado e a sociedade
civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que
é o principal lócus institucional de concreção dos direitos
fundamentais que a própria Constituição designa por
“intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia
entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito
subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família
como figura central ou continente, de que tudo o mais é
conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do
conceito de família como instituição que também se forma
por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na
direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural.
Competência do Supremo Tribunal Federal para manter,
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu

fundamental atributo da coerência, o que passa pela
eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das
pessoas.
621
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

4.
UNIÃO
ESTÁVEL.
NORMAÇÃO
CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER,
MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA
ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL
DE
ESTABELECER
RELAÇÕES
JURÍDICAS
HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS
DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO.
IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS
DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência
constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do
seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a
menor oportunidade para favorecer relações jurídicas
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate
à renitência patriarcal dos costumes brasileiros.
Impossibilidade de uso da letra da Constituição para
ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como
fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo
terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia
“entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”.
Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica
entre as duas formas de constituição de um novo e
autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado
“entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A
Constituição não interdita a formação de família por pessoas
do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe
nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção
de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o
que não se dá na hipótese sub judice . Inexistência do direito
dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica
com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do
art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros
direitos e garantias, não expressamente listados na
Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela
adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
622
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”.
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5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os
Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar
Peluso convergiram no particular entendimento da
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união
homoafetivanas espécies de família constitucionalmente
estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre
parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade
familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem
prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade
da Constituição.
6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO
CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
(TÉCNICA
DA
“INTERPRETAÇÃO
CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO
5
HOMOAFETIVA
COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA
DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em
sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do
Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se
necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme
à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa
qualquer significado que impeça o reconhecimento da união
contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo
como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as
mesmas regras e com as mesmas consequências da união
estável heteroafetiva.” (ADPF 132 Relatoria do Min. Ayres
Britto)

A decisão do Supremo Tribunal Federal priorizou a efetivação dos
direitos fundamentais dos casais homoafetivos, alargando o aspecto protetivo e o teor
normativo do 226 da Constituição Federal, o que demonstra a fundamentalidade do
processo de mutação constitucional na promoção da dignidade humana.
3. Conclusão
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A partir do exposto, extrai-se a imprescindibilidade de consonância
dos valores normativos tutelados pela Constituição da República com a realidade social
para legitimação do ordenamento jurídico.
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Nesse sentido, a atualização informal, decorrente do poder de fato,
caracterizador da mutação constitucional surge como instrumento fundamental para
atribuir o real sentido às normas constitucionais.
A partir da adoção do princípio da máxima efetividade dos direitos
fundamentais, adota-se a promoção da dignidade da pessoa humana como norte
interpretativo e, por consequência, diretriz hermenêutica do poder constituinte difuso.
Conclui-se, assim, que a mutação constitucional, fruto do exercício
deste poder, exerce papel fundamental na efetivação dos direitos fundamentais, tal
como fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 132/RJ eADI
4.277/DF.
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RESUMO: O presente artigo objetiva analisar, sob ótica crítica, o posicionamento
firmado pelo STJ acerca da impossibilidade de saneamento do vício de ausência de
comprovação de feriado local. Para tanto, parte da análise do princípio da primazia do
mérito, consagrado no CPC/15, delineando as margens interpretativas da tese
jurisprudencial e concluindo pela ausência de amparo normativo. Assim, conclui-se
pelo exercício de postura restritiva ao conhecimento de recursos pelo STJ, prática
conhecida sob vigência do CPC/73 como jurisprudência defensiva.
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Princípio da primazia do mérito. Código de
Processo Civil. Jurisprudência defensiva.

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 A primazia da solução de mérito no CPC/15. 3.
A impossibilidade de correção do vício de ausência de comprovação de feriado local. 4
O conceito de jurisprudência defensiva. 5 A impossibilidade de saneamento do vício de
ausência de comprovação de feriado local como manifestação da jurisprudência
defensiva. 6 Conclusão. 7 Referências.

1. INTRODUÇÃO
Na vigência do CPC/73, a jurisprudência se consolidou no sentido de considerar a
ausência de comprovação de feriado local vício sanável, não sendo declarada a
intempestividade recursal antes de se oportunizar ao recorrente a correção.
Por seu turno, o CPC/15 trouxe disposição específica sobre o assunto, a qual foi
objeto de análise pelo Tribunal da Cidadania, que, em sentido contrário ao que vinha
sendo decidido pela iterativa jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de correção
do referido vício.
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Nesse contexto, exsurge a necessidade de uma análise crítica da posição firmada
pela Corte da Cidadania, a qual colide com a principiologia que embasa o Novel Codex
e com o direito fundamental de acesso à justiça, rememorando a famigerada
jurisprudência defensiva.
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2. A PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO DE MÉRITO NO CPC/2015
À evidência, uma das mais importantes e elogiadas inovações do Código de
Processo Civil de 2015, foi a previsão contida no parágrafo único do art. 932, a qual
concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito
(art. 40, CPC) e cooperação (art. 6°, CPC). In verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível.
De acordo com o referido dispositivo, o relator não poderá considerar
inadmissível o recurso quando se estiver diante de vícios sanáveis ou de documentos
que possam ser complementados, devendo, em tais casos, intimar o recorrente para que
corrija as referidas falhas formais.
Com efeito, trata-se da consagração de um dever imposto ao relator, na medida
em que o recurso defeituoso não pode deixar de ser conhecido, sem que antes seja
determinada a correção do defeito, exsurgindo, em contrapartida, o direito do recorrente
à emenda do recurso.
A esse respeito, confira-se o teor do enunciado 82 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis:
Enunciado 82: É dever do relator, e não faculdade,
conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou
complementar a documentação exigível, antes de inadmitir
qualquer recurso, inclusive os excepcionais. (grifo nosso)
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3. A IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL
Com efeito, sob a vigência do CPC/73, o STJ considerava possível a
comprovação posterior da existência de feriado local, porquanto inexistente regra
expressa que impusesse esse ônus ao recorrente, cuja boa-fé merecia proteção.
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Contudo, o CPC/15, contém regra específica, uma vez que, ao disciplinar a
tempestividade recursal, o §6º do art. 1.003 do CPC prevê que “o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.
Desse modo, considerando a literalidade da previsão transcrita, surgiram vozes na
doutrina afirmando a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 932 do
CPC/15 à comprovação da ocorrência de feriado local.
A questão parecia restar solucionada a partir do teor do enunciado 66 da I Jornada
de Direito Processual Civil do CJF, consoante o qual “admite-se a correção da falta de
comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, posteriormente à
5
interposição do recurso, com fundamento
no art. 932, parágrafo único, do CPC”
(grifo nosso).

Nada obstante, ao analisar o assunto no bojo do AREsp 957821, a Corte Especial
do STJ, por maioria de votos, entendeu que, consoante o § 3º do art. 1.029 do CPC/15,
“o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar
vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute
grave”, o que, interpretado em conjunto com a previsão contida no art. 1.003, §6º, do
CPC/15, revela que a intempestividade é tida pelo novo Código de Processo Civil como
vício grave e insanável.
Assim, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que, embora o CPC/15
possibilite, como regra geral, a correção de vícios formais que não se considerem
graves, o próprio Codex excluiu a referida possibilidade em se tratando da
comprovação da ocorrência de feriado local, exigindo que seja feita no ato da
interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, CPC/15), de modo que ou se comprova o
feriado local no ato da interposição da irresignação recursal, ou se considera
intempestivo o recurso.
4. O CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA
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A partir do conceito de jurisprudência, cunhou-se a expressão “jurisprudência
autodefensiva”[1], sugerida por André Batista Neves (HIRSCH, 2007), a qual ganhou
destaque na vigência do CPC/73[2].
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Flávio Cheim Jorge (2013, p.13-40) define a aludida expressão como a
“interpretação inadequada dos requisitos de admissibilidade, por intermédio da
imposição de restrições ilegítimas, indevidas e ilegais ao conhecimento dos recursos”.
Com efeito, embora existam em âmbito doutrinário diversas conceituações, o
termo é utilizado sempre, em pleno consenso, para se referir à forma de decidir dos
tribunais que objetiva protegê-los contra um excessivo número de demandas judiciais a
eles oferecidas.[3]
Logo, a jurisprudência defensiva se cria e se desenvolve dentro da margem
interpretativa dos Tribunais Superiores, uma vez que se cuida de óbice recursal não
previsto em lei, o qual não impede a análise de determinado processo, mas extirpa do
mundo uma alternativa possível de incitação do Judiciário à solução de conflitos.
5. A IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO DE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL COMO
MANIFESTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA
Com efeito, o entendimento firmado pelo STJ no sentido de impossibilidade de
correção do vício de ausência de comprovação de feriado local, nada mais é do que
uma interpretação que restringe a aplicação do parágrafo único do art. 932 e §3º do art.
1.029, ambos do CPC/15, valorizando a literalidade do art. 1.003, §6º, do CPC/15, em
detrimento de uma análise sistemática e instrumentalista.
Nesse cenário, depreende-se que, a despeito a inovação legislativa operada com
o CPC/15, mantém o STJ a postura defensiva já conhecida sob a égide do Código
revogado, sustentando o hábito de criação de entraves e empecilhos para impedir a
admissibilidade dos recursos como mecanismo para reduzir o número excessivo de
processos à espera de julgamento.
6. CONCLUSÃO
Ao firmar o entendimento de que o CPC/15 possibilite excluiu a possibilidade
de saneamento do vício recursal em se tratando da comprovação da ocorrência de
628
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

feriado local, exigindo que seja feita no ato da interposição do recurso (artigo 1.003, §
6º, CPC/15), sob pena de intempestividade, o STJ adotou interpretação restritiva em
relação à aplicação do parágrafo único do art. 932 e §3º do art. 1.029, ambos do
CPC/15.
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Assim, em detrimento de uma interpretação sistemática e instrumentalista,
consectária com a primazia da solução do mérito, a Corte valoriza a literalidade do art.
1.003, §6º, do CPC/15, mantendo a postura defensiva já conhecida sob a égide do
Código revogado.
Desse modo, a Corte da Cidadania demonstra manter o hábito combatido
pelo Novel Codex de criação de entraves e empecilhos para impedir a admissibilidade
dos recursos, nos trazendo à memória a “jurisprudência defensiva”, a qual acreditava-se
superada.
7. REFERÊNCIAS
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Discurso de posse do Ministro Humberto
Gomes de Barros . Disponível em: 5. Acesso em 09 fev. 2014.
HIRSCH, Fábio Periandro de Almeida. Crise de funcionalidade do Supremo
Tribunal Federal brasileiro. In Revista do curso de direito da UNIFACS. v. 132,
Salvador, jun. 2011. Disponível em: . Acesso em 13 mai. 2014.
JORGE, Flávio Cheim. Requisitos de admissibilidade dos recursos: entre a
relativização e as restrições indevidas (jurisprudência defensiva). In: Repro n. 217. São
Paulo: RT, 2013, p. 13-40.
SANTARÉM, Paulo Rená da Silva. “A observação da jurisprudência defensiva na
diferenciação do subsistema do direito”. In: XI Congresso de Iniciação Científica da
UnB e do 2º Congresso de Iniciação Científica do DF. Brasília: Universidade de
Brasília, 23 a 26 ago. 2005.
NOTAS:
[1] As expressões “jurisprudência autodefensiva” e “jurisprudência defensiva” são
equivalentes.
[2] O termo “jurisprudência defensiva” foi utilizado, inclusive, no discurso de
posse do Ministro Humberto Gomes de Barros como Presidente do Superior Tribunal
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de Justiça, conforme o seguinte trecho: “Às vésperas de completar vinte anos, o
tribunal adolescente enfrenta crise de identidade. Preso a infernal dilema, vê-se na
iminência de fazer uma de duas opções: – consolidar-se como líder e fiador da
segurança jurídica, ou – transformar-se em reles terceira instância, com a única
serventia de alongar o curso dos processos e dificultar ainda mais a prestação
jurisdicional. Intoxicado pelos vícios do processualismo e fragilizado pela ineficácia de
suas decisões, o STJ mergulha em direção a essa última hipótese. Para fugir a tão
aviltante destino, adotou a denominada ‘jurisprudência defensiva’, consistente na
criação de entraves e pretextos para impedir a chegada e o conhecimento dos recursos
que lhe são dirigidos”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Discurso de posse do
Ministro Humberto Gomes de Barros. Disponível em: . Acesso em 09 fev. 2014.
[3] “Essa concepção, por si só, traz, portanto, uma carga conceitual evidente, que
se evidencia aqui em uma acusação: acusam-se os tribunais de vislumbrarem os
processos como adversários, de quem se devam defender. A palavra “defensiva” deve
ser vista como significante de que os tribunais visam se esquivar de um número
crescente de processos, como se eles representassem um mal a ser evitado. A ideia é de
que a jurisprudência possa lhes servir como barreira para o crescente número das
demandas”. SANTARÉM, 2005.
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RESUMO:Este artigo cientifico está direcionado a compreensão de temas
precisamente na área do Direito Civil enfatizando aquilo que o ser humano possui de
mais importante em sua vida a "saúde", a qual merece ser analisada, passível de erro
pelos profissionais farmacêuticos e susceptível de reparação quando se fala em
responsabilidade civil. A pesquisa desenvolveu-se com a necessidade de englobar os
quesitos da responsabilidade civil adotada pelo Código Civil e doutrinas, juntamente
com os atos praticados pelo profissional farmacêutico no decorrer da profissão. A
questão principal se dá no exato momento em que incide a responsabilidade do
profissional farmacêutico. A presente metodologia se dá através de pesquisa embasada
em levantamento bibliográfico de ordem teórica e pesquisa jurisprudencial ao tema
5

abordado.
Palavras chave: Reparação civil, saúde, dano, culpa.
ABSTRACT: This scientific article is directed to the understanding of subjects
precisely in the area of Civil Law emphasizing what the human being has of most
important in his life the "health", which deserves to be analyzed, liable to error by the
pharmaceutical professionals and susceptible of repair when there is talk of civil
liability. The research was developed with the need to include the requirements of civil
liability adopted by the Civil Code and doctrines, along with the acts practiced by the
professional in the course of the profession. The main issue comes at the very moment
when the responsibility of the pharmaceutical professional falls. The present
methodology is based on a research based on a bibliographical survey of a theoretical
and jurisprudential research to the subject.
Keywords: Real Estate Management, cheers, damage, fault.

1-INTRODUÇÃO
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Esta pesquisa possui a finalidade de discutir a responsabilidade civil do
farmacêutico em todas as suas condutas como profissional da saúde, levando em
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consideração a importância do seu trabalho perante toda a sociedade.
A profissão farmacêutica é uma das profissões mais primitivas - visa as
preparações magistrais, dispensação de medicamentos, prevenção de patologias,
realizações de exames vinculados as análises clinicas e toxicológicas, age como fiscal
sanitário e também como conscientizador frente a população quanto ao uso racional de
medicamentos.
É neste presente artigo que será discutida a responsabilidade do profissional
farmacêutico vinculado a responsabilidade civil, tendo como escopo a possibilidade do
cliente/paciente sofrer algum dano ocasionado por uma determinada conduta do
farmacêutico, e consequentemente amparado pelo Código Civil no que diz respeito à
reparação, da qual parte do pressuposto de que todo aquele que causar determinado
prejuízo a outrem terá a obrigação de repara-lo, pois o intuito é devolver aquilo que se
foi perdido.
Para uma melhor compreensão sobre os requisitos responsabilidade
civil/farmacêutico, esta pesquisa está dividida em três etapas, a primeira conterá os
fundamentos e pressupostos da responsabilidade civil, em segunda instância o
profissional farmacêutico e seus possíveis danos ocasionados pelo decorrer de seus
atos, em seguida será apresentado a conclusão final para um melhor entendimento
sobre o tema discutido.
2- RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO JURÍDICO E SEUS
PRESSUPOSTOS
A palavra "responsabilidade" origina-se do latim respondere, que encerra a
ideia de segurança ou garantia de restituição ou compensação do bem sacrificado
Gonçalves, (2009 p.23).
De acordo com Maria Helena Diniz (2009):
A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que
obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial
causado por terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado,
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por pessoa por quem ela responde por alguma coisa a ela
pertence ou de simples imposição legal.
Neste sentido, o jurista Pablo Stolze entende que:
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Na responsabilidade civil, o agente que cometeu o ilícito
tem a obrigação de reparar o dano patrimonial ou moral
causado, buscando restaurar o status quo ante obrigação esta
que, se não for mais possível, é convertida no pagamento de
uma indenização (na possibilidade de avaliação pecuniária do
dano) ou de uma compensação (na hipótese de não se pode
estimar patrimonialmente este dano) segundo GAGLIANO
(2002, p. 462).
De acordo com os conceitos realizados pelos autores acima, pode-se apontar a
existência de quatro pressupostos do dever de indenizar, quais sejam:
2.1- CONDUTA HUMANA
5

Conduta humana é a ação ou omissão voluntaria e consciente. Em regra, o
sujeito só se responsabiliza pelos seus próprios atos, porem excepcionalmente poderá
responder por atos de terceiro, o Art. 932 consagra uma responsabilidade pelo ato de
terceiro, mesmo não sendo essas pessoas enumeradas dos incisos I ao V que deram
causa a determinada situação.
2.2- DANO
O dano é a lesão a um bem jurídico, é a diminuição do patrimônio do sujeito
caracterizando dano patrimonial ou material, causando dano a universalidade de bens,
enquanto que ocorre a ofensa a integridade física, a honra e imagem está intimamente
vinculado ao dano moral. Visto que o dano é o pressuposto essencial da
responsabilidade civil, não haverá indenização caso não haja dano (Maria Helena
Diniz,2009).
Para Tartuce (2014, p. 391)
"há responsabilidade civil sem danos, cabendo o ônus da
prova ao autor da demanda. Entretanto, há corrente doutrinaria,
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pelo qual a mera lesão
responsabilidade civil".

de

direito

pode

acarretar

De acordo com Sergio Cavalieri Filho (2000, p.70) em sua expendida obra,
"Programa de Responsabilidade Civil?? demonstra com toda certeza e deixa bem claro
que o dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil, a indenização e o
ressarcimento somente terá sentido se houver um dano. Na responsabilidade objetiva,
qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento, risco
profissional, risco criado, etc., o risco constitui o elemento preponderante. Tanto é
assim que, sem danos, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa
ou até dolosa.
O dano pode ser dividido em patrimonial ou material e moral. Quando o dano
for patrimonial ocorrerão prejuízos, deterioração, danificação de um bem que atingem o
patrimônio corpóreo de uma pessoa natural, diminuindo o seu patrimônio Tartuce,
(2014 p.393).
De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz (2009, p.67) o dano
patrimonial versa literalmente sobre o bem patrimonial do indivíduo, ou seja, integra o
conjunto de bens, que se vier a ser destruído acarretará privação desses bens, trazendolhes prejuízos financeiros.
O dano material nada mais é que uma lesão ao bem corpóreo do sujeito.
Segundo o Art. 402 CC o dano material é composto pelo dano emergente e pelos lucros
cessantes. O dano emergente nada mais é que o dano patrimonial que o indivíduo
sofreu em decorrência de um ato ilícito, ou seja, é a diminuição do bem. Já o lucro
cessante é aquilo que o sujeito deixou de ganhar, ou seja, é a perda de um ganho
esperado Maria Helena Diniz 2009 p. 343-344).
Existem inúmeras definições para o dano moral, para Paulo Roberto
Gonçalves (2009 - 2014 p. 223 e p. 359) conceitua como sendo o dano moral aquele
que está intimamente ligado aquilo que ofende a honra, a imagem, a dignidade, os
preceitos morais, a Constituição Federal de 1988 no Art. 1º, III, e 5º, V e X menciona
as espécies de danos que a legislação assegura.
Enquanto que o dano moral é uma lesão aos direitos de personalidade, assim
destacam-se os seguintes artigos do Código Civil.
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Art.11..." os direitos da personalidade são intransmissíveis
e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntaria".
Art. 21. "A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o
juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta
norma."
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O dano pode ser classificado de duas formas, o primeiro é o dano moral direto
é aquele que se dirige a um bem jurídico tutelado contido nos direitos da personalidade
como a vida, a integridade corporal, psíquica, a liberdade, a honra, intimidade, os
sentimentos e inclusive o rol do art. 1º, III Constituição Federal/88.
Enquanto que o dano moral indireto é aquele que lesiona o interesse
patrimonial que atinge o bem extrapatrimonial Maria Helena Diniz (2009).
De acordo com a da Jornada de Direto Civil Enunciado 455 para que se possa
identificar e quantificar o dano moral,
5 o magistrado deve investigar cada caso concreto,
incluindo provas testemunhais e depoimentos pessoais para possível averiguação.
O Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 37 e 387, dispondo que é
possível a cumulação indenizatória de danos morais e materiais oriundos de um mesmo
evento. Conforme se sabe dano moral é a lesão a direito de personalidade, sendo que
cada direito lesado surge à respectiva obrigação de reparar, assim sendo
consequentemente, se diante de uma mesma lesão forem feridos dois ou mais direitos
de personalidade e para cada um deles surgirá à possibilidade de pleitear a respectiva
reparação.
2.3- NEXO DE CAUSALIDADE
É a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A conduta culposa e
o dano devem ser estabelecidos entre a causalidade direta e imediata para que surja a
responsabilidade civil, pois, nos termos do Art. 403 do Código Civil de 2002 a
legislação vigente adotou a teoria explicativa de nexo causal da causalidade direta e
imediata.
Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2014) de uma forma breve, é
imprescindível a relação de causa e dano, se caso houver dano, mas este não tiver
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ligação com a causa e com o comportamento do agente, inexiste a relação de
causalidade e consequentemente a obrigação de indenizar. Como por exemplo, o
farmacêutico dispensa a medicação na dosagem solicitada pelo médico, acontece que
ao ingerir a medicação o paciente realiza de forma abusiva dobrando a dose
recomendada, causando sua morte, sendo a vítima a única responsável pelo evento
danoso. As excludentes da ilicitude do ato, como a culpa da vítima e a força maior
afasta o nexo de causalidade, e culpa exclusiva da vítima, desta forma o farmacêutico
estará isento de qualquer responsabilidade. Outras excludentes de responsabilidade civil
são: Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito
cumprimento do dever legal, fato de terceiro e clausula de não indenizar.
2.4- CULPA
A obrigação de indenizar se dá quando o autor dos fatos venha agir com culpa,
o art. 186CC dispõe que por ação ou omissão voluntaria, por negligencia ou
imprudência. A ação de indenizar não se dá somente pelo fato do autor agir de forma
danosa, violando o direito ou a legislação vigente, mas tem que ter agido por culpa.
(Carlos Roberto Gonçalves,2014).
A culpa genérica em lato sensu que engloba o dolo e a culpa estrita o stricto
sensu que está dotado de negligencia, imprudência e imperícia. O dolo nada mais é que
uma violação a um bem jurídico de outrem. (Carlos Roberto Gonçalves, 2014).
Se falando em responsabilidade civil subjetiva ilustra o brilhante contexto de
Pedro Lenza (2014), que conceitua a responsabilidade subjetiva como "...A prova da
culpa pode ser pressuposto necessário do dano indenizável. O ônus dessa prova incube
a vítima. Não havendo culpa (dolo ou culpa em sentido estrito), não há
responsabilidade".
Já a responsabilidade civil objetiva ou legal como sendo aquela que ocorre a
responsabilização a determinadas situações em que ocorre a reparação do dano sem que
haja culpa, por simplesmente haver uma relação entre o dano e o nexo de causalidade,
partindo da premissa de que todo dano é indenizável segundo Carlos Roberto
Gonçalves (2009).
3- RESPONSABILIDADE CIVIL DO FARMACÊUTICO

636
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

O farmacêutico, como profissional da área da saúde, tem por finalidade a
conservação e recuperação da saúde do indivíduo e / ou coletividade, estando assim
relacionados à prevenção dos males e tratamento de distúrbios, doenças ou lesões
SACCO (2012).
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Nos termos da Resolução CFF n° 596/2014 do Código de ética da Profissão
farmacêutica, o farmacêutico tem como princípio basal de sua ação profissional, a
salvaguarda da saúde pública assim como todas as ações de educação dirigidas à
comunidade na promoção da saúde BRASIL (2014).
No Brasil, dois decretos regulamentam a área de atuação do profissional
farmacêutico, o Decreto nº 20.377/1931 e o Decreto nº 85.878/1981, dentre4outras
normas regulamentadas pelos Conselhos Federal e Regional de Farmácia. De acordo
com essas normas, todos os procedimentos inerentes aos fármacos e medicamentos para
uso humano são atividades privativas do profissional farmacêutico, não sendo
permitida delegação a outras pessoas e nem ser exercidas por mandato ou representação
MEDEIROS (2013).
5

Neste contexto, como outras profissões da área da saúde, os farmacêuticos são
suscetíveis de causar danos morais e materiais ao paciente ou cliente. O farmacêutico
também poderá ser responsabilizado por outros atos como: fornecimento de diagnóstico
de doença, indicação de medicamentos vendidos exclusivamente sob prescrição médica
ou que exigam retenção de receita BRASIL (2001).
Esses atos os torna tanto passíveis de responsabilidade civil por danos
causados aos clientes , como também podem constituir crime de exercício ilegal da
medicina, arte dentária ou farmacêutica, como diz no artigo 282 do Código Penal
Brasileiro: " Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou
farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites: pena - detenção, de
seis meses a dois anos" segundo BRASIL (2001).
De acordo com Stoco (2007, p.545) a responsabilidade do farmacêutico pode
vir da venda de substância proibidas, vencidas ou deterioradas, venda de medicamentos
liberados ou controlados sem a receita médica ou da troca do produto receitado pelo
médico por outro, mesmo que se ignore composição, vencimento ou incompatibilidades
com o organismo ou com o tratamento prescito.
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Caso o farmacêutico dispense algum medicamento vencido e mesmo que não
houver lesão ao paciente/cliente, o farmacêutico responderá de maneira subjetiva, em
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eventual ação; e caso seja comprovado que este profissional agiu com culpa - in casu,
negligência visto que é de sua responsabilidade o controle da validade dos
medicamentos para NADER (2009).
De a cordo com os arts. 932,III, 933 e 942, paragrafo único, do Codigo Civil,
impõe a responsabilidade solidaria do farmaceutico pelos erros ocasionados pelos seus
prepostos no caso, por exemplo, venda se substâncias toxicas sem receituario medico,
troca de uma medicação por outra, injeção com agulha infectada, nesses casos ocorrerá
as hipotese de responsabilidade objetiva, ou melhor, responsabilidade por fato de
terceiro DINIZ (2009).
CONCLUSÃO
O tema proposto abrangeu o profissional farmacêutico de forma geral,
apontando quais são as suas condutas e quais são as consequências de seus
determinados atos, vinculando assim a responsabilidade civil deste profissional.
A profissão farmacêutica é uma das profissões mais antigas da humanidade, e
uma das mais importantes, pois, está diretamente relacionada com a sociedade.
Somente o profissional farmacêutico possui o profundo conhecimento no que versar
sobre drogas e sobre a dispensação de medicamentos.
Haverá responsabilidade do farmacêutico quando infringir o Código de Ética quando alterar ou modificar receituário medico ou odontólogo - sugerindo processos de
tratamento - vender medicamentos pertencentes a portaria 344/98 sem receituário
médico - aviar erroneamente uma receita - indicação de medicamentos vencidos - erro
de dosagem.
Quanto à responsabilidade, este, está vinculado à conduta do agente, sendo que
a responsabilidade jurídica se dá quando houver prejuízo a um determinado individuo
ou a sociedade, hipótese em que o agente prejudicado buscará através do Direito Civil a
reparação do dano. Deverá então, reparar o ofendido devolvendo o seu statu aquo
ante, ou seja, devolver ao estado em que se encontrava anteriormente a conduta ilícita e
reparando através de caráter indenizatório monetário.
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No entanto para que haja o dever de indenizar é necessário que esteja presente
os pressupostos da responsabilidade civil, conduta, nexo de causalidade e danos. No
que concerne à responsabilidade civil, a culpa, de acordo com os doutrinadores
caracteriza de forma direta a responsabilidade civil subjetiva, é aquela que ocorre
mediante negligencia, imprudência e imperícia, enquanto que a responsabilidade
objetiva dispensa esse pressuposto, sendo necessário apenas nexo de causalidade,
conduta e danos.
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No caso da atuação do profissional farmacêutico, responderá de forma
subjetiva quando se tratar de um profissional liberal e que não possui vínculo com
nenhuma empresa, ou quando a sua atuação concerne como executor de dispensação de
medicamentos, desta forma se responsabilizando por todos os seus atos dentro das
orbitas de suas habilitações caso comprove a sua culpa.
Cumpre ressaltar que o profissional farmacêutico também haja como
empresário, desta forma, possui responsabilidade objetiva no que concerne sobre os
erros dos seus prepostos, impondo a responsabilidade solidaria entre as partes
envolvidas.
5
No entanto, o exercício da atividade farmacêutica exige uma conduta licita
com fiel cumprimento da legislação, preocupando-se com toda coletividade, buscando
proporcionar o bem-estar de seus pacientes, pois o profissional farmacêutico trabalha
diretamente com a maior bem tutelado pela Constituição Federal a saúde da sociedade.
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RESUMO: O presente artigo versa sobre as experiências internacionais com parcerias
público privadas. Tem como finalidade demonstrar os principais aspectos destas
parcerias em diversos países. Busca-se indicar as vantagens e desvantagens destas
experiências.
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Vantagens. Desvantagens.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.

1. Introdução
O surgimento de Parcerias Público-Privadas (PPP) foi favorecido pelo contexto
econômico mundial. Os Estados não possuem todos os recursos necessários para
investir e manter setores importantes para a sociedade em geral, como, por exemplo, os
setores relacionados à infraestrutura.
Ademais, a iniciativa privada não tem interesse nas atividades que não darão
lucros, sendo assim, esta não terá interesses numa concessão comum para realizar tais
atividades. Sendo que o Poder Público tem o dever de garantir à sociedade tais
atividades, eis que imprescindíveis à concretização dos direitos fundamentais dos
indivíduos.
Desse modo, as Parcerias Público-Privadas surgem como solução para o problema,
já que têm por escopo a busca da contratação mesmo sem recursos disponíveis em tal
momento. Assim, o Estado, mesmo sem capital e lastro para tomar empréstimos pode,
através de uma PPP, concretizar os direitos fundamentais inadiáveis dos indivíduos.
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Vale transcrever a seguinte passagem escrita pelo professor José dos Santos
Carvalho Filho, em relação às experiências internacionais com as Parcerias Público
Privadas:
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As parcerias público-privadas têm sido adotadas com
sucesso em diversos ordenamentos jurídicos, como, entre
outros, os de Portugal, Espanha, Inglaterra e Irlanda, e
apresentam como justificativa dois pontos fundamentais,
sobretudo em relação aos países ainda em desenvolvimento: a
falta de disponibilidade de recursos financeiros e a eficiência de
gestão do setor privado.[1]
2. Desenvolvimento
A análise das experiências internacionais com as parcerias público-privadas
permite identificar as vantagens e as desvantagens da aplicação destas pela
Administração Pública brasileira.
5
Vale citar, avaliando positivamente
os projetos de PPPs no mundo, o parágrafo
escrito por Antônio Renato Cardoso da Cunha:

Na Europa, além da Inglaterra, países como França,
Portugal, Itália, Irlanda e Holanda, já adotaram as PPPs,
obtendo êxito de acordo com os propósitos em que foram
firmadas as parcerias. O Canadá é outro exemplo de país que já
implementou a PPP, sendo que a PPPs não são modelos
adotados apenas em países desenvolvidos, constituindo uma
realidade importante nos países da Europa Central e na própria
América Latina, destacando-se o México e o Chile. Em
Portugal, por exemplo, as parcerias foram utilizadas para
melhoria do sistema rodoviário, enquanto que na França, na
Itália e na Holanda, serviram para aumentar a capacidade
carcerária.[2]
Os países que adotaram o modelo de PPPs possuem características diferentes,
que variam de acordo com as necessidades, com os recursos e com a cultura de cada
país. Porém, existem características gerais, presentes nas variadas experiências
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internacionais com parcerias público-privadas. Nesse sentido, o Prof. Manuel Messias
Peixinho, afirma o seguinte:
No direito estrangeiro não há um modelo único de parceria
público-privada.
Ao
contrário,
proliferam
modelos
diferenciados a depender das características de cada país. As
características mais importantes que definem o sistema de
parcerias são as seguintes: pactuantes; relacionamento entre os
parceiros; obrigações recíprocas; compartilhamento de riscos e
responsabilidades; continuidade. As características gerais das
parcerias público-privadas no direito estrangeiro são: tipo; foco
no serviço; custo; inovação; alocação dos riscos.[3]
No Reino Unido, o modelo de parceria público-privada atual surgiu no começo da
década de 90 do século passado. Seu impulsor foi um programa, conhecido como FPI
(“Private Finance Initiative”), cujo objetivo era estimular a gestão de serviços e a
realização de obras.
As PPPs são utilizadas em diversos setores do Reino Unido, como: conservação e
limpeza pública, educação, habitação, saúde, transporte e até mesmo lazer. Vale frisar
que no Reino Unido, as parcerias público-privadas são consideradas como bemsucedidas, em decorrência, entre outros fatores de uma divisão de riscos eficiente entre
o parceiro público e o parceiro privado.
Acerca do tema, Guilherme Penalva dos Santos afirma o seguinte:
Ao longo dos anos, o Reino Unido conseguiu reunir um
conjunto de fatores que contribuíram para o desenvolvimento
das PPPs, tais como a existência de um ambiente político
regulatório de confiança e bem estruturado, a formação de
contratos sólidos com uma alocação eficiente dos riscos,
critérios bem definidos de avaliação da parceria, dentre outros.
Este sistema deu tão certo que, curiosamente, no Reino Unido
os custos e o prazo de entrega nos contratos de PPP são
respeitados em 75% (setenta e cinco por cento) dos casos,
contra apenas 25% (vinte e cinco por cento) em licitações
tradicionais.[4]
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Por sua vez, os Estados Unidos sempre teve íntima ligação entre o capital privado
e a Administração Pública, o que facilita a aplicação de um modelo como as parcerias
público-privadas. Além disto, foi nos EUA que o Estado de Bem Estar Social se
desenvolveu, o que durante os anos, influiu na prestação de serviços públicos.
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A utilização de PPPs nos EUA se dá principalmente em áreas como a de
infraestrutura (principalmente no tratamento e distribuição de água) e a de serviços
sociais.
Em linhas gerais a experiência americana é tida como válida. Porém, mesmo com
a cultura americana favorável e com a larga utilização destas, as PPPs são bastante
debatidas nos EUA, conforme o trecho a seguir:
Há quem acredite que elas são uma espécie de invasão
indesejada do capitalismo na esfera de governo e seus
programas. Grupos militantes acusam as PPPs de facilitarem a
corrupção e diminuírem os níveis de acesso de populações de
baixa renda a determinados serviços. Do outro lado, costuma-se
5

verificar uma postura das PPPs baseada em argumentos
pragmáticos: o setor público e os cidadãos podem ganhar com
elas, que são o modo mais eficiente (e quiçá, o único possível –
alguns argumentariam) de se ter serviços de qualidade sem
aumentos significativos na carga tributária. Seja como for, o
que se observa é que as PPPs, em suas diferentes modalidades e
em diferentes momentos históricos, são, de forma atávica, parte
constitutiva da teia de relações que une o governo, as empresas
e as organizações não-lucrativas nos Estados Unidos da
América. Desse conjunto de relações – mediadas por interesses
por vezes contrapostos, por vezes convergentes e em diferentes
intensidades regulados pela ação coercitiva ou estimuladora do
Poder Público – é que, no contexto mais amplo de um chão
cultural próprio, se organizou essa sociedade.[5]
Já a França possui uma longa tradição com parcerias público-privadas. A
utilização destas ocorre principalmente nos setores de abastecimento de água,
transporte, educação e de saúde, além de algumas prisões.

645
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

www.conteudojuridico.com.br

Com a edição da Lei nº 2008-735, foi regulamentado o contrato de PPP entre o
Estado e as parcerias público privadas. O Prof. Manoel Messias Peixinho, acerca das

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

parcerias público-privadas francesas, afirmou o seguinte:
Na França as parcerias público-privadas não se confundem
com as concessões de serviços públicos, que são utilizadas para
a delegação de serviço público. Estas envolvem operação e
manutenção do serviço prestado, por meio de um contrato
firmado pela Administração Pública com investidores do setor
privado, ficando a cargos destes os riscos do projeto, mas o
Poder Público é financeiramente responsável pelo serviço. No
contrato de parceria, por sua vez, permite-se que haja divisão
dos riscos entre a pessoa pública e o parceiro privado (Lei nº
2008-735/2008, art. 11, I)”.[6]
Destaca-se que no Chile, no início dos anos 90, foi constatado pelo governo que
problemas na infra-estrutura iriam impedir o crescimento da economia deste país. Após
o ano de 1994, segundo dados do FMI, o governo chileno realizou 36 projetos de PPP
envolvendo um total de 5,5 bilhões de dólares, boa parte destes relacionados ao setor de
infra-estrutura, tendo com isso suprido a lacuna anteriormente existente neste setor.
Por fim, em Portugal as parcerias público-privadas foram úteis para o
desenvolvimento da infra-estrutura portuguesa, principalmente nos setores de rodovias
e de energia elétrica. Um exemplo marcante da aplicação das PPPs em Portugal foi a
construção da ponte “Vasco da Gama”, uma das maiores do mundo. As PPPs também
propiciaram uma nítida melhor utilização dos recursos públicos portugueses.
Por outro lado, vários erros foram notados como atrasos nas obras, gastos
imprevistos, grande impacto orçamentário, compartilhamento de riscos insuficientes e
excesso de burocracia, os quais segundo o governo português estão sendo corrigidos.
Tratando do assunto, Diogo Rosenthal Coutinho afirmou:
Em resumo, a soma de deficiências institucionais, riscos
políticos e problemas de continuidade dos projetos e
insuficiências técnicas na gestão das PPPs representa aspectos
negativos com que têm tido de se haver os governantes,
atualmente. Recentemente, contudo, algumas mudanças no
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plano institucional foram anunciadas em Portugal para mitigar
ou minimizar esses aspectos: foram criadas unidades gestoras
de PPPs, estando uma delas na esfera do Ministério da Fazenda.
Esta tem a função de coletar, analisar e difundir informações,
prover expertise técnica para projetos, avaliar licitações e seus
editais e, ainda, negociar com parceiros privados.[7]
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3. Conclusão
Conclui-se destacando as principais vantagens e desvantagens apresentadas
pelas parcerias público-privadas na experiência internacional. Estas podem ser
resumidas no trecho escrito pelo Prof. Manuel Messias Peixinho:
São perceptíveis os benefícios oriundos da adoção das
parcerias público-privadas no direito estrangeiro: facilitação da
produção de infraestrutura num curto espaço de tempo possível
com resultado de um custo global primário; limitação do risco
decorrente do atraso ou paralisação da construção em razão de o
5

setor privado estar empenhado em terminar os trabalhos no
tempo determinado como uma obrigação de resultado que deve
ser cumprida adequadamente, os projetos são financiados sem a
dependência da dívida pública, incentivo de novos
investimentos e minimização dos custos.
Desvantagens das parcerias público-privadas percebidas no
estudo das diversas experiências estrangeiras: dificuldade na
elaboração de uma boa relação custo/eficácia no pacote
financeiro; as transações na fase de desenvolvimento se tornam
mais caras e morosas a exigir recursos dedicados tanto dos
setores públicos quanto dos setores privados; ausência de um
quadro jurídico e comercial confiável.[8]
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BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD E A DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA À ÓTICA DE ROBERT ALEXY NOS PROCESSOS DE
EXECUÇÃO FISCAL
LEONARDO ANDRADE LIMA VIDAL
DE ARAÚJO:
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RESUMO: Trata-se do instituto do sistema informativo Bacen-Jud, nos processos de
execução fiscal, abordando os elementos inerentes a sua essência. Faz-se uma breve
explanação sobre aquele processo, analisando a forma pelo qual se inicia e se
desenvolve. Destaca-se ainda a questão do conceito da dignidade da pessoa humana,
utilizando tanto o entendimento jurisprudencial quanto doutrinário, focando, sobretudo,
na famosa doutrina da Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy, na questão
do primado da intangibilidade da dignidade da pessoa humana, com o
desenvolvimento de propostas de leis de colisão e ponderação com o escopo de
harmonizar a aplicação dos princípios jurídicos, bem como das regras que devem por
eles se orientar.
Palavras-chave: Bacen-Jud. Dignidade da pessoa humana. Robert Alexy. Execução
Fiscal.
SUMÁRIO: 1. Notas Preliminares. 2. Comentários Acerca da Execução Fiscal. 3. O
Bacen-Jud. 4. Análise Crítica do Instituto. 5. Reflexões acerca do princípio da
dignidade da pessoa humana. 6. Considerações Finais.

1. NOTAS PRELIMINARES
Contemporaneamente, o instituto do sistema informativo Bacen-Jud se faz
muito presente e aceito dentro da ordem jurídica brasileira. Hipóteses de penhora sobre
os ativos financeiros do executado são corriqueiras no estatuto processual civil,
sobretudo nos processos de execução fiscal.
Atento ao princípio constitucional de duração razoável do processo – art. 5º,
LXXVII, da Constituição Federal – e diante da Lei nº 11.382/2006, que alterou
substacialmente a execução de títulos extrajudiciais, impõe-se refletir acerca da postura
teleológica que deve ser atribuída ao processo de execução fiscal.
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Nesse diapasão, convergindo a concepção da celeridade processual com o uso
sistemático do Bacen-Jud, surgem muitos problemas ligados a esta prática, como a
possibilidade de ônus excessivo para o devedor e, principalmente, a problemática
existente quando a penhora recai sobre verbas de caráter alimentar, que se destinam a
assegurar direitos ligados ao mínimo existencial, isto é, são garantidoras da dignidade
da pessoa humana.
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Seguindo essa linha de raciocínio, para que tal dignidade seja concretizada pelo
nosso direito, é preciso que, nas decisões judiciais, os princípios constitucionais,
basilares do nosso ordenamento, sejam seguidos. Nesse ponto, é de grande relevância a
contribuição de Robert Alexy para nosso estudo.
Através de seus ensinamentos, o Jus-filósofo alemão busca encontrar uma
determinação racional para as decisões baseadas no primado da intangibilidade da
dignidade da pessoa humana. Com efeito, de grande valia para fomentar os
fundamentos baseados no princípio aludido acima nas decisões proferidas tanto no
âmbito jurisprudencial nacional, quanto no exterior.
5

2. COMENTÁRIOS ACERCA DA EXECUÇÃO FISCAL
Execução Fiscal instrumentaliza a cobrança de um título executivo extrajudicial, denominado certidão de dívida ativa – CDA, realizada pela União, Estados,
Distrito Federal e pelas respectivas autarquias. Tudo isto no sentido de realizar a
cobrança de créditos da Fazenda Pública, sejam eles de natureza tributária ou não.
A execução fiscal encontra-se regulada pela lei 6.830/80. Entretanto, esse
diploma não disciplina a matéria de modo exaustivo, de sorte que as normas jurídicas
do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução permanecem
aplicáveis em caráter subsidiário, vale dizer, regulam questões que não estão previstas
na lei específica, ou que com ela não guardem incompatibilidade material.
As partes do processo de execução fiscal são exequente e executado, e o
processo se inicia por meio da petição inicial exequenda, objetivando a satisfação do
seu direito. Uma vez ajuizada a ação de execução fiscal e instaurado o processo, tem-se
como próximo passo a citação do devedor. Estando devidamente citado começará a
correr o prazo de cinco dias para o oferecimento de bens à penhora. Sem esse
oferecimento, bem como sem o pagamento do débito no prazo legal, faz-se a penhora
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em bens do executado e sua intimação para a oposição de embargos à execução, no
prazo de 30 (trinta) dias.
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Nos casos em que o devedor não demonstra interesse em quitar a sua dívida, as
Procuradorias da Fazenda, na defesa do patrimônio dos entes que representam, deverão
desenvolver atividades investigativas com escopo de localizar bens hábeis à penhora e
registrados em nome do executado, de forma a ressarcir o erário no montante que lhe é
devido.
Nesse diapasão, a Lei de Execução Fiscal em seu art. 11, enumera a ordem dos
bens que devem ser indicados ou nomeados à penhora, para a garantia da dívida
executada: I- dinheiro; II- título da dívida pública, bem como título de crédito, que
tenham cotação em bolsa; III- pedras e metais preciosos; IV- imóveis; V- navios e
aeronaves; VI- veículos; VII- móveis ou semoventes; e VIII- direitos e ações.
Nota-se, pela leitura da relação transcrita acima, que ocupa o primeiro lugar na
ordem legal o dinheiro, sendo considerado como tal todo e qualquer valor líquido,
consoante entendimento doutrinário e jurisprudenciário em vigor[1].
É com base nisso que a orientação da comunidade jurídica tem caminhado, já há
certo tempo, de forma uníssona, pela admissibilidade da penhora de valores existentes
em conta correnta titularizada pela parte executada, via BacenJud – instituto esse que é
o objeto do presente trabalho e será adiante estudado.
3. O BACEN-JUD
O sistema informatizado Bacen-Jud, conhecido por alguns como "penhora on
line"[2], foi desenvolvido pelo Banco Central e permite aos juízes solicitar informações
sobre movimentação dos clientes das instituições financeiras e determinar o bloqueio
de contas.
O sistema elimina a necessidade de o Juiz enviar documentos (ofícios e
requisições) na forma de papel para o Banco Central, toda vez que necessita quebrar
sigilo bancário ou ordenar bloqueio de contas-corrente de devedores em processo de
execução, ou seja, tal medida é processada virtualmente e de forma automática,
fazendo-se desnecessário o pleito pela quebra do sigilo bancário, pois este já está
implícito na ordem que determina o bloqueio. As requisições são feitas através de
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endereço próprio na Internet, onde o Juiz tem acesso por meio de senha que lhe é
previamente fornecida.
Verifica-se, pois, que o convênio firmado entre o Conselho Nacional de Justiça
e o Banco Central, que instituiu o Bacen-Jud, provocou tremendas mudanças no
processo de penhora de dinheiro depositado em contas bancárias, de modo que a
celeridade passou a ser sua característica principal.
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Diante disto, necessário se faz a ação do juízo no sentido de resguardar o direito
do exequente com garantias efetivas, para imprimir ritmo mais ágil a prestação
jurisdicional mais célere nos processos de execução, pois, em regra, não se localiza
devedores nem bens penhoráveis ou quando muito os bens encontrados são inservíveis
ou desprovidos de qualquer interesse econômico, decorrendo daí inúmeros leilões sem
sucesso.
No que toca à (im)prescinbilidade de comprovação da inexistência de outros
bens penhoráveis, o STJ, desde o advento da Lei nº 11.382/06, firmou o entendimento
de que não há mais a necessidade de diligências no sentido de encontrar outros bens
5

passíveis de constrição, podendo o Magistrado decretar de pronto o bloqueio das contas
bancárias do devedor via sistema Bacen-Jud.
4. ANÁLISE CRÍTICA DO INSTITUTO
Existem vozem que sustentam que a penhora de dinheiro depositado em contacorrente, sobretudo quando realizada pela forma "on line", contraria o princípio da
menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, in verbis: “Quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o executado.”
O fundamento é que a utilização do Bacen-Jud possibilita um bloqueio
indiscriminado e amplo de contas bancárias, acarretando ônus excessivo ao devedor.
Assim, nesse caso, o juiz deverá, necessariamente, utilizar o princípio da
proporcionalidade, na sua dimensão de exigibilidade, que é conhecido pelos
processualistas com o nome de "princípio da menor onerosidade", objetivando evitar
que a presente Execução sacrifique o patrimônio do executado de forma tão gravosa,
buscando a execução equilibrada.
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Argumenta-se, também, que o bloqueio eletrônico pode alcançar contas e
depósitos destinados a pagamentos de obrigações do devedor ou até mesmo sobre
verbas de natureza impenhorável, como aquelas de natureza alimentar ou que
representem exclusivamente ganhos salariais.
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Nesse sentido afirma Sylvia Romana:
é em nome dessa celeridade que muitos despropósitos têm
sido cometidos [...]. Aí, então, se penhoram salários, proventos
de aposentadorias, pensões e outras verbas de caráter alimentar
– que, por definição legal, são absolutamente impenhoráveis
(inciso, I a X, do artigo 649, do CPC/73)
A advogada supramencionada expõe os despropósitos citados:
1) o autoritarismo e maturidade em excesso de certos
juízos levamo-nos a homologar cálculos do reclamante,
suprindo o direito à impugnação dos cálculos, e nem mesmo
dando conhecimento deles ao executado;
2) a errônea e absurdamente determinar-se também o
bloqueio de contas sem verifiar a origem do dinheiro constante
da conta ou da sua destinação. [3]
Constata-se, então, que a utilização do sistema informatizado tem como seu
cânone a celeridade e eficiência, adequado aos fins do moderno processo de execução.
Contudo, o seu manejo demanda toda atenção, de modo a não banalizar o valioso
instrumento processual, podendo, ademais, trazer ao devedor dificuldades para a vida
cotidiana ou mesmo para seus negócios. A penhora em dinheiro, assim, feita sobre
conta corrente da pessoa física deve estar revestida de extrema cautela.
Nesse contexto, cumpre destacar que, em se tratando de verba alimentar, o
cuidado deve ser redobrado, já que esta consubstancia instrumento de concretização do
princípio da dignidade humanda, melhor examinado no tópico a seguir.
5. REFLEXÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
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O Estado, na medida de suas atribuições, é o responsável por gerir a cobrança da
dívida pública. Nada obstante, esse mesmo Estado é o responsável pela integral
satisfação dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos fundamentais
demandantes de ação positiva. A esse respeito, confira-se:
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Neste compasso, o Estado desde o prisma jurídico, só
guarda sentido quando a serviço da dignidade da pessoa
humana. Logo, não são os direitos fundamentais que haverão de
ficar à disposição do Estado (em particular das maiorias
ocasionais). Antes é o Estado que haverá de permanecer à
disposição dos direitos fundamentais, sendo certo que a
concretização desdes substancia eloquente meio de legitimação
daquele [4]
Assim, o respeito e a proteção da dignidade da pessoa humana (de cada uma e
de todas as pessoas) constituem-se (ou, ao menos, assim o deveriam) em meta
permanente da humanidade, do Estado e do Direito. Tal proteção reclama uma
constante concretização e delimitação
pela práxis constitucional, tarefa cometida a
5
todos os órgãos estatais.
Diante desta análise, em sua realização, os diversos princípios constitucionais
que orientam as regras jurídicas emanadas pelo Estado devem estar harmônicos entre si
e compatíveis com a meta central do bem-estar do homem, isto é, sua dignidade.
Assim, deve ser apreciada restritivamente (e com técnica de ponderação) a regra
jurídica que contiver no rol de suas possíveis consequências factuais a possibilidade de
dano a direito impregnado constitucionalmente de fundamentalidade, por mais clara e
objetiva que a regra possa parecer, como no caso do bloqueio de ativos financeiros, via
de regra compreendidos por verbas alimentícias, por meio do Bacen-Jud.
Com efeito, é de grande importância trazer à baila os ensinamentos do
jusfilósofo alemão Robert Alexy na questão da dignidade da pessoa humana e a colisão
entre as normas, como fora apontada alhures.
Neste aspecto, é famosa na doutrina pátria a Teoria dos Direitos
Fundamentais[5] deste autor. Em seus escritos o jurista busca encontrar uma
determinação racional para o fundamento das decisões da Corte Constitucional alemã
baseadas no primado da intangibilidade da dignidade da pessoa humana, propondo leis
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de colisão e ponderação com o escopo de harmonizar a aplicação dos princípios
jurídicos, bem como das regras que devem por eles se orientar.
Na sua perspectiva principiológica, a dignidade da pessoa atua, portanto – no
que comunga das características das normas-princípios em geral – como um mandado
de otimização, ordenando algo (no caso a proteção e promoção da dignidade da pessoa)
que deve ser realizado na maior medida possível, considerando as possibilidades fáticas
e jurídicas existentes, ao passo que as regras contêm prescrições imperativas de
conduta, sem que se vá aqui adentrar o mérito desta e das demais distinções
apresentadas pelo eminente jusfilósofo germânico.
Conforme aponta Sarlet,
o conteúdo da regra da dignidade da pessoa, segundo
Alexy, decorre apenas a partir do processo de ponderação que
se opera no nível do princípio da dignidade, quando cotejado
com outros princípios, de tal sorte que absoluta é a regra (à
qual, nesta dimensão, se poderá aplicar a lógica do “tudo ou
nada”), mas jamais o princípio.
Para Alexy, portando, haveria uma colisão de princípios quando nos atos e fatos
jurídicos o cumprimento de um mitigar o de outro, também relevante, ao ponto de o
grau de não satisfação ou de afetação do princípio preterido, não se mostrar compatível
o grau de afirmação e satisfação do princípio preferido.
Destarte, verifica-se a necessidade de um julgamento alicerçado em princípios
constitucionais de maior grandeza que no caso é cristalizado pelo princípio da
dignidade da pessoa humana daqueles que necessitam de suas verbas depositadas em
instituições financeiras para estabelecer seu sustento, bem como de sua família, isto é, o
mínimo existencial para uma vida com dignidade.
Mínimo existencial aqui é compreendido não como um conjunto de prestações
suficientes apenas para assegurar existência (a garantia da vida) humana, mas, mais do
que isso, uma vida com dignidade, no sentido de uma vida saudável como deflui do
conceito de dignidade exposto aqui, ou mesmo daquilo que tem sido designado de uma
vida boa.
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O fato é que, cada vez mais, encontram-se decisões em nossos Tribunais
valendo-se da dignidade da pessoa humana como critério hermenêutica, isto é, como
fundamento para solução das controvérsias.
Nesse diapasão Sarlet expõe:
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(...) precisamente no âmbito desta função hermenêutica do
princípio da dignidade da pessoa humana, poder-se-á afirmar a
existência não apenas de um dever de interpretação conforme a
Constituição e os direitos fundamentais, mas acima de tudo de
uma hermenêutica que, para além do conhecido postulado in
dubio pro libertate, tenha sempre presente o imperativo segundo
o qual em favor da dignidade não deve haver dúvida
Constata-se, destarte, que uma expressiva parte da doutrina e da jurisprudência
tem consenso quanto à possibilidade de se exigir em Juízo pelo menos a satisfação
daquelas prestações vinculadas ao mínimo existencial, de tal sorte que também nesta
esfera a dignidade da pessoa humana assume condição de metacritério para as soluções
tomadas no caso concreto.

5

Alexy, em seus ensinamentos sobre essa questão, aduz que a
(...) dignidade humana deve ser utilizada como vetor de
interpretação à aplicação dos direitos fundamentais, pois
prepasa a todos, cabendo ao intérprete a aplicação da
proporcionalidade entre os direitos fundamentais em colisão: O
princípio da dignidade da pessoa humana nutre e perpassa todos
os direitos fundamentais que, em maior ou menor medida,
podem
ser considerados como concretizações ou
exteriorizações suas. [6]
Em consonância com o exposto, registre-se o julgado do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, onde restou consignada a impenhorabilidade de rendimentos
oriundos de locativos, quando estes, à falta de outros rendimentos substanciais,
assumem cunho alimentar e, portanto, caráter essencial para a própria dignidade da
pessoa humana, prevalecendo em face dos direitos creditícios, notadamente quando
eminentemente patrimoniais[7], considerando descabido o desconto em folha do
pagamento contrariamente à vontade do devedor, sob argumento que com isso estaria a
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ferir a dignidade da pessoa do devedor, notadamente em situações onde este desconto
estaria a incidir sobre valores que dizem com o mínimo existencial.
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Outrossim, em sua obra, Ingo Wolfgang Sarlet traz à baila jurisprudência
estrangeira, em que se verifica posicionamento semelhante à Corte do Tribunal de
Justiça gaúcho, vejamos:
[...] reportamo-nos ao Aresto do Tribunal Constitucional
de Portugal, relatado pelo Conselheiro Vítor Nunes de Almeida,
onde restou julgada inconstitucional a previsão legal de penhora
de parte da pensão do devedor, mesmo na hipótese de esta ser
equivalente ao salário mínimo nacional, já que, para o Tribunal
‘em tais hipóteses, o encurtamento através de penhora, mesmo
de uma parte dessas pensões [...] constitui um sacrifício
excessivo e desproporcionado do direito do devedor e
pensionista, na medida em que este vê o seu nível de
subsistência básico descer abaixo do mínimo considerado
necessário para uma existência com dignidade que a
Constituição garante. [8]
Nesse mesmo contexto – ou seja, no âmbito de uma função protetiva (e,
portanto, defensiva) da dignidade – situa-se a noção de que a dignidade da pessoa
humana constitui um dos critérios materiais para a aferição da incidência de uma
proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais, notadamente (mas não
exclusivamente) na esfera dos direitos fundamentais sociais de cunho prestacional.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo aqui já narrado, pode-se inferir que o bloqueio de ativos financeiros,
via Bacen-Jud, é tido como medida cabível nos processos de execução fiscal, dando rito
mais célere aos processos na medida das inovações trazidas com a modernização dos
sistemas eletrônicos. Contudo, determinados avanços processuais devem ser melhor
analisados pelos operadores do direito, sob pena de vulnerar outros valores jurídicos
igualmente relevantes, como no caso da penhora irrestrita de verbas de natureza
alimentar. É necessário ponderar os princípios da celeridade e da supremacia do
interesse público com o da dignidade da pessoa humana.
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Assim, das considerações expostas no decorrer deste estudo, chega-se à
conclusão no sentido de que o juiz deverá agir razoavelmente, considerando as
peculiaridades de cada caso concreto, respeitando a dignidade da pessoa do devedor,
conforme lições de Alexy.
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Extrai-se daí que o princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à
atuação estatal, objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade
pessoal e estabelecendo que o Estado deverá ter como meta permanente, a proteção,
promoção e realização concreta de uma vida com dignidade para todos, podendo-se
sustentar a necessidade de uma pólitica da dignidade da pessoa humana e dos direitos
fundamentais.
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RESUMO: Em 09 de junho de 2014 foi publicada pela Presidente da República, Dilma
Rousseff, a lei 12.990/2014 que prevê a reserva aos negros de vinte por cento das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela
União. Contudo, a referida lei, desde o início do processo legislativo, tem dado ensejo
a controvérsia jurídica quanto à compatibilidade do seu conteúdo com a Constituição
pátria. Pretende-se neste artigo científico, a partir do precedente firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da arguição de descumprimento de preceito
5
fundamental 186, analisar os aspectos
históricos, jurídicos e constitucionais da
compatibilidade da pretensão veiculada na Lei 12.990/2014 com a Constituição da
República. Desta forma, será abordada a constitucionalidade da política afirmativa de
cotas raciais em concursos públicos, sobretudo a partir dos princípios constitucionais e
direitos fundamentais insculpidos na Constituição da República de 1988, bem como da
interpretação dos fundamentos veiculados na ADPF 186.

Palavras-chave: Cotas, ações afirmativas, concurso público, constitucionalidade

INTRODUÇÃO
O legislador constituinte originário estabeleceu como objetivo da República
Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais (art. 3º, III). Decorre deste
dispositivo a imposição ao poder público de eleger políticas públicas que promovam a
inclusão social daqueles que de qualquer forma estejam marginalizados política,
econômica ou culturalmente.
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Para a consecução deste objetivo ressalta-se a adoção das políticas públicas
denominadas ações afirmativas, as quais, segundo Gomes (2001), são condicionantes
de transformação humana e concretizadoras dos direitos dos grupos sociais.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Neste grupo de ações afirmativas pode-se encontrar as denominadas cotas
raciais, que consistem na reserva de dado percentual de cargos ou vagas em processo
seletivo para preenchimento por parte exclusivo de determinado segmento social.
Destaca-se, nesse sentido, a atuação que o poder público tem direcionado no
sentido de tentar reduzir as desigualdades decorrentes de critérios raciais,
especificamente quanto à parcela negra da população brasileira.
Uma das medidas recentemente adotadas é verificada com a lei 12.990/2014
que prevê a reserva aos negros de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da
administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
A Constituição da República de 1988, ao consagrar o princípio da isonomia
como direito individual, impôs ao poder público não só a adoção dos parâmetros da
justiça formal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, mas também a promoção
da inclusão social e democrática dos indivíduos a fim de concretizar a justiça também
no seu aspecto material, conforme explica Gomes(2001).
À luz, destes e outros argumentos, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela
constitucionalidade da política afirmativa de cotas para ingresso em universidade
públicas quando do julgamento da argüição de descumprimento de preceito
fundamental 186.
Pretende-se no presente artigo, a partir da ótica jurídico-sociológica, fixar as
bases constitucionais e legais aptas a sustentarem a validade da política afirmativa de
reserva de cotas raciais em concursos públicos.
O artigo vale-se da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento
jurídico, considerando-se para tal fim não só as disposições expressas das normas
constitucionais, bem como a análise e compreensão dos princípios constitucionais
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regentes da ordem jurídica pátria e a análise desta pelos tribunais, além das demais
disposições normativas integrantes da estrutura jurídica interna.
Inicialmente, propõe-se a conceituação e análise do que se entende por ação
afirmativa e sua interrelação com a efetividade dos direitos fundamentais.
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Posteriormente, serão analisadas as disposições normativas veiculadas na lei
12.990/2014.
Em seguida será efetuado o estudo minucioso do precedente fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da argüição de descumprimento de preceito
fundamental 186.
A partir disso, será analisada a compatibilidade e aproximação dos preceitos
deste projeto de lei com aqueles identificados como constitucionais extraídos apartir
dos fundamentos do referido precedente do STF.
Por fim, concluir-se-á a pesquisa com a verificação da constitucionalidade da
5 em certames públicos a partir dos fundamentos
política afirmativa das cotas raciais
extraídos dos tópicos acima.

1. AÇÕES AFIRMATIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS
1.1 Conceituação e considerações gerais
De acordo com Joaquim Barbosa Gomes pode-se definir as ações afirmativas
como:
“um conjunto de políticas públicas e privadas de
caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com
vistas à discriminação racial, de gênero, de origem nacional,
bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação
praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do
ideal de acesso a bens fundamentais como a educação e o
emprego. (...) as ações afirmativas tem natureza multifacetária e
visam evitar que a discriminação se verifique nas formas
usualmente conhecidas- isto é, formalmente, por meio de
normas de aplicação geral ou específica, ou através de
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mecanismos informais, difusos, estruturais e enraizados nas
práticas culturais e no imaginário.” (GOMES;2001; p.40)
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Piovesan(2013) enriquece o conceito acima estudado, informando que as ações
afirmativas “constituem medidas especiais e temporárias que, buscando remediar um
passado discriminatório, objetivam acelerar o processo com o alcance da igualdade
substantiva por parte de grupos vulneráveis”.
Desta forma as ações afirmativas representam um dos instrumentos
disponíveis ao poder público para fins de dar concretude ao objetivo da sociedade dado
pelo projeto constitucional insculpido no artigo 3, III da Constituição da República
(erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais).
Isso porque, constituem as ações afirmativas políticas públicas destinadas a
promover a inclusão social, ou seja, que desembocam na redução da desigualdade
social.
Desta forma caracterizam medidas governamentais que visam atender aos
ideais constitucionais e promover a igualdade que extrapole a concepção formal.
Destaque-se, outrossim, o conceito legal de ação afirmativa previsto no artigo
1º, VI, do Estatuto da Igualdade Racial (12.288/2010), como sendo os programas e
medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das
desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.
No que diz respeito aos direitos fundamentais, inúmeros são os conceitos que
se encontram na teoria jurídica. Apesar desta variedade conceitual, para os fins deste
artigo, adota-se a corrente que identifica os direitos fundamentais como aqueles postos
pelo Estado na ordem jurídica interna destinados a promover a dignidade da pessoa
humana, instituída como fundamento da República Federativa do Brasil pela
Constituição pátria.
A dificuldade de se encontrar um conceito uniforme acerca da exata
compreensão dos direitos humanos decorre sobretudo do seu caráter histórico e social.
Piovesan(2013) entende ser inerente aos direitos fundamentais o seu processo
contínuo e histórico de formação, de modo que buscam conformar-se com o momento
histórico e cultural de determinado povo.
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Para José Afonso da Silva, a expressão direitos humanos:
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“Refere-se a princípios que resumem a concepção de
mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito
positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e
igual de todas as pessoas. No qualitativo fundamentais achase a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as
quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às
vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no
sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas
formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente
efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas
no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do
homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou
direitos fundamentais. (Silva, 2001, p. 182).
5

Na mesma linha,Vidal Serrano Nunes Júnior conceitua direitos fundamentais
como:
“(...) o sistema aberto de princípios e regras que, ora
conferindo direitos subjetivos a seus destinatários, ora
conformando a forma de ser e de atuar do estado que os
reconhece, tem por objetivo a proteção do ser humano em suas
diversas dimensões, a saber: em sua liberdade (direitos e
garantias individuais), em suas necessidades (direitos sociais,
econômicos e culturais) e em relação à sua preservação
(solidariedade).” (NUNES JUNIOR, 2009, p 15).
Para distinguir os direitos fundamentais dos direitos humanos, Sarlet (2007),
informa que os primeiros dizem respeito aos direitos do ser humano reconhecidos e
positivados na ordem do direito constitucional. Por outro lado, os segundos, estão
relacionados com documentos de direito internacional, tratando de esfera de proteção
do ser humano por sua própria condição, sendo
vinculação com qualquer ordem jurídica constitucional.

irrelevante

a

sua

1.2 O princípio da isonomia na Constituição da República de 1988
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A Constituição pátria, promulgada em 05 de outubro de 1988 marca o
rompimento político do período ditatorial que perdurou por 24 anos da história da
república brasileira, inaugurando uma ordem jurídica democrática que coloca o
indivíduo no centro do plano de proteção jurídica e, consequentemente, impondo ao
Estado o dever de respeitar e promover a sua dignidade.
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Pedro Lenza (2007), ao tratar da classificação da Constituição da República de
1988, a atribui, dentre outras, a característica de ser constituição do tipo dirigente.
Para Bulos (2009) a Constituição dirigente é aquela que tem como objetivo
conduzir a ação governamental do Estado.
Segundo o autor, nestes casos, a ordem constitucional propõe que seja adotado
um programa de conformação da sociedade estabelecendo-se uma direção política
permanente com o intuito de concretizar o projeto de sociedade constitucional. Define o
autor: “assim, no sentido dirigente, a Constituição é o ‘estatuto jurídico do político’, o
plano global normativo de todo o Estado e de toda a sociedade, que estabelece
programas, definindo fins de ação futura.” (Bulos, 2009, p.34).
Nesta linha, estatui a Constituição da República o objetivo fundamental de
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais
(art.3º,III, CR/88). Outrossim, preconiza o texto constitucional a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.
Dentre os princípios fundamentais assegurados na Constituição Federal de
1988 sobreleva importância para os fins deste artigo a análise do princípio da
igualdade, previsto no caput do artigo 5º da CR/88, podendo ser melhor compreendido
sob a perspectiva da noção de isonomia.
De acordo com Annoni, a Constituição Federal de 1988 assegurou a igualdade
de todos, “não apenas no aspecto formal, mas sim e principalmente, em seu aspecto
material, devendo ao Estado e seus representantes assegurarem tal garantia em todos os
âmbitos da vida em sociedade.” (ANNONI, 2009)
Ressalta, ainda a referida autora, que numa sociedade desigual tal como a
brasileira, a igualdade, conceituada constitucionalmente, que se pretende alcançar é a
igualdade material e não meramente formal.
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Assim define: “Numa sociedade pluriétnica e multicultural o Direito tem o
dever de amparar as adversidades jurídicas e contribuir para a resolução efetiva das
distorções sociais existentes”. (ANNONI, 2009)
O dilema da igualdade encontra em Aristóteles a sua principal conceituação,
qual seja a de se dar tratamento igualitário aos iguais e desigual aos que se encontrem
em situação de desigualdade(ALVAREZ, 2008).
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Contudo a questão ganha um contorno mais controverso no que tange ao que
se pode considerar legítimo, para fins de criação de tais desigualdades, além de como
reconhecer os desiguais.
Ao enfrentar a questão (tratar igualmente aos iguais e desigualmente os
desiguais), Canotilho (2010) enfoca no conceito de “igualdade justa”, a qual pressupõe
um juízo e critério de valoração da distinção adotada.
Sustenta o autor que apenas a proibição geral do arbítrio, segundo a qual se
mantém intangível a noção de igualdade enquanto indivíduos não são postos em
5
situação de desigualdade arbitrariamente,
é insuficiente para solução da questão.

Segundo
os
defensores
da
vedação
ao
arbítrio,
conforme
Canotilho(2010), esta depende do fundamento material ou critério material objetivo
que lhe justifique. Deste modo não há comprometimento da adoção de tratamento
desigual entre indivíduos sempre que se basear: num fundamento sério; tiver um
sentido legítimo; o fundamento da distinção for razoável.
Contudo, mesmo diante da presença do fundamento material, Canotilho (2010)
entende que prevalece a necessidade de valoração da discriminação, porquanto analisar
a razoabilidade do fundamento da distinção impõe retomar a técnica de ponderação dos
motivos que ensejaram a distinção.
Deste modo, a efetivação da igualdade sob o aspecto material está indissociada
da técnica de ponderação, cabendo ao intérprete do direito identificar se a desigualdade
gerada, para fins de atendimento ao princípio da isonomia, é coerente com a sistemática
constitucional.
1.3 As ações afirmativas de cotas raciais em face da efetivação do
princípio da isonomia.
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Conforme José Cláudio Monteiro de Brito Filho(2013), a República Brasileira
tem como fundamento maior a dignidade da pessoa humana, que consagra o a noção de
justiça distributiva como objetivo do programa constitucional para a sociedade.
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O referido autor sustenta, ainda, que as ações afirmativas constituem a
estratégia política para que seja possível a concretização dos ideais da justiça
distributiva.
Brito Filho (2013), a partir de Dworkin identifica dois critérios principais para
a validade dos programas de ações afirmativas, quais sejam: o programa ser de uma
ação que esteja de acordo com os princípios escolhidos para ordenar as ações das
instituições sociais; o programa encontrar guarida no ordenamento jurídico que rege o
Estado que a institui e reconhece.
Prossegue o autor informando que o sistema de combate à discriminação
encontra principalmente dois modelos: o primeiro veda a edição de normas que vedem
ou reprimam a discriminação; o segundo que constitui na adoçção de medidas que
favoreçam a inclusão de integrantes de determinados grupos, através das ações
afirmativas.
Diante de tais considerações, extrai-se que não basta a tutela proibitiva de
práticas discriminatórias, mas também a efetiva adoção de medidas que busquem
promover o equilíbrio com relação a dado segmento social.
Gomes(2001) identifica que as ações afirmativas oriundas do poder público
podem tanto condicionar a atuação dos particulares, como serem dirigidas para o
próprio Estado, citando como exemplo a previsão do artigo 37,VIII, CR/88, que
assegura a reserva de vagas em certames públicos para preenchimento por pessoas
portadoras de deficiência.
Dentre as ações afirmativas, destaca-se a reserva de cotas raciais, pela qual se
entende a previsão de reserva de determinada parcela de vagas em universidades
públicas ou concursos públicos a serem preenchidas por indivíduos pertencentes a um
grupo étnico-racial específico, com o objetivo de garantir igualdade de oportunidades.
Especificamente no que tange à população negra, informa Carlos Benedito
Rodrigues da Silva (2010) que o processo de colonização realizado no território
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brasileiro do tipo “extração”, em que predominou a exploração da mão de obra escrava,
deixou profundas marcas em nossa sociedade.
Ainda segundo o autor, alia-se ao modelo de colonização a forma pela qual se
deu a abolição da escravidão como fator segregador. Isso porque o fim da escravidão
não foi acompanhado de um processo efetivo de inclusão da classe anteriormente
escravizada ao sistema social sucedeu o período escravocrata.
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Além da perspectiva histórica do processo que desencadeou o atual estágio de
desigualdade social na sociedade brasileira, alguns dados são relevantes para a sua
verificação, dos quais destacam-se os seguintes levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística- IBGE:
1- a remuneração média de empregados negros correspondeu, em 2013, a
57,4% do valor médio recebido por empregados brancos;
2- em 2012, apenas 12,8% dos jovens negros de idade entre 18 e 24 anos
cursavam ensino superior, sendo 13,4% o percentual de pardos e 31,1% em
relação aos brancos;
5

3- de acordo com o censo 2010, 50,7% dos brasileiros identificaram-se como
negros ou pardos;
Chama-se atenção, ainda, para levantamento realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada –IPEA, publicado em 2014, o qual apurou, conforme
notícia veiculada no sítio eletrônico da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, que a despeito de 45% dos cargos públicos, consideradas as esferas
estadual, municipal e federal serem preenchidos por servidores que se autodeclararam
negros, o número é ínfimo quanto a carreiras mais valorizadas, ou seja de nível superior
e melhor remuneradas. Nos cargos de diplomacia, por exemplo, destaca o estudo que os
negros correspondem a apenas 5,9% dos servidores.
A análise dos dados acima apontados revelam que é expressiva a presença da
população negra e parda como parcela da sociedade brasileira. Contudo, referida
expressividade não encontra a mesma correspondência no que tange ao aspecto
econômico da sociedade.
Os mesmo dados comprovam a marginalização desta parcela da sociedade,
uma vez que fica evidente o menor acesso ao ensino de nível superior, a menor
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remuneração média e a reduzida expressividade do exercício de carreiras públicas mais
valorizadas.
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Quanto a este aspecto, informa ANNONI:
“Em relação aos grupos sociais negros, o investimento em
políticas de ações afirmativas pode também contribuir como um
mecanismo de combate à discriminação racial, pois a medida
em que essa minoria for ocupando espaços de prestígio social
na comunidade, gradativamente irá se desfazer a ‘imagem
social’ de que a pessoa negra no Brasil não é capaz. Esse
esteriótipo é alimentado pela ausência de condições por parte da
comunidade negra de atingir o nível superior de educação no
Brasil, sendo sempre vista em funções e cargos de nível
elementar ou, mesmo quando atingem status social relevante,
raramente tal status corresponde a espaços de poder
intelectual”. (ANNONI, 2009, p.180)
Desta forma, além do aspecto histórico cultural e da concepção de adoção de
ações afirmativas com o fito de compensar as distorções oriundas deste, destaca-se a
necessidade de implementação das políticas de inclusão diante da necessidade de
concretização do objetivo de redução das desigualdades sociais, constitucionalmente
determinado.
Identificada a necessidade da promoção de inclusão social, as ações
afirmativas caracterizam-se como programa de ação que esteja de acordo com os
princípios escolhidos para ordenar as ações das instituições sociais.
No que diz respeito a encontrar guarida no ordenamento jurídico pátrio
destacam-se, além dos já citados fundamentos constitucionais, a ratificação, pelo Brasil,
da “Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial”, bem como das previsões contidas no Estatuto da Igualdade Racial.
Quanto ao primeiro, cumpre ressaltar a previsão contida no item 2 do artigo II
da respectiva convenção, que assim dispõe:
“ARTIGO II
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2. Os Estados Parte tomarão, se as circunstâncias o
exigirem, nos campos social, econômico, cultural e outros, as
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medidas especiais e concretos para assegurar como convier o
desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais de
indivíduos pertencentes a estes grupos com o objetivo de
garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício dos
direitos do homem e das liberdades fundamentais.
Essas medidas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de
manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos
raciais, depois de alcançados os objetivos em razão dos quais
foram tomadas.”
Quanto ao segundo, destaca-se a previsão contida no artigo primeiro da lei
12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) que prevê a sua instituição com o fim de
garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica.
5

O mesmo diploma normativo preceitua, ainda, em seu artigo 3º que:
“além das normas constitucionais relativas aos
princípios fundamentais, aos direitos e garantias
fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o
Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz
político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade
étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o
fortalecimento da identidade nacional brasileira.” (grifo
nosso)
Vale ressaltar que o referido Estatuto, prevê que será promovida,
prioritariamente, a participação da população negra, em condição de igualdade de
oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País, por meio de adoção
de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; e eliminação dos obstáculos
históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade
étnica nas esferas pública e privada.
Por fim, merece destaque a previsão inserida no artigo 39, §2º do Estatuto da
Igualdade Racial, que prevê que:
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“Art.39 o poder público promoverá ações que
assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de
trabalho para a população negra, inclusive mediante a
implementação de medidas visando à promoção da igualdade
nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de
medidas similares nas empresas e organizações privadas.
(...)
§ 2o As ações visando a promover a igualdade de
oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão
por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas
em legislação específica e em seus regulamentos.”
Neste contexto, insere-se a edição da lei 12.990/14, objeto de estudo do
próximo capítulo.
2.

A LEI 12990/14 E SUAS DISPOSIÇÕES

2.1 Considerações iniciais.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o processo de elaboração da lei 12.990/14
deu-se pelo exercício da iniciativa conferida ao Presidente da República prevista
no caput do artigo 61 da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo
tramitado em regime de urgência.
Chama-se atenção para este ponto, porquanto, evidencia o elemento de
vontade política para implementação da ação afirmativa de reserva de cotas raciais em
certames para preenchimento de cargos públicos.
O fundamento constitucional material de validade, bem como a harmonização
do ideal da referida lei com o ordenamento jurídico já foram abordados em capítulo
anterior, razão pela qual serão aqui analisadas apenas as disposições escolhidas pelo
legislador para fins de promoção da política pública de adoção das cotas raciais.
2.2 Disposições normativas.
Neste item, objetiva-se esmiuçar a previsão legislativa que, em termos gerais,
reserva para negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos realizados pela
administração pública federal.
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2.2.1 Âmbito de aplicação
A lei 12.990/2014 prevê que a reserva de cotas raciais por ela estabelecidas
será aplicada nos concursos públicos para preenchimento de vagas no âmbito da
administração pública federal e indireta da União (administração pública federal, das
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista).
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Deste modo, a referida norma não abarca, a princípio, os demais entes
federados, tampouco os demais poderes da União, como forma de se assegura a
autonomia daqueles e a independência funcional destes (artigos 18 e 2ºda CR/88,
respectivamente).
Vale destacar, contudo, que ainda que a lei 12.990/2014 não obrigue os demais
entes da federação, nada impede que estes também disponham sobre a mesma matéria,
conforme inclusive já existam previsões nesse sentido como a lei 5.695/2014 do
Município do Rio de Janeiro e a lei estadual 14.274/03 do Estado do Paraná.
5
2.2.2 Quantitativo mínimo
de vagas

Conforme já explicitado, a lei 12.990/2014 prevê a reserva de 20% das vagas
para preenchimento por negros. Contudo tal previsão somente será aplicada, nos temos
do artigo 1º, §1º da referida lei, quando o número de vagas oferecidas no concurso for
igual ou superior a 3 (três).
Assim, a contrario sensu, não serão reservadas vagas para negros se o
concurso prevê número de vagas inferior a 3. Destaca-se este ponto porquanto a
inexistência de previsão quanto ao chamado “cadastro reserva” pode gerar dúvidas
quando da realização dos certames públicos.
De fato, tem sido constante a publicação de editais referentes a concursos
públicos sem que nele haja previsão expressa de vagas. Contudo, no curso da validade
do concurso inúmeras vagas acabam sendo abertas e o dito “cadastro reserva” acaba
cedendo espaço a numeroso quantitativo de pessoal que vem a ser nomeado.
Pela literalidade do previsto na lei 12.990/2014 as cotas somente seriam
reservadas quando igual ou superior o número de vagas a 3, estando, a princípio, a
política excluída dos concursos com apenas a previsão de cadastro reserva.
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Desta forma, deve atentar a este ponto de modo a evitar que, por estratégia do
administrador organizador do concurso, a medida prevista na lei não alcance os
objetivos esperados.
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Por fim, quanto a este ponto, vale destacar que o percentual de vagas a serem
preenchidos por negros, caso resulte em número fracionário será aplicado o seguinte
critério:
a)

fração maior ou igual a cinco décimos: a quantidade de vagas será
arredondada para o primeiro número inteiro subseqüente;

b)

fração menor a cinco décimo: a quantidade de vagas será arredondada
para o primeiro número inteiro anterior.

2.2.3 Critérios para preenchimento das vagas destinadas às cotas raciais,
procedimento e disposições gerais.
As vagas destinadas às cotas raciais em concurso público, nos termos do artigo
2º da lei 12.990/2014 serão, preenchidas por aqueles que se autodeclararem pretos ou
pardos no ato da inscrição, conforme o quesito raça ou cor utilizado pelo IBGE.
No caso de declaração falsa, a lei prevê que o candidato será eliminado do
concurso, o que não obsta eventual responsabilidade criminal daquele que declarou
falsamente.
De acordo com o artigo 3º da lei 12.990/2014, o candidato negro participa do
certame público tanto em concorrência ampla (lista geral) quanto restrita (lista
destinada à reserva das vagas).
Caso o candidato que se autodeclarou negro seja nomeado pelo critério da
concorrência ampla, esta nomeação não será contabilizada para os fins de
preenchimento das vagas destinadas às cotas raciais.
Prevê, ainda, a lei que no caso de desistência da vaga pelo candidato nomeado
às vagas destinadas às cotas raciais, a nomeação para ocupação de tal vaga será para o
primeiro aprovado subsequente ao candidato que desistiu, conforme a ordem da lista
das vagas reservadas.
Por fim, dispõe a lei que a sua vigência perdurará pelo período de 10 anos.
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2.3 Considerações finais
O exame da lei 12.990/2014 deixa claro que se trata de disposição normativa
que traduz a vontade política da Constituição da República de 1988 no que tange ao
propósito de construir uma sociedade livre, justa e solidária, que objetiva reduzir as
desigualdades sociais e promover a inclusão social.
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Trata-se de ato normativo temporário, cujo resultado pretendido a médio prazo
é justamente a desnecessidade de sua manutenção.
Isso porque, parte do pressuposto de que o aumento da representatividade da
população negra e parda nos órgãos públicos contribua para o reconhecimento dos
demais membros deste grupo da possibilidade de que possam exercer funções outrora
alijadas de sua realidade, conforme construção histórica do preconceito social.
3. A ADPF 186 E A POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ACERCA DAS COTAS RACIAIS.
3.1 Noções preliminares

5

A argüição de descumprimento de preceito fundamental 186 foi ajuizada pelo
partido “DEMOCRATAS” (DEM) perante o Supremo Tribunal Federal.
Nesta ação, o autor questionava a constitucionalidade das políticas adotadas
pela Universidade de Brasília (UNB) que previam a adoção de cotas étnico-raciais para
ingresso estudantil na entidade.
O ato administrativo questionado previa a reserva, pelo período de 10 anos, de
20% das vagas ofertadas no vestibular para preenchimento exclusivo por parte de
estudantes negros.
Na ocasião os ministros do Supremo Tribunal Federal , por unanimidade,
julgaram improcedente a ação, seguindo o voto do relator – Ricardo Lewandowski.
Nos tópicos seguintes serão analisados os principais fundamentos levantados
pelo Supremo Tribunal Federal para admissibilidade da política de cotas raciais e o
aproveitamento destes para fins de verificação da consonância das cotas raciais
previstas lei 12.990/2014 com a Constituição da República.
3.2 Principais fundamentos do julgamento da ADPF 186
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O primeiro fundamentado que se pode extrair do voto do ministro Ricardo
Lewandowski, relator da ADFP 186 quanto à constitucionalidade da política de adoção
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de cotas raciais é a consagração pela Constituição da República do princípio da
igualdade material.
Segundo o relator o legislador constituinte não se limitou a prever o princípio
da isonomia paenas em sua concepção formal. Ao contrário, buscou o constituinte
originário empregar a máxima efetividade ao conteúdo deste principio, de modo a
assegurar a igualdade material ou substancial aos brasileiros e estrangeiros residentes
no país, levando em consideração as suas diferenças “além de atentar, de modo
especial, para a desequiparação ocorrente no mundo dos fatos entre os distintos grupos
sociais”.
Ressalta o ministro, que para alcançar a igualdade material o Estado pode se
valer das ações afirmativas, as quais podem atribuir vantagens temporárias, a fim de
promover a superação das desigualdades.
Destaca o relator que a isonomia, sob o enfoque material, “integra o próprio
cerne do conceito de democracia”.
Outro aspecto levantado, diz respeito à forma pela qual se pode conceber o
direito à isonomia como igualdade de possibilidades: a justiça distributiva.
Constitui este o segundo pilar da fundamentação quanto à constitucionalidade
das cotas raciais.
O relator reconhece que a noção justiça distributiva foi incorporada à ordem
constitucional, objetivando a promoção social da inclusão de grupos excluídos ou
marginalizados, sobretudo no que diz respeito aos que “historicamente, foram
compelidos a viver na periferia da sociedade.”
O Supremo Tribunal Federal refutou a tese de inadmissibilidade da criação das
cotas raciais pela inexistência científica, sob a ótica biológica, da existência de raças
humanas.
Embora não se reconheça a existência de raça humana quanto à estrutura
orgânica, o conceito atribuído para estes fins não é biológico, mas sim históricocultural.
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Outro fundamento que se pode extrair do julgado diz respeito à consciência
étnico-racial como fator de exclusão.
Neste tópico o ministro Lewandowski expõe que:
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“Para as sociedades contemporâneas que passaram pela
experiência da escravidão, repressão e preconceito,
ensejadora de uma percepção depreciativa de raça com
relação aos grupos tradicionalmente subjugados, a garantia
jurídica de uma igualdade meramente formal sublima as
diferenças entre as pessoas, contribuindo para perpetuar as
desigualdades de fato existentes entre elas”.
Conclui o relator, sobre este aspecto, que tais políticas contribuem para
acelerar a mudança, no que diz respeito à atitude dos membros do grupo tutelado,
mediante fortalecimento da autoestima.
Fundamenta o relator:
5

“As ações afirmativas, portanto, encerram também um
relevante papel simbólico. Uma criança negra que vê um
negro ocupar um lugar de evidência na sociedade projeta-se
naquela liderança e alarga o âmbito de
possibilidades de seus planos de vida. Há, assim,
importante componente psicológico multiplicador da
inclusão social nessas políticas.”
Quanto ao argumento de ser observado o critério não só racial, mas também
quanto à renda, o ministro Lewandowski expõe que a justiça social não atua apenas
para promover a distribuição de riquezas, mas também significa integrar à sociedade
valores culturais diversificados. Por tal razão o critério de renda não é suficiente para
promover a justiça social, sendo necessária a incorporação de considerações de ordem
étnica e racial.
Acerca da possibilidade da reserva de cotas, o voto do relator, se baseia na
previsão da própria Constituição acerca da reserva de vagas em concursos públicos para
pessoas portadoras de deficiência (art.37, VIII, CR/88).
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Cumpre, por fim, destacar que na esteira do que preveem a “Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial” e o”
Estatuto da Igualdade Racial”, o ministro relator trata da necessária transitoriedade das
políticas de ação afirmativa.
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Com efeito, o ministro Lewandowski salienta que tais medidas, dentre elas as
de cotas raciais, somente se justificam enquanto perdurarem a situação de desigualdade
decorrente do longo período de segregação.
Assim define o relator:
“É importante ressaltar a natureza transitória das
políticas de ação afirmativa, já que as desigualdades entre
negros e brancos não resultam,
como é evidente, de uma desvalia natural ou genética,
mas decorrem de uma acentuada inferioridade em que
aqueles foram posicionados nos planos econômico, social e
político em razão de séculos de dominação dos primeiros
pelos segundos. Assim, na medida em que essas distorções
históricas forem corrigidas e a representação dos negros e
demais excluídos nas esferas públicas e privadas de poder
atenda ao que se contém no princípio constitucional da
isonomia, não haverá mais qualquer razão para a subsistência
dos programas de reserva de vagas nas universidades
públicas, pois o seu objetivo já terá sido alcançado.”
A partir de tais fundamentos, é possível verificar que o Supremo Tribunal
Federal, unanimemente, já se posicionou pela constitucionalidade da adoção da política
afirmativa de cotas raciais.
No próximo capítulo buscar-se-á demonstrar que os mesmos fundamentos
utilizados para tal conclusão quanto às cotas em universidades públicas, também podem
ser aproveitados para que se defenda a constitucionalidade das cotas raciais em
concursos públicos previstas na lei 12.990/2014.
3.3 As disposições da lei 12.990/2014 frente ao precedente fixado pelo
Supremo Tribunal Federal na ADPF 186.
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Diante da análise do disposto na lei 12.990/2014 ficou demonstrado que a
referida norma tem por objetivo assegurar durante o período, a princípio, de 10 anos
que 20% das vagas dos concursos públicos da administração pública federal e
administração pública indireta federal sejam reservadas a negros e pardos que assim se
autodeclarem, conforme quesito adotado pelo IBGE.
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Destas informações observa-se que todos os fundamentos levantados no tópico
anterior aplicam-se às disposições da lei 12.990/2014.
Isso porque a referida norma objetiva a promoção da inclusão social no que diz
respeito à população negra, estando aliada e dando concretude à igualdade material.
Em razão disso, traduz-se a referida ação afirmativa em política pública que
visa cumprir o que preconiza os ideiais da justiça distributiva.
Outrossim, a política instituída pela lei 12.990/2014 contribui para a formação
da consciência étnico-racial não mais como fator de exclusão, mas sim de inclusão.
A partir do momento em5 que uma maior parcela da população negra se
identifica naqueles que ocupam os cargos de maior destaque, espera-se que haja o
fomento da esperança e da crença na possibilidade de sucesso em certames públicos por
parte daqueles que outrora apenas se reconheciam como excluídos.
Por fim, vale destacar que o requisito da transitoriedade está expresso na lei
12.990/2014, conforme expresso em seu artigo 6º.
4. CONCLUSÃO
Diante das considerações apresentadas no artigo, ficou claro que a
Constituição da República de 1988 impõe ao Estado o dever de promoção da igualdade
em seu aspecto material, cumprindo os objetivos de construir uma sociedade livre, justa
e solidária e reduzir as desigualdades sociais.
Para tanto, verificou-se que um dos principais instrumentos para concretização
deste projeto constitucional é através da promoção da inclusão social mediante ações
afirmativas, dentre as quais enquadram-se as cotas raciais.
Apresentou-se ainda justificativa sob a perspectiva histórico-cultural, bem
como a partir de dados estatísticos, quanto à necessidade de adoção das medidas
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afirmativas no que tange à parcela da população brasileira identificada como negra ou
parda.
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Diante disso, é possível extrair o substrato de legitimidade para elaboração da
lei 12.990/2014.
No que diz respeito às disposições normativas da lei 12.990/2014, é possível
verificar que possui os mesmos pilares da controvérsia, quanto ao contexto e conteúdo,
que foi objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental 186.
Deste modo, a mesma lógica aplicada pelo Supremo Tribunal Federal deve
prevalecer no que tange ao juízo de constitucionalidade acerca da lei 12.990/2014.
Vale ressaltar que a norma objeto de estudo objetiva dar cumprimento ao
projeto constitucional idealizado pela intitulada “Constituição Cidadã”, contribuindo,
desta forma, para a construção de um Estado forte, pautado nos valores da democracia,
permitindo a todos os seus membros o pleno exercício dos direitos fundamentais.
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RESUMO: O presente artigo busca apresentar a discussão judicial acerca da legalidade
e constitucionalidade da edição do Decreto no 8.426/2015, que reestabelece as alíquotas
da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS incidentes sobre receitas financeiras das pessoas
jurídicas. De início, faz-se uma análise contextual sobre a natureza dos referidos
tributos. Em seguida, demonstra-se a evolução histórica da cobrança do PIS/PASEP e
COFINS até o reestabelecimento de suas alíquotas. Posteriormente, consideram-se as
posições jurídico-doutrinárias em prol dos contribuintes e da Fazenda pública em
relação ao tema, incluindo a visão judicial no que atine a tal controvérsia. Por fim,
apresentam-se as possíveis tendências das cortes superiores e as conclusões.
Palavras-chave: Tributos, receitas financeiras, PIS/PASEP, COFINS, Decreto
no8.426/15, restabelecimento de alíquota.
Introdução
A Constituição Federal de 1988 trouxe um título à parte para tratar
exclusivamente sobre a questão tributária. O Sistema Tributário Nacional, estabelecido
entre os artigos 145 e 162 da Constituição, é onde encontram-se definidos os principais
conceitos e princípios norteadores da legislação tributária infraconstitucional.
Já no artigo 145 da mesma Constituição, o legislador determinou quais tributos
poderiam ser instituídos por cada ente da Federação, respectivamente, dividindo-os em
três espécies, tal qual o Código Tributário Nacional – CTN : impostos, taxas e
contribuições de Melhoria.
Além dessas três espécies de tributo, a Constituição Federal prevê, no artigo
148, a possibilidade da União instituir, mediante lei complementar, empréstimos
compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminência, ou em caso de investimento público de
caráter urgente e de relevante interesse nacional.
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O artigo 149 da Constituição Federal estabelece, por sua vez, a possibilidade
de a União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
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interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas.
A controvérsia em relação às espécies tributárias surgiu em razão do art. 5odo
CTN que dispõe que “os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”, não
prevendo empréstimos compulsórios e contribuições sociais como tributos em seu
escopo. Empréstimos compulsórios são tratados à parte, no artigo 15 do CTN.
Diante de tal conflito, a doutrina mostra-se dividida quanto a classificação
tributária. Dentre as diversas correntes, duas destacam-se: enquanto alguns estudiosos
defendem a chamada “teoria tripartite”, que intervém em favor da existência de três
espécies de tributo, outros defendem a “teoria pentapartite”, a qual advoga pela
existência de 5 espécies de tributos no Brasil.
A teoria tripartite, defendida por alguns tributaristas como Roque Antônio
Carraza (2011, p. 137) e Paulo de Barros Carvalho (2012, p. 75) , é aquela que defende
como espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias, apenas.
De acordo com os autores, as contribuições sociais, as contribuições de
5
intervenção no domínio econômico,
e as contribuições de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, assim como os empréstimos compulsórios, seriam
classificados como subespécies de tributos, estando dentro da classificação de uma das
3 espécies definidas pelo CTN.
Já a teoria pentapartite, que tutela a existência de cinco espécies tributárias, é
majoritária. O tributarista Ives Gandra Martins (2011, p. 96), por exemplo, entende que
os tributos são classificados em impostos, taxas, contribuição de melhoria,
contribuições sociais e empréstimo compulsório.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também já se manifestou em defesa
da teoria pentapartite. No julgamento do RE n. 146.733-9/SP, em voto condutor,
proferido pelo Min. Moreira Alves, adotou a teoria pentapartida:
Ementa: (…). De fato, a par das três modalidades de tributos
(os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria), a que se
refere o art. 145, para declarar que são competentes para instituílos a União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, os
arts. 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias, para

cuja instituição só a União é competente: o empréstimo
compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de
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intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
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Dessa maneira, têm-se impostos, taxas e contribuições de melhoria a serem
instituídos por todos os entes federativos e o empréstimo compulsório e as
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas a serem instituídos exclusivamente pela União.
2. Impostos x contribuições socias
O imposto, de acordo com o artigo 16 do CTN, é definido como sendo uma
obrigação que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte.
Enquanto as contribuições sociais estão previstas no art. 149 da Constituição
Federal e são subdivididas em três espécies: contribuições sociais em sentido estrito,
contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) e contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
As contribuições sociais em sentido estrito, por seu turno, podem ser divididas
em previdenciárias (aquelas destinadas ao custeio da Previdência Social) e não
previdenciárias (voltadas ao financiamento da Seguridade Social como um todo).
Nesse sentido, a principal diferença entre impostos e contribuições sociais
reside justamente na vinculação da receita a uma determinada finalidade. Enquanto a
instituição de imposto independe de qualquer atividade estatal específica, a instituição
de determinada contribuição social deve possuir finalidade específica, com valores de
sua arrecadação vinculados à finalidade de sua criação.
3. Breve histórico da PIS/PASEP e da COFINS
Em 1970, foram criadas duas contribuições sociais: o PIS (Programa de
Integração Social), por meio da Lei Complementar no 07 e o PASEP (Programa de
Formação de Patrimônio do Servidor Público), por meio da Lei Complementar no 08:
O Programa de Integração é um programa de
complementação de renda governamental. Até a Constituição de
1988, a taxa PIS-COFINS era destinada para quotas deste
programa, sendo que o rendimento destas quotas podem ser
sacadas anualmente e somente em eventos específicos como
aposentadoria, morte ou doenças graves (Neoplasia e AIDS). O
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matrimônio não é mais motivo para o saque. Outra
possibilidade de ganho é o abono salarial que segue a seguinte
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métrica, tendo cinco anos de cadastro no banco de dados que é
o PIS, trinta dias trabalhados formalmente e media salarial igual
ou inferior a dois salários mínimos informados por Relação
Anual de Informações Sociais. Existem outras possibilidades de
ganho como o defeso para pescadores. Há também um banco de
dados onde a CEF, o Sistema Único de Saúde, o Ministério de
Trabalho e Emprego, entre outros, tem os dados de cidadãos,
porém somente a CEF acata o DCT que serve para a contagem
do tempo do cadastro do cidadão.
O PIS foi instituído com a justificativa de promover a
integração do empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas. Na prática consiste em um programa de transferência
de renda, possibilitando melhor distribuição da renda nacional.
Atualmente
o abono do PASEP (funcionários públicos) é
5
pago no Banco do Brasil, enquanto que o abono do PIS
(funcionários de empresas privadas) é feito na Caixa Econômica
Federal. (PIS/PASEP, 2017)
A recepção das Leis Complementares instituidoras do PIS e do PASEP se deu
por meio do artigo 239 da Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para
o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar
nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei
Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir
da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que
a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de
que trata o § 3º deste artigo.
(…)
§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que
contribuem para o Programa de Integração Social ou para o
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Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor
o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já
participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição. (BRASIL, Constituição, 1988)
Já a COFINS, por sua vez, foi criada, com amparo na alínea b, inciso I do
artigo 195 da Constituição, por meio da Lei Complementar no 70 de 1991. Destinada,
como o próprio nome explicita, a seguridade social, que abrange a previdência social, a
saúde e a assistência social.
Tanto a PIS/PASEP quanto a COFINS, a princípio, foram instituídas com
a cobrança feita cumulativamente, ou seja, ambas incidiam em cada uma das etapas do
processo produtivo ou da cadeia de comercialização, sem direito ao creditamento,
acarretando a incidência em cascata.
Somente com a instituição das Leis no 10.637 (PIS/PASEP), de 30 de dezembro
de 2002, e no 10.833 (COFINS), de 29 de dezembro de 2003, que surgiu a nãocumulatividade para a cobrança da PIS/PASEP e da COFINS, inspirada na forma de
cobrança do IPI. Tal alteração na cobrança trouxe a contrapeso o aumento de suas
alíquotas: de 0,65% para 1,65% e de 3% para 7,6%, respectivamente.
Ainda em 2003, a não-cumulatividade da PIS/PASEP e da COFINS foi
constitucionalizada, por meio da Emenda Constitucional no 42/2003, que inseriu o § 12
no artigo 195 da Constituição, com o seguinte teor:
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para
os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e
IV do caput, serão não-cumulativas. (BRASIL, Constituição,
1988)
4. PIS/PASEP e COFINS sobre receitas financeiras
A Lei 10.833/03, apesar de tratar primordialmente da COFINS, reuniu em um
só dispositivo as disposições da PIS/PASEP, conforme art. 15 da dita lei. Dessa,
maneira, grande parte dos dispositivos presentes na lei em questão referem-se tanto à
COFINS quanto à PIS/PASEP. Dentre os dispositivos coincidentes está a previsão da
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incidência da PIS/PASEP e da COFINS sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
conforme art. 1o da mesma Lei.
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Com base em tal dispositivo, qualquer receita auferida pela empresa, seja ela
operacional ou não, compõe a base de cálculo da PIS/PASEP e da COFINS, até mesmo
as receitas financeiras, incluídas aí juros, os descontos recebidos, os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, as receitas de títulos vinculados ao mercado
aberto, as receitas sobre quaisquer outros investimentos temporários, os prêmios sobre
resgate de títulos e debêntures, as atualizações monetárias e as variações monetárias em
função da taxa de câmbio.
Em abril de 2004, com a edição da Lei no 10.865, ficou autorizada, não só a
incidência da PIS/PASEP e da COFINS sobre importação, como também a redução e o
restabelecimento das alíquotas de ambas as contribuições incidentes sobre receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas no regime não-cumulativo, conforme
excerto:
5

Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de
crédito nos percentuais que estabelecer e para os fins referidos
no art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente às despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos,
inclusive pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no
exterior.
(…)
§ 2o O Poder Executivo poderá, também, reduzir e
restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 8o desta Lei, as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas
hipóteses que fixar. (BRASIL, Lei no 10.865, 2004)
Dessa maneira, respaldado pela previsão contida no artigo cito, o Decreto
n 5.164, de 30 de julho de 2004, reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
o
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PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa das referidas contribuições,
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exceto receitas financeiras oriundas de juros sobre capital próprio e decorrentes de
operações de hedge, no texto de seu art. 1o.
Logo em 2005, o Decreto no 5.164 é revogado pelo Decreto no 5.442. A
Alíquota zero sobre as receitas financeiras foi mantida. A modificação em relação à
norma anterior veio em relação a aplicação da alíquota zero, também, sobre as receitas
oriundas de operações de hedge, permanecendo a exceção do juros sobre o capital
próprio.
Tal alíquota zero permaneceu até a edição, em 2015, do Decreto no 8.426, que
restabeleceu a incidência da PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras
auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das
referidas contribuições. O artigo 1o desse diploma normativo determinou o
restabelecimento de alíquota para 0,65% da PIS/PASEP e para 4% da COFINS;
resultando num incremento final da carga tributária em 4,5%.
A Receita Federal do Brasil (2015) publicou Nota Explicativa, ainda em abril,
logo após a edição do Decreto no 8.426/15, na qual ressaltava o fato de que a Lei
no 10.835/04, que instituiu a incidência da PIS/PASEP e da COFINS na importação,
autorizou também o executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas das mencionadas
contribuições incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de não cumulatividade.
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil esclarece que o restabelecimento da
alíquota da PIS/PASEP 0,65% e da alíquota da COFINS para 0,4% e se deu com o
intuito de evitar abrir mão de recursos para seguridade social, tendo tal
restabelecimento se dedado apenas de maneira parcial, dado que os limites
estabelecidos em lei são de 1,65% e 7,6% respectivamente.
Com a edição do Decreto no 8.426/15, que determinou o restabelecimento das
alíquotas sobre receitas financeiras, surgiram diversas ações judiciais questionando a
legalidade e a constitucionalidade do aumento por meio de decreto presidencial.
Quanto a constitucionalidade de tal decreto, alguns contribuintes alegaram
tratar-se de ato inconstitucional, haja vista que a Constituição Federal em seu art. 153,
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§1o, autoriza o Poder Executivo a alterar as alíquotas de imposto de importação, de
exportação, sobre produtos industrializados e sobre operações financeiras, não
existindo previsão para o aumento da alíquota de contribuições via decreto do
Executivo.
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Os contribuintes ainda alegam que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar sem lei que o estabeleça”, em
conformidade com o estabelecido no art. 150, inciso I.
Em contrapartida, a Fazenda Nacional alega que não se trata de aumento de
alíquota por meio de decreto e sim de restabelecimento, conforme disposto no art. 27,
§2o, da Lei no 10.865/04, que dispôs sobre a possibilidade do Poder Executivo de
reduzir e restabelecer as alíquotas da PIS/PASEP e da COFINS até os limites
percentuais previstos na mesma lei.
A princípio, os tribunais inferiores acataram os argumentos apresentados pelos
contribuintes, como é o caso da decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da
5o Região, no processo AC 0806001932015408300 PE, no qual a 1aTurma decide por
5

dar provimento ao recurso e conceder ordem determinando que a impetrada se abstenha
de adotar quaisquer medidas em relação a cobrança das referidas contribuições, nesse
sentido:
3. Nos termos do art. 150, I, da CF/88, a fixação de
alíquota mediante decreto viola o princípio da legalidade
(constitucionalmente ressalvadas as alterações das alíquotas do
II, do IE, do IPI, do IOF e da CIDE-Combustível), exigindo-se
lei formal, sem possibilidade de disposição em contrário pela lei
ordinária, para a fixação de todos os elementos essenciais do
tributo.
Outra decisão favorável ao contribuinte foi tomada pela 12a Vara Federal do Rio
de Janeiro, em sede de mandado de segurança impetrado pela Concessionária Porto
Novo S/A, que solicitou a suspensão da cobrança da PIS/PASEP e da COFINS,
afastando integralmente a aplicação do Decreto no 8.426/15. Em sua decisão, asseverou
o juiz:
(…) em observância ao princípio da legalidade tributária,
todos os elementos da hipótese de incidência do tributo, tais
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como o fato gerador, contribuinte, o aspecto temporal e
espacial, a base de cálculo, bem como a alíquota devem estar
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previstos em lei. Sendo assim, a alíquota, enquanto integrante
da hipótese de incidência tributária, não pode ser objeto de
delegação por parte do ente competente para instituição e/ou
majoração do tributo.
Apesar de algumas sentenças favoráveis ao contribuinte nos Tribunais
Regionais Federais - TRF, as decisões mais recentes, no entanto, têm sido favoráveis à
Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido no âmbito do processo AC
50086515320164047201 SC, no qual o contribuinte questiona a legalidade e a
constitucionalidade do referido decreto, de ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
DECRETO
No 8.426/2015.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
RESTABELECIMENTOS DE ALÍQUOTAS. Inocorrência de
violação à constituição. O Decreto no 8.426/2015, ao
restabelecer as alíquotas para a tributação pela PIS e pela
COFINS das receitas financeiras (anteriormente fixadas em
zero, com a edição dos Decretos 5.164/2004 e 5.442/2005), está
restrito aos termos da autorização dada pela Lei 10.865/2004,
artigo 27, parágrafo 2o(que viabilizou a possibilidade de
redução e restauração das referidas alíquotas, nos limites dos
percentuais previstos nos incisos I e II do caput do art. 8o da Lei
10.865). Hipótese em que não se verifica violação à
Constituição (artigos 149, 150, 153 e 195), em especial, ao
princípio da legalidade, ou à legislação infraconstitucional.
O TRF 4o Região em julgamento decidiu, em 09 de maio de 2017, mais uma
vez, em favor da União. O acórdão proferido por esse tribunal, na esfera da apelação
cível no 5016963-18.2016.4.04.7201/SC, na qual o contribuinte alega que o aumento
das alíquotas da PIS e da COFINS ferem o princípio da isonomia:
O restabelecimento da incidência do PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras para as empresas optantes pelo
regime da não cumulatividade não ofende o princípio da
isonomia, o qual veda tratamento desigual para contribuintes
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que estejam em situações equivalentes, o que não se verifica
entre empresas submetidas a regimes de apuração diversos,
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ainda que se trate de pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo
setor econômico. Ademais, a imposição de determinada forma
de regime de apuração não depende exclusivamente da
atividade econômica da empresa, mas também de outros fatores
relacionados a critérios de extrafiscalidade, o que autoriza a
dispensa de tratamento diferenciado para contribuintes em
situações distintas.
Já o TRF da 3a Região, em acórdão proferido no âmbito do processo
no0002326-82.2016.4.03.6100/SF, no qual o contribuinte defende que o
restabelecimento das alíquotas da PIS e da COFINS pelo Decreto no 8.426/2015 ofende
os princípios da legalidade e não-cumulatividade, decidiu:
O Decreto no 8.426/15, editado com fundamento no art. 27,
§2o, da Lei no 10.865/04, não implicou em ofensa aos princípios
da legalidade,
da tipicidade fechada, da indelegabilidade da
5
competência e da reserva legal, uma vez que não promoveu a
majoração ou a instituição de novo tributo, mas apenas o
restabelecimento de alíquota cuja cobrança já estava autorizada
pela legislação, na medida em que os elementos essenciais para
a validade e exigibilidade do tributo (hipótese de incidência,
sujeição passiva, alíquota e base de cálculo) foram definidos
pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Em agosto de 2016, a ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber negou
seguimento do recurso que discute a cobrança da PIS/PASEP e da COFINS sobre
receitas financeiras. O entendimento da ministra é que se trata de matéria
infraconstitucional e, portanto, deve ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Em sua decisão a ministra afirma que, uma vez que a matéria infraconstitucional
foi analisada pelos tribunais inferiores, não cabe alegação de afronta ao artigo 150, § 1o,
da Constituição Federal.
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É bem verdade que tal decisão, por ter sido tomada de maneira monocrática,
pode ser revista e voltar a ser tratada pela Corte Suprema, como no caso do ICMS na
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base de cálculo da PIS/COFINS, no entanto, por hora cabe ao STJ apreciar a matéria.
A controvérsia fora analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em 19 de
setembro de 2017, no Resp. no 1.586.950-RS (2016/0049204-1), na 1a Turma. A
Turma, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e Regina Helena Costa (votovista), negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro
Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria
(voto-vista) os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista) e Sérgio Kukina.
Não obstante o julgado, o mesmo não tem caráter vinculante, pois não se deu
em regime de repercussão geral ou de caráter vinculante nos termos do art. 332 do
Novo Código de Processo Civil:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o
juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre
direito local. (BRASIL, Lei 13.105, 2015)
Nessa senda, os demais juízos e tribunais inferiores poderão decidir a despeito
do entendimento do STJ, entrementes que dentro deste, no referido julgado,
evidenciou-se a divergência entre seus ministros, caracterizada em três correntes:
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1) Ilegalidade do Decreto no 8.426/15 em razão da inclusão das receitas
financeiras no conceito de faturamento da empresa, conforme voto do Min. Rel.
Napoleão Nunes Maia Filho;
2) Ilegalidade do cito decreto em razão da fixação da alíquota por meio de
decreto sem autorização legal prévia, o que não seria o caso, entendimento expressado
no voto da Min. Regina Helena Costa; e
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3) Legalidade do decreto, haja vista que a Lei no 10.865 de 2004 estabeleceu a
possibilidade de redução e aumento da alíquota, entendimento esposado pelo Relator
para o acórdão, Min. Gurgel de Faria, seguido pela maioria da turma.
Conclusão
Pelo exposto, a despeito da ausência de ressalva constitucional acerca da
legalidade estrita quando da alteração da alíquota de contribuições, dentre os diversos
entendimentos judiciais, ganha força a corrente jurisprudencial que considera
constitucional o Decreto no 8.426/15, favorecendo a União, denegando os pedidos do
contribuinte e considerando legal 5a incidência da PIS/PASEP e da COFINS sobre
receitas financeiras.
Compartilha-se da opinião do Ministro Gurgel de Faria. O Decreto no 8.426/15
tem seu escopo forjado com esteio na Lei no 10.865/2004, que autoriza o aumento e a
diminuição da alíquota da PIS/PASEP e da COFINS não cumulativos. Uma vez que a
lei não foi declarada inconstitucional, não há que se falar em inovação no ordenamento
jurídico e fixação da alíquota por decreto. A alíquota fora fixada por lei, e o decreto foi
meio, por ela determinado, para seu aumento.
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RESUMO: O presente artigo analisará a classificação dos tributos quanto à
possibilidade de repercussão do encargo econômico-financeiro, bem como enfrentará, à
luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a problemática em torno da
legitimidade ativa para pleitear a restituição de indébito no caso de pagamento indevido
de tributos indiretos.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da classificação dos tributos quanto à possibilidade de
repercussão do encargo econômico-financeiro e definição das figuras dos contribuintes
de fato e de direito. 3. Do direito à restituição do indébito no caso de pagamento
indevido de tributos indiretos. 4. Da legitimidade ativa para pleitear repetição de
indébito nos tributos indiretos à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 5. Da
excepcional legitimidade do contribuinte de fato para pedir restituição no caso de
serviços públicos concedidos. 6. Conclusão. 7. Referências.
5

Palavras-chaves: Tributário. Tributo indireto. Pagamento indevido. Restituição.
Contribuinte de fato e de direito. Legitimidade.

1. INTRODUÇÃO
Quando o contribuinte paga indevidamente um tributo, surge para ele
o direito à restituição, sob pena de caracterizar-se enriquecimento sem causa por parte
da Fazenda Pública.
A restituição dos chamados tributos diretos revela-se por demais
simples, uma vez que nestes a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma
que sofre o impacto econômico financeiro do tributo. De outro vértice, a restituição
dos tributos indiretos, em razão da subdivisão da figura do contribuinte em de fato e de
direito, tem sido objeto de debates doutrinários e alterações jurisprudenciais ao longo
dos anos, o que demanda um olhar mais atento por parte dos integrantes da comunidade
jurídica.
2. DA CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS QUANTO À POSSIBILIDADE
DE REPERCUSSÃO DO ENCARGO ECONÔMICO-FINANCEIRO E
DEFINIÇÃO DAS FIGURAS DOS CONTRIBUINTES DE FATO E DE
DIREITO
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Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômicofinanceiro, a doutrina costuma classificar os tributos em diretos e indiretos.
Para Ricardo Alexandre, tributos indiretos são aqueles que, em
virtude de sua configuração jurídica, permitem translação do seu encargo econômicofinanceiro para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo. O
autor destaca que essa definição inclui tão somente os tributos que já foram
tecnicamente concebidos como aptos à transferência oficial do encargo, uma vez que,
do ponto de vista econômico, a translação para o consumidor se verifica em
praticamente todos os tributos. Trata-se, portanto, de repercussão jurídica do encargo,
e não apenas de repercussão econômica. Os tributos indiretos mais conhecidos são o
imposto sobre produtos industrializados (IPI) e o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS), previstos, respectivamente, no art. 153, IV, e
no art. 155, II, ambos da Constituição Federal.
De outro vértice, tributos diretos são aqueles que não permitem tal
translação, de modo que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que
sofre o impacto econômico financeiro do tributo. O imposto sobre a propriedade de
veículos automotores (IPVA), previsto no art. 155, III, da CF é exemplo de tributo
direto.
Kiyoshi Harada destaca a classificação dos impostos em diretos e
indiretos, nos seguintes termos:
A doutrina costuma classificar os impostos em diretos e
indiretos. Imposto direto seria aquele em que não há
repercussão econômica do encargo tributário, isto é, aquela
pessoa que praticou o fato tipificado na lei suporta o respectivo
ônus fiscal. O imposto indireto seria aquele em que o ônus
financeiro do tributo é transferido ao consumidor final, por
meio do fenômeno da repercussão econômica.
De acordo com Leandro Paulsen, nos tributos indiretos, o
contribuinte se subdivide em duas figuras jurídicas distintas, quais sejam, a de
contribuinte de direito (de jure) e a de contribuinte de fato (de facto):
Tratando-se de tributos indiretos, assim considerados
aqueles relativamente aos quais o próprio legislador estabelece
que sejam destacados no documento fiscal de venda e que
componham o valor total da operação, como é o caso do IPI, do
ICMS e, via de regra, também do ISS, aplica-se o art. 166 do
CTN. Nesses casos, teremos duas figuras a considerar, a
do contribuinte de direito e a do contribuinte de fato.
Contribuinte de direito é a pessoa que, por realizar o
fato gerador, é obrigada por lei ao pagamento do
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tributo. Contribuinte de fato é outra pessoa que, não
estando obrigada a efetuar o pagamento do tributo perante
o Fisco, suporta indiretamente o ônus da tributação na
medida em que a ela é repassada a carga tributária.
O contribuinte de direito é, assim, a pessoa que realiza a situação
que constitui o fato gerador, ficando obrigada ao pagamento do tributo. O
contribuinte de fato, por sua vez, é a pessoa que sofre o encargo financeiro do tributo,
sem realizar o fato gerador nem participar da relação tributária, constituindo figura
típica dos tributos indiretos.
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3. DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NO CASO DE
PAGAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS INDIRETOS
Quando o contribuinte paga um tributo que era indevido ou recolhe
valor maior do que aquele que era realmente devido, surge o direito à restituição, uma
vez que, do contrário, haveria enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública.
A título exemplificativo, suponha-se que um comerciante
(contribuinte de direito do ICMS) realizou uma venda a consumidor (contribuinte de
fato), recolhendo nessa operação o valor de R$ 2.000,00 de ICMS. Suponha-se, ainda,
que, posteriormente, verifique-se que, nessa operação, o recolhimento do ICMS deveria
ter sido de apenas R$ 400,00.
5
Na referida situação, caso a restituição do indébito tributário se dê em
favor do comerciante (já que ele, a rigor, realizou o recolhimento do ICMS), este
receberá de volta do Fisco um valor, que, na prática, foi suportado pelo consumidor.
Com base nesse raciocínio, e vislumbrando a existência de
enriquecimento sem causa por parte do contribuinte de direito, a solução encontrada
pelo STF, em um primeiro momento, foi vedar a possibilidade de restituição, editando a
Súmula nº 71, datada de 13/12/1963, segundo a qual “embora pago indevidamente, não
cabe restituição de tributo indireto”.
Ricardo Alexandre, de forma didática, expõe a crítica feita pela
doutrina acerca do entendimento sumulado:
A doutrina teceu severas críticas ao entendimento,
argumentando, basicamente, que, sob a desculpa de tentar evitar
o enriquecimento sem causa (do contribuinte de direito), o STF
acabou por oficializá-lo, porque a negativa de restituição de
valor recebido a maior configura enriquecimento sem causa do
beneficiário do pagamento (no caso, o Estado). Posicionando-se
de maneira no mínimo curiosa, o Tribunal afirmava que, se o
enriquecimento sem causa fosse inevitável, mal menor seria sua
ocorrência em benefício do Estado, pois o privilégio seria
repartido por toda a sociedade.
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Mais à frente, em 25/10/1966, com a edição do CTN, o direito à
restituição do indébito tributário em caso de pagamento indevido de tributos indiretos
foi garantido pelos seguintes dispositivos:
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Art.
165. O
sujeito
passivo
tem
direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação
da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo
ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por
este expressamente autorizado a recebê-la.
O art. 166 do CTN, assim, expressamente referiu-se à sistemática dos
tributos indiretos e assentou que a restituição de tributos dessa natureza é devida
quando: a) o contribuinte de direito prova que não transferiu o encargo financeiro ao
contribuinte de fato ou b) o contribuinte de direito, tendo transferido o citado encargo
ao contribuinte de fato, encontra-se expressamente autorizado por este a vindicar a
restituição.
Assegurado legalmente o direito à restituição em caso de pagamento
indevido de tributo, exsurgiu a discussão em torno da legitimidade para ajuizamento da
ação de repetição de indébito tributário.
4. DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR REPETIÇÃO DE
INDÉBITO NOS TRIBUTOS INDIRETOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES
Após a edição do CTN, o STF alterou o posicionamento firmado na
Súmula nº 71 e passou a afirmar a existência do direito à restituição do indébito
tributário nos chamados tributos indiretos, editando, em 13/12/1969, a Súmula nº 546,
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segundo a qual “cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido
por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de
facto o quantum respectivo”.
Apesar de a redação da Súmula nº 546 assentar a possibilidade de
restituição em favor do contribuinte de direito, surgiu uma corrente defendendo que a
redação do art. 166 autorizaria que também o contribuinte de fato pleiteasse a
restituição, desde que comprovasse ter arcado com o ônus financeiro do tributo.
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De fato, para os que sustentam a referida tese, a primeira parte do art.
166 do CTN, ao determinar que “a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido o encargo”, permitiria que o contribuinte de fato, munido de nota
fiscal por meio da qual comprove que suportou o pagamento do ICMS, estivesse
legitimado a requerer a restituição. De acordo com Ricardo Alexandre, “essa é a
interpretação que mais se coaduna com os ideais de justiça, propiciando àquele que
efetivamente foi lesado a possibilidade de reparação direta de seu prejuízo”.
Nesse ponto, Hugo de Brito Machado, ao fazer uma reconstrução
histórica sobre o tema, explica que “o STJ chegou a reconhecer legitimidade ativa ad
causam a qualquer dos dois: ao contribuinte de direito, quando prove não haver
repassado o ônus, ou estar autorizado pelo contribuinte de fato, e a este último nos
demais casos, como regra geral”.5 A fim de demonstrar o entendimento que então
vigorava na Corte Cidadã, o autor traz o seguinte precedente:
RECURSO
ESPECIAL.
PIS
E
COFINS
LEGITIMIDADE ATIVA DAS EMPRESAS VAREJISTAS
DE COMBUSTÍVEIS PARA DISCUTIR JUDICIALMENTE
O RECOLHIMENTO DAS CITADAS EXAÇÕES.
1. A Primeira Turma desta Corte tem-se manifestado,
desde o julgamento do REsp 142.152/PR, da relatoria do
Ministro José Delgado, publicado no DJU de 15/12/1997, p.
66290, no sentido de que os varejistas de combustíveis possuem
legitimidade para ajuizar ações que visem a discutir a exigência
fiscal de recolhimento do PIS e da Cofins, tendo em vista que é
sobre eles que recai o ônus tributário.2. Recurso especial a que
se nega provimento.
Ocorre que, mais adiante, o STJ reformulou seu posicionamento e
consolidou a tese de que, nos tributos indiretos, é o contribuinte de direito que possui
legitimidade ativa para pleitear a restituição de indébito, uma vez que é ele quem
realiza o fato gerador e integra a relação jurídico-tributária estabelecida com o Fisco.
O julgamento paradigmático ocorreu em 24/3/2010, sob a égide da
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), e discutia a
possibilidade de as empresas distribuidoras de bebida, contribuintes de fato do IPI,
postularem em Juízo o creditamento do imposto pago pelos fabricantes. Na ocasião, o
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STJ negou o direito às distribuidoras, assentando-lhes a falta de legitimidade, haja vista
sua condição de contribuinte de fato e, portanto, sua ausência de participação formal na
relação tributária estabelecida com o Fisco. Em razão da relevância, imperioso conferir
os principais trechos REsp 903.394/AL
ROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DISTRIBUIDORAS
DE
BEBIDAS. CONTRIBUINTES DE FATO. ILEGITIMIDA
DE ATIVA AD CAUSAM. SUJEIÇÃO PASSIVA APENAS
DOS
FABRICANTES
(CONTRIBUINTESDE
DIREITO). RELEVÂNCIA
DA
REPERCUSSÃO
ECONÔMICA DO TRIBUTO APENAS PARA FINS DE
CONDICIONAMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO
SUBJETIVO
DO CONTRIBUINTE DE
JURE À RESTITUIÇÃO(ARTIGO
166,
DO
CTN). LITISPENDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E356/STF. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO. 1. O "contribuinte de fato" (in casu,
distribuidora de bebida) não detém legitimidade ativa ad
causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao
IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido
pelo "contribuinte de direito" (fabricante de bebida), por
não integrar a relação jurídica tributária pertinente. (...) 3.
Consequentemente, é certo que o recolhimento indevido de
tributo implica na obrigação do Fisco de devolução
do indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de
exigi-lo. 4. Em se tratando dos denominados "tributos
indiretos" (aqueles que comportam, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro), a norma
tributária
(artigo
166,
do
CTN)
impõe
que
a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que
comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso
contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo
terceiro a quem o ônus foi transferido. 5. A exegese do
referido dispositivo indica que: "...o art. 166, do CTN, embora
contido no corpo de um típico veículo introdutório de norma
tributária, veicula, nesta parte, norma específica de direito
privado, que atribui ao terceiro o direito de retomar
do contribuinte tributário, apenas nas hipóteses em que a
transferência for autorizada normativamente, as parcelas
correspondentes ao tributo indevidamente recolhido: Trata-se de
norma privada autônoma, que não se confunde com a norma
construída da interpretação literal do art. 166, do CTN. É
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desnecessária qualquer autorização do contribuinte de fato ao de
direito, ou deste àquele. Por sua própria conta, poderá
o contribuinte de fato postular o indébito, desde que já
recuperado pelo contribuinte de direito junto ao Fisco. No
entanto, note-se que o contribuinte de fato não poderá
acionar diretamente o Estado, por não ter com este
nenhuma relação jurídica. Em suma: o direito subjetivo à
repetição
do indébito pertence
exclusivamente
ao
denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez
recuperado o indébito por este junto ao Fisco, pode
o contribuinte de fato, com base em norma de direito
privado,
pleitear
junto
ao contribuinte
tributário a restituição daqueles valores. (...)" (Marcelo
Fortes de Cerqueira, in "Curso de Especialização em
Direito Tributário - Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo
de Barros Carvalho", Coordenação de Eurico Marcos Diniz de
Santi, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs. 390/393) 6.
Deveras, o condicionamento do exercício do direito subjetivo
do contribuinte que pagou tributo indevido (contribuinte de
direito) à comprovação de que não procedera à repercussão
econômica do tributo ou à apresentação de autorização do
"contribuinte de fato" (pessoa que sofreu a incidência
econômica 5do tributo), à luz do disposto no artigo 166, do
CTN, não possui o condão de transformar sujeito alheio à
relação jurídica tributária em parte legítima na ação
de restituição de indébito. 7. À luz da própria interpretação
histórica do artigo 166, do CTN, dessume-se que somente
o contribuinte de direito tem legitimidade para integrar o
pólo ativo da ação judicial que objetiva a restituição do
"tributo indireto" indevidamente recolhido(Gilberto Ulhôa
Canto, "Repetição de Indébito", in Caderno de Pesquisas
Tributárias, n° 8, p. 2-5, São Paulo, Resenha Tributária, 1983; e
Marcelo Fortes de Cerqueira, in "Curso de Especialização em
Direito Tributário - Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo
de Barros Carvalho", Coordenação de Eurico Marcos Diniz de
Santi, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs. 390/393). 8. É
que, na hipótese em que a repercussão econômica decorre
da natureza da exação, "o terceiro que suporta com o ônus
econômico do tributo não participa da relação jurídica
tributária, razão suficiente para que se verifique a
impossibilidade desse terceiro vir a integrar a relação
consubstanciada
na
prerrogativa
da
repetição
do indébito, não
tendo,
portanto, legitimidadeprocessual" (Paulo de Barros Carvalho,
in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2ª ed., São
Paulo, 2008, Ed. Noeses, pág. 583) .(...) 14. Consequentemente,
revela-se escorreito o entendimento exarado pelo acórdão
regional no sentido de que "as empresas distribuidoras de
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bebidas, que se apresentam como contribuintes de fato do
IPI, não detém legitimidade ativa para postular em juízo o
creditamento relativo ao IPI pago pelos fabricantes, haja
vista
que
somente
os
produtores
industriais,
como contribuintes de
direito
do
imposto,
possuem legitimidade ativa".
15.
Recurso
especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Dessa forma, segundo o posicionamento atual do STJ, cabe apenas ao
contribuinte de direito (e não ao de fato) ajuizar ação de repetição de indébito em face
da Fazenda Pública pleiteando a restituição de tributo pago a mais, porquanto é o
contribuinte de jure que realiza o fato gerador e integra a relação jurídico-tributária
estabelecida com o Fisco.
Para pleitear a referida restituição, deve o contribuinte de direito
preencher os requisitos previstos no art. 166 do CTN, é dizer, comprovar que não
repassou o encargo financeiro do tributo ao contribuinte de fato ou que está
expressamente autorizado por este, caso tenha feito o repasse.
Quanto ao contribuinte de fato, embora suporte, na prática, o
pagamento do tributo a maior, o STJ lhe nega a legitimidade ad causam para pedir a
restituição, sob o fundamento de que não é parte integrante da relação tributária. Resta
ao contribuinte de fato, assim, apenas aguardar que o contribuinte de juretenha êxito na
ação ajuizada contra o Fisco e, posteriormente, requerer deste a restituição dos valores
com base em norma de direito privado.
Na doutrina, o posicionamento firmado pelo STJ é fortemente
criticado por Hugo de Brito Machado Segundo. Segundo o autor cearense, na situação
em que o encargo econômico do tributo é repassado pelo contribuinte de direito ao de
fato, nem este nem aquele poderão ajuizar ação de repetição de indébito, o que acaba
por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal. A explicação é dada nos seguintes termos:
A Constituição assevera, no art. 5º, XXXV, que a lei não
excluirá da apreciação ao Judiciário lesão ou ameaça a direito,
mas o STJ criou situação inusitada na qual, a teor do art. 166 do
CTN, essa exclusão acontece, e de forma brutal, pois se o
tributo tido por “indireto” tiver sido repassado economicamente
ao consumidor final, nem este, nem o contribuinte de direito,
poderão pleitear em juízo a sua restituição. Assim, em face da
interpretação dada pelo STJ ao art. 166 do CTN, tem-se nele
uma disposição de lei que exclui irremediavelmente da
apreciação do Judiciário inúmeras lesões ou ameaças a direito,
servindo de enorme, e muitas vezes intransponível, embaraço
para que contribuintes submetam ao Judiciário a lesão aos seus
direitos decorrente da cobrança indevida de ICMS, IPI ou ISS.
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A incompatibilidade da norma, tal como entendida pelo STJ, e o
disposto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88 parece muito clara.
O certo é que, a despeito da crítica acima apontada, o entendimento
de que apenas o contribuinte de direito possui legitimidade ativa para pedir restituição
de indébito tributário, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 166 do
CTN, vem sendo seguido à risca pelo STJ, como se colhe do recente julgado abaixo
colacionado:
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...). II - Segundo preconiza o art. 165 do
CTN, o recolhimento indevido de tributo implica obrigação do Fisco de devolução
do indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de exigi-lo. III - Em se
tratando
dos
denominados
"tributos
indiretos"
(aqueles
que comportam, por sua constituição jurídica, transferência do respectivo
encargo financeiro), a norma tributária (art. 166 do CTN) impõe que
a restituiçãodo indébito somente
se
faça
ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, cas
o contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a
quem
o
ônus
foi
O contribuinte de fato"
não
5 transferido.
detém legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo
a "tributo indireto" recolhido pelo "contribuinte de direito", por não integrar
a relação jurídica tributária pertinente (REsp 903.394/AL, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado
em
24.03.2010,
DJe
26.04.2010).
Nesse
sentido:
REsp
1.318.163/PR,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/5/2014, DJe
27/5/2014; AgRg no REsp 1.265.156/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 2/12/2013; REsp
903.394/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.03.2010, DJe
26.04.2010)" (REsp 1.191.860/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 1º/3/2011, DJe 14/4/2011. IV - Na espécie, IRRF é tributo que, por sua
constituição jurídica, comporta a repercussão do encargo financeiro (tributo
indireto), razão pela qual sua restituição ao "contribuinte de direito" reclama
a
comprovação da ausência de repasse do ônus tributário ao
"contribuinte de fato". (...). AgInt no AREsp 974997 / SP.AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0228478-2Ministro FRANCISCO
FALCÃO, DJe 14/02/2018
5. DA EXCEPCIONAL LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE FATO
PARA PEDIR RESTITUIÇÃO NO CASO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS
Em que pese a regra geral explicada no item anterior, o STJ entende
que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa para propor ação de repetição de
indébito relativa ao ICMS cobrado sobre os serviços públicos concedidos.
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Com efeito, as especificidades que envolvem os contratos de
concessão de serviços públicos levaram o STJ a excepcionar a regra geral no REsp
1.299.303/SC, julgado em 14/8/2012.
Nesse julgado, ponderou a Corte Superior que a concessionária de
serviço público (contribuinte de direito) se encontra em posição de submissão em
relação ao Poder-concedente. Essa posição de submissão levaria a concessionária a
evitar litígios desgastantes com o Estado-concedente, o que poderia ocorrer na hipótese
de ajuizamento de ação de repetição de indébito pela primeira. Além disso, o STJ
verificou que as normas pertinentes às concessões protegem a concessionária em tema
de tributos, com a possibilidade de aumento da tarifa para a preservação do equilíbrio
econômico-financeiro[1], colocando, nesse ponto, o Poder Público concedente e a
concessionária lado a lado, sem qualquer possibilidade de litígios, ficando o
consumidor usuário de energia elétrica, por sua vez, totalmente desprotegido.
Assentou-se, ademais, que o art. 7º, II, da Lei nº 8.987/95[2] “garante
ao usuário do serviço público o direito de defender os seus interesses diante do
concedente e da concessionária, preservando os princípios da ampla defesa e do acesso
ao Poder Judiciário”.
Com base nessas peculiaridades, o STJ admitiu a legitimidade ativa
do consumidor, contribuinte de fato, para buscar do Estado a repetição de indébito
relativo ao ICMS indevidamente cobrado sobre a demanda contratada, porém não
utilizada, de energia elétrica. O entendimento, aliás, foi firmado também sob a
sistemática dos recursos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC anterior):
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA
ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA
"CONTRATADA
E
NÃO
UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA
PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. - Diante do que dispõe a legislação que
disciplina as concessões de serviço público e da peculiar
relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e
o consumidor, esse último tem legitimidade para propor
ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca
afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a
incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não
utilizada. - O acórdão proferido no REsp 903.394/AL
(repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de
26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se
aplica aos casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso
especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil.
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Essa jurisprudência foi reafirmada em 2013, em demanda na qual se
discutia a possibilidade de o Estado do Rio de Janeiro cobrar ICMS sobre o serviço de
fornecimento de água tratada. Ao tempo em que decretou a ilegalidade da referida
cobrança, o STJ assentou a legitimidade ativa do consumidor (contribuinte de fato) para
requerer a restituição do indébito tributário. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ÁGUA
TRATADA. NÃO-INCIDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA
DO CONSUMIDOR. CONTRIBUINTE DE FATO.
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1. Recurso especial no qual se discute a incidência de
ICMS sobre o serviço público de fornecimento de água tratada.
2. A concessionária de serviço público figura apenas como
responsável pela retenção e recolhimento do ICMS nos
casos de prestação de serviço de tratamento de água, não
possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da ação
de repetição de indébito. Aplicação analógica do
entendimento do RESP 1.004.817/MG (art. 543-C do CPC).
3. Tratando-se de serviço público prestado mediante
concessão do Poder Público (Lei n. 8.987/95), decidiu a
Primeira Seção que o usuário tem legitimidade para pleitear
a repetição5 de indébito de ICMS. Aplicação, por analogia,
do entendimento sufragado no RESP 1.299.303/SC (art. 543C do CPC). 4. Esta Corte Superior já firmou entendimento no
sentido da não incidência de ICMS sobre água tratada, em razão
da natureza essencial do serviço. Precedentes: AgRg no REsp
1034735/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
06/12/2010; AgRg no REsp 1080699/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/03/2010,
DJe 15/03/2010; AgRg no REsp 1081573/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell marques, Segunda Turma, DJe 08/03/2010. 5.
Recurso especial não provido.
6. CONCLUSÃO
A análise da problemática em torno da legitimidade ativa para pleitear
restituição de indébito nos tributos indiretos pressupõe a compreensão da classificação
dos tributos quanto à possibilidade de repercussão econômico-financeira do encargo.
Sob esse prisma, os tributos classificam-se em diretos e indiretos.
Tributos diretos são aqueles que não permitem a translação do
referido encargo, de modo que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a
mesma que sofre o impacto econômico financeiro do tributo. Tributos indiretos, por
sua vez, são os que, em virtude de sua configuração jurídica, permitem a translação do
seu encargo econômico-financeiro para uma pessoa diferente daquela definida em lei
como sujeito passivo.
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Nos tributos indiretos, assim, o contribuinte se subdivide em duas
figuras, dando lugar aos chamados contribuintes de direito e de fato. O contribuinte
de direito é aquele que realiza a situação fática constitutiva do fato gerador, ficando
obrigada ao pagamento do tributo. O de fato, por sua vez, é a pessoa que sofre o
encargo financeiro do tributo, sem realizar o fato gerador nem participar da relação
tributária.
O art. 166 do CTN determina que a restituição de tributos indiretos
somente será feita a quem prove haver assumido o encargo financeiro, ou, no caso de
tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Da
mesma forma, o STF editou a Súmula nº 546 do STF, prevendo que “cabe a restituição
do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de
jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo”.
A despeito de a Súmula nº 546 conferir legitimidade ativa ao
contribuinte de direito, surgiu uma corrente defendendo que a redação do art. 166
autorizaria que também o contribuinte de fato pleiteasse a restituição, desde que
comprovasse ter arcado com o ônus financeiro do tributo. Esse entendimento, que, para
parte da doutrina, é o que mais se coaduna com os ideais de justiça, encontrou guarida
na jurisprudência do STJ em um primeiro momento.
A Corte Superior, entretanto, em julgamento realizado sob a égide do
sistema de recursos repetitivos, alterou sua posição anterior e passou a entender
que cabe apenas ao contribuinte de direito (e não ao de fato) ajuizar ação de repetição
de indébito em face da Fazenda Pública pleiteando a restituição de tributo pago a mais,
porquanto é o contribuinte de jure que realiza o fato gerador e integra a relação
jurídico-tributária estabelecida com o Fisco. Quanto ao contribuinte de fato, embora
suporte, na prática, o pagamento do tributo a maior, o STJ, atualmente, nega-lhe a
legitimidade ad causam para pedir a restituição, sob o fundamento de que não é parte
integrante da relação tributária. Resta ao contribuinte de fato, nesse caso, apenas
aguardar que o contribuinte de jure tenha êxito na ação ajuizada contra o Fisco e,
posteriormente, requerer deste a restituição dos valores com base em norma de direito
privado.
Nada obstante, em se tratando especificamente de ação de repetição
de indébito relativa ao ICMS cobrado sobre os serviços públicos concedidos, o STJ
entende que a legitimidade ativa pertence ao contribuinte de fato. Para a Corte
Superior, a posição de submissão das concessionárias de serviço público (contribuintes
de direito) em relação ao Poder-concedente e a possibilidade de aquelas obterem
aumento de tarifa, com vistas à preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão, colocam os consumidores usuários (contribuintes de fato) em
situação de desproteção e fragilidade e, portanto, autorizam que estes ajuízem ação de
repetição de indébito tributário.
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NOTAS:
[1] Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei,
no edital e no contrato.
§ 1o 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. (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção
de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando
comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos,
conforme o caso.
§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo,
concomitantemente à alteração.
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
[2] Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: (...) II - receber do poder concedente e da
concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
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RESUMO: O presente artigo tem por escopo a análise do fenômeno da adoção
internacional no Brasil, por meio do estudo da legislação sobre o tema. Serão
destacados o conceito e a evolução do instituto, bem como a regulamentação
atualmente vigente. Ao longo do artigo, também serão pontuadas algumas vantagens e
desvantagens de tal modalidade de colocação da criança e do adolescente em família
substituto.
PALAVRAS-CHAVE: Adoção internacional. Conceito e evolução. Normatização
brasileira.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito e evolução do instituto da adoção internacional.
3. A atual normatização da adoção internacional no Brasil. 4. Conclusão.
5

1. Introdução.
A globalização, além de propiciar uma integração econômica, social e
cultural entre os países, também é responsável pela aproximação entre os ordenamentos
jurídicos nacionais e pela criação de normas supraestatais, através da realização de
convenções internacionais. Nesse contexto, insere-se a temática da adoção
internacional, que pressupõe a convivência de normas provenientes de ordenamentos
jurídicos diversos, quais sejam, as do país do adotante e do adotado.
Contudo, a relevância do instituto em análise não se restringe à
existência de um possível conflito de normas no plano abstrato, uma vez que também
engloba problemas de ordem social, tema este bastante delicado.
Se por um lado é dever do Estado garantir às crianças e aos adolescentes
a colocação em família substituta, a adoção internacional deve ser tratada com cautela.
A uma, porque tal espécie de adoção, desde o princípio, enfrenta as barreiras físicas que
são inerentes às fronteiras internacionais; a duas, porque o simples fato de inserir o
adotado em uma cultura, idioma e sociedade diferentes já torna o processo mais difícil;
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e por fim, por não poderem ser desconsiderados fenômenos como o tráfico
internacional de crianças.
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Por se tratar de tema delicado e com nuances específicas em cada país,
várias convenções internacionais foram realizadas para regulamentar o instituto e,
principalmente, estabelecer princípios e regras unificados para garantir a cooperação
internacional em matéria de adoção.
Diante de tais especificidades, é possível afirmar-se que a adoção
internacional é um fenômeno complexo que não envolve apenas a esfera jurídica,
possuindo diversas implicações no campo do desenvolvimento da criança e do
adolescente. É, portanto, tema de grande relevância no âmbito do Direito de Família,
cujas linhas gerais serão analisadas no presente artigo.

2. Conceito e evolução do instituto da adoção internacional.
Inicialmente, impende ressaltar que o conceito de adoção e a sua
natureza jurídica não são uníssonos na doutrina, tendo em vista os diversos critérios
utilizados para a sua realização. Porém, a despeito de divergências teóricas, o Estatuto
da Criança do Adolescente define a adoção como medida de colocação em família
substituta, conjuntamente com a guarda e a tutela.
Por sua vez, a adoção internacional é instituto que permite a colocação
da criança ou do adolescente em lar substituto fora de seu país, em caráter excepcional,
com o fito de assegurar-lhe o direito constitucional à convivência familiar.
A principal característica da adoção internacional reside no fato,
portanto, no fato da família substituta não possuir residência no Brasil, mas no exterior.
Registra-se, deste modo, que esta forma de adoção não é feita apenas por nãonacionais, mas também por brasileiros residentes no exterior. Logo, o traço que irá
caracterizar a adoção internacional será o deslocamento da criança de um país para o
outro, além da regência de normas provenientes de ordenamentos jurídicos diversos, o
que justifica a maior rigidez procedimental.
O fenômeno da adoção de crianças por estrangeiros é decorrência da
Segunda Guerra Mundial, quando diversas crianças tornaram-se órfãs, sem perspectiva
de adoção pelas famílias dos países em que viviam, pois estas também sofriam as
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conseqüências do conflito mundial. Registra-se, contudo, que a adoção internacional
em tal período ocorria sem as devidas fiscalizações.
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Neste diapasão, a comunidade internacional passou a dar maior relevo à
problemática da adoção internacional. As Nações Unidas deram o primeiro passo para a
regulamentação da matéria quando convocaram o Seminário Europeu sobre Adoção,
realizado em Leysin, na Suíça. Foi então elaborado o documento conhecido por
Princípios Fundamentais sobre a Adoção entre Países. Mas somente em 1971, em
Milão, na Itália, foi realizada a Conferência Mundial sobre a adoção e colocação
Familiar.[i]
Em 28 de maio de 1993, em Haia, foi firmada a Convenção Relativa à
Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. Dentre os
diversos objetivos da convenção podemos citar a fixação de garantias para que as
adoções internacionais sejam feitas segundo o melhor interesse da criança e no respeito
aos seus direitos fundamentais e a instauração de um sistema de cooperação entre os
Estados signatários, de modo a minimizar os abusos. A Convenção de Haia
estabeleceu, ainda, “a metodologia
5 representada pelas Autoridades Centrais, como
instrumento de garantia da legalidade do instituto da adoção transnacional”[ii].
No Brasil, a adoção foi objeto de diversas regulamentações. O Código
Civil de 1916 regulamentava o instituto em poucos artigos, ressaltando-se as
modificações que ocorreram na redação original, principalmente com o advento da Lei
nº 3.133/1957. Já a Lei nº 4.655/55 tratou da legitimação adotiva, sendo, no entanto,
revogada pelo Código de Menores (Lei nº 6.697/1979), que veio a regulamentar de
forma mais detalhada a adoção e seu procedimento.
Registra-se que nesse período, anterior à Constituição Federal de 1988, a
adoção de crianças e adolescentes brasileiros por estrangeiros era uma prática comum,
que não exigia maiores formalidades. A título exemplificativo pode-se citar a sua
realização mediante simples escritura feita pela mãe biológica em favor do casal
estrangeiro, que, então, poderia obter a certidão de nascimento da criança, tirar seu
passaporte e sair do país.[iii]
A Constituição Federal de 1988, nos parágrafos 5º e 6º do artigo 227 traz
algumas diretrizes para a adoção, e prevê que a lei estabelecerá os casos e condições de
sua efetivação por estrangeiros. Neste contexto de proteção aos direitos da criança e do
adolescente trazido pela novel Constituição, é promulgada a Lei nº 8.069 de 1990, o
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Estatuto da Criança e do Adolescente, revogando o Código de Menores. Por fim, no
contexto atual, temos a regência do Código Civil de 2002.
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Em tal contexto legislativo, foi promulgada a Lei nº 12.010 de 2009,
trazendo diversas inovações na regulamentação da matéria. Recentemente, a Lei nº
13.509 de 2017, promoveu novas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente
no que tange à adoção internacional.

3. A atual normatização da adoção internacional no Brasil.
Conforme se observa da redação do art. 1º da Lei 12.010/2009, o
diploma legal teve por objetivo aperfeiçoar a sistemática prevista na Lei nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), por meio do acolhimento das diretrizes da
Convenção de Haia de 1993.

constantes

Registra-se, de início, que não houve a revogação dos dispositivos
do ECA, que passou, então, a fazer referência expressa à

Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção
Internacional, ratificada pelo Brasil, sendo aprovada pelo Decreto Legislativo nº 1, de
14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999.
Paulo Lôbo detalha que a principal alteração promovida pelo legislador
de 2009 foi a extensão do conceito de adotantes, que passa a abranger não só
estrangeiros como também brasileiros que residam fora do país. Nesse sentido:
A mais significativa alteração diz respeito à qualificação
como adoção internacional quando os postulantes forem
pessoas ou casais residentes e domiciliados fora do Brasil, o que
inclui não apenas os estrangeiros, mas também os brasileiros
que vivam fora do país.[iv]
Contudo, neste ponto, imperioso ressaltar que a Lei nº 13.509/2017
restringiu ainda mais o conceito de adoção internacional, limitando o instituto aos casos
em que o pretendente possua residência habitual em país-parte da Convenção de Haia
de 1993.
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Outra alteração de grande relevância refere-se ao requisito da
excepcionalidade da adoção internacional, que
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somente será deferida na impossibilidade da colocação da
criança ou do adolescente em família substituta residente no
Brasil e a pessoa ou casal esteja devidamente habilitado pela
Autoridade Central Estadual (CEJA), após atender aos
requisitos legais, inclusive os realizados perante a Autoridade
Central do País de Acolhida[v].
Os requisitos para a adoção internacional, introduzidos pela lei nº
12.010/2009, com redação atualizada pela Lei nº 13.509/2017 encontram-se previstos
no §1º, do art. 51, do ECA, sendo eles: comprovação de que a colocação em família
substituta seja a solução adequada para a criança ou adolescente; de que estejam
esgotadas as possibilidade de colocação da criança ou adolescente em família brasileira
substituta, mediante certificação da inexistência de adotantes habilitados residentes no
Brasil e após consulta aos cadastros de pessoas interessadas na adoção; e de que, em se
tratando de adolescente, seja ele consultado e feito um parecer de equipe
5

interprofissional sobre se ele está preparado para a adoção internacional.
Da análise de tais requisitos, infere-se uma das principais características
da adoção internacional, qual seja, a sua excepcionalidade. Ou seja, a adoção de
crianças e adolescentes por pessoas residentes no estrangeiro somente ocorrerá caso
não existam interessados na adoção residentes no Brasil. Nesse aspecto, cumpre ainda
ressaltar que, de acordo com o §2º do supracitado artigo, os brasileiros residentes no
exterior terão preferência aos estrangeiros.
A lei nº 12.010/2009 também previu a intervenção das Autoridades
Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional. O Decreto nº 3.174,
de 1999, designa como autoridade Central Federal a Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos do Ministério da Justiça. Já no âmbito estadual, cabe à legislação própria
estabelecer os órgãos que irão exercer tais funções.
No que tange ao procedimento para a adoção internacional – o qual não
será objeto do presente artigo –, dispõe o ECA que se deverá adotar as mesmas regras
adotadas para a ação interna, com algumas adaptações previstas no artigo 52 do
estatuto.
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Conclui-se, portanto, que as alterações implementadas pela Lei nº 12.010
de 2009 e, mais recentemente, pela Lei nº 13.509 de 2017, foram de suma importância
para regulamentar a adoção internacional a partir dos pressupostos estabelecidos da
Convenção de Haia de 1993. Também não se pode perder de vista que tais mudanças,
apesar de tornarem o processo adotivo mais burocrático e lento, tiveram por escopo
fornecer maiores garantias à proteção do direito das crianças e dos adolescentes.
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4. Conclusão.
O instituto da adoção internacional apresenta diversas ressalvas que
necessitam ser consideradas. Nesse sentido, pode-se citar a perda de um nacional pelo
país de origem, o choque cultura que porventura pode vir a ocorrer para o adotado,
além da maior suscetibilidade a fraudes que este procedimento está sujeito, à exemplo
do tráfico de crianças e adolescentes.
Contudo, apesar de não se negar os problemas associados a esse
mecanismo de colocação em família substituta, notórias são as suas vantagens, que não
permitem que a adoção internacional seja sumariamente desconsiderada.
A grande vantagem dessa forma de adoção associa-se ao fato de que
inúmeros são os países “com elevado grau de pobreza de sua população, sem condições
de vida condigna para uma grande parte das crianças nascidas, muito vulneráveis à
demanda por adoção.”[vi]. O Brasil, ainda que, a princípio, não se enquadre em tal
situação, enfrenta graves problemas na conclusão dos processos de adoção interna, na
medida em que crianças negras, portadoras de necessidades especiais, mais velhas e/ou
com irmãos são constantemente preteridas pelos adotantes.
Assim, é imperioso ressaltar que as alterações trazidas na legislação
brasileira pelas Leis nº 12.010/2009 e nº 13.509 de 2017 foram salutares no sentido de
conferir à adoção internacional maior segurança jurídica. Contudo, a burocracia legal –
diga-se de passagem, necessária – da adoção internacional não pode vir a sobrepujar a
sua principal finalidade, consubstanciada colocação da criança e do adolescente em
uma família substituta.
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RESUMO: O presente artigo destaca as principais diferenças entre a fraude contra
credores e a fraude à execução, espécies do gênero fraudes ao devedor, apontando
algumas das formas de ocorrência e os instrumentos processuais de combate.
PALAVRAS-CHAVE: Fraude contra credores. Ação Pauliana. Fraude à execução.
Ato atentatório da dignidade da justiça.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Distinções entre a Fraude contra credores e a Fraude à
execução 2.1. Fraude contra credores 2.2. Fraude à execução. 3. Conclusão 4.
Referências Bibliográficas.
5

1. Introdução
O direito constitucional de ação contempla o direito a um resultado justo
produzido por ator legitimado, isto é, Juiz investido de jurisdição e competência
definida na Carta de Outubro. Porém, para o jurisdicionado não basta que a sentença
seja prolatada, é necessário que, em caso de não cumprimento espontâneo pela parte ex
adversa, seja possível o cumprimento forçado através da chamada execução.
O processo civil brasileiro sofreu profundas reformas e, desde a Lei 11.232/05,
em regra, não é necessária a instauração de processos autônomos de execução quando
os títulos executivos são judiciais, pois há o que chamamos de processo sincrético
dividido em duas fases: uma formada pelo processo de conhecimento e outra formada
pela execução propriamente dita. Tal característica foi repetida na Lei 13.105/15, que
inaugurou o Novo Código de Processo Civil, vigente desde 18 de março de 2016.
No entanto, para que a execução seja bem-sucedida é necessário que o devedor
haja em conformidade com os princípios infraconstitucionais da boa-fé e da lealdade
processual, atuando de forma honesta sem frustrar dolosamente as legítimas
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expectativas do credor, já que possui responsabilidade patrimonial pelas dívidas que
contrai (art. 789 do Código de Processo Civil).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Infelizmente, a natureza humana nem sempre corresponde ao modelo de
conduta que dela se espera e, frequentemente, no âmbito das relações jurídicas, o credor
se depara com condutas fraudulentas praticadas pelo devedor com o intuito de obstar o
fim pretendido por aquele.
Neste breve trabalho, pretendemos apresentar as características e diferenças de
duas dessas condutas denominadas de fraudes do devedor, quais sejam: fraude contra
credores e fraude à execução.
2. Distinções entre a Fraude contra credores e a Fraude à execução
2.1. Fraude contra credores
A fraude contra credores é tratada pormenorizadamente no âmbito do Direito
Civil, sendo elencada no Código Civil como um vício ou defeito do negócio jurídico
(artigos 158 a 165 do CC).
Flávio Tartuce define-a da seguinte forma:
a atuação maliciosa do devedor em estado de insolvência
ou na iminência de assim tornar-se, que dispõe de maneira
gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a
possibilidade de responderem os seus bens por obrigações
assumidas em momento anterior à transmissão.[1]
Conforme a definição, dois requisitos são necessários para a configuração do
defeito: o objetivo de gerar a diminuição do patrimônio próprio e o interesse de frustrar
a legítima expectativa do credor já constituído ao tempo do negócio fraudulento. Tais
requisitos são chamados pela doutrina de consilium fraudis e eventus damni. O
primeiro está relacionado a essa conduta do devedor de acarretar sua insolvência
intencionalmente; já o segundo está relacionado ao efetivo dano que a operação
provoca, impedindo o pagamento do crédito.
Destaca-se que se a cessão dos bens for gratuita ou o ato for de remissão de
dívida, segundo o art. 158 do Código Civil, a mera redução do patrimônio do devedor à
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insolvência é suficiente à caracterização da fraude, não sendo necessário o conluio
fraudulento entre cedente e cessionário ou a intenção deliberadamente de prejudicar o
credor.
Cristiano Farias e Nelson Rosenvald apontam ainda as seguintes hipóteses de
presunção de ânimo fraudulento:
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(...) iii) na celebração de contratos onerosos do devedor
com terceiros (CC, art. 159), em casos nos quais a insolvência
seja notória, pública; iv) na antecipação de pagamentos (CC,
art. 162); v) no pagamento de dívida ainda não vencida, por
colocar alguns dos devedores em posição desfavorável ,
quebrando a igualdade (CC, art. 162, quando alguém que já está
devendo a outrem, antecipa o pagamento de uma outra dívida
ainda não vencida); vi) na outorga de direitos preferenciais a um
dos credores (CC, art. 163), como a instituição de hipoteca ou
penhor em favor de um dos credores[2].
5

O parágrafo primeiro do artigo 158 do CC também estende o direito de propor a
ação anulatória ao credor que tem sua garantia tornada insuficiente após a prática da
transferência de bens por parte do devedor, de forma onerosa ou gratuita, em que haja a
diminuição real do patrimônio e o dolo na conduta.
O negócio jurídico praticado com esse defeito, também chamado de vício social,
está suscetível à anulação através da chamada ação anulatória ou pauliana, que deverá
ser proposta pelo credor prejudicado.
Embora o Código Civil mencione como conseqüência da ação pauliana a
anulabilidade do ato fraudulento, restituindo as partes ao status quo ante, a doutrina
contemporânea[3] sustenta que deveria ser declarada a ineficácia do ato e não sua
anulação, tendo em vista que a anulabilidade conduziria o bem de volta ao patrimônio
do devedor, o que não necessariamente beneficiaria o credor que propôs a ação
pauliana.
Por outro lado, a declaração de ineficácia teria o condão de tornar o ato ineficaz
perante o credor prejudicado, permitindo que este tenha acesso ao seu crédito
diretamente no patrimônio do terceiro adquirente. No mesmo sentido, há decisão do
Superior Tribunal de Justiça[4].
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Repisa-se que a fraude contra credores somente poderá ser desconstituída
através de ação própria, chamada de pauliana ou revocatória. Tanto é assim que o
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enunciado da Súmula do STJ de nº 195 proíbe expressamente que embargos de terceiro
seja utilizado para invocar fraude contra credores.
O objetivo da ação é impedir o enriquecimento sem causa das partes envolvidas
na fraude. Contudo, Tartuce adverte que, em face de terceiros, a ação somente poderá
ser proposta e trazer os efeitos pretendidos, se comprovada a má-fé[5]. Logo, em regra,
os terceiros de boa-fé estão protegidos como forma de promoção da segurança jurídica
e da paz social.
O artigo 164 do Código Civil, por sua vez, resguarda os atos praticados para
permitir a continuidade da atividade empresarial, preservando a função social da
empresa de manter os postos de trabalho e garantir a sobrevivência do devedor e de sua
família.
2.2. Fraude à execução
A fraude à execução não se confunde com a fraude contra credores. Como visto,
a fraude contra credores se situa entre os institutos do Direito Civil, enquanto a fraude à
execução é tratada pela disciplina de Direito Processual Civil.
O ato fraudulento se dá no curso de um processo que se encontra em fase
executória. Enquanto a fraude contra credores se dá numa relação jurídica que pode vir
a ser desconstituída em juízo através de ação revocatória.
No vício social, o prejuízo é exclusivamente do credor. Aqui, o Estado-Juiz está
em atuação e, além dos credores, também é prejudicado pela conduta fraudulenta do
executado. A fraude à execução causa dano à coletividade, sendo considerada ainda ato
atentatório à dignidade da justiça, imputando ao causador do dano multa de até 20% do
valor do débito atualizado da execução em favor do exeqüente. (artigo 774 do Código
de Processo Civil).
Este tipo de fraude, instituto criado pelo Direito Brasileiro, está previsto no
artigo 792 do CPC e é definido por Daniel Assumpção Amorim como “ato fraudulento
que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado
que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade”.[6]
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Quanto à validade do ato fraudulento, a doutrina é uníssona no sentido de que se
trata de ato válido, mas ineficaz perante o credor. Este deverá apresentar uma petição
simples, nos próprios autos em que se processa a execução, requerendo que o juiz
declare incidentalmente a fraude.
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Para preservar o contraditório e ampla defesa, Amorim defende ainda a
necessidade de oitiva do terceiro adquirente antes de acolhida a alegação de fraude à
execução.[7] Tal entendimento foi adotado expressamente pelo Novo Código de
Processo Civil, que dispõe em seu artigo 792: “(...) § 4o Antes de declarar a fraude à
execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor
embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Já no que tange aos requisitos indispensáveis à caracterização da fraude, releva
notar que diferentemente da fraude contra credores, não se exige que haja um conluio
entre devedor e terceiro, estando configurada a fraude à execução se estiver presente
o eventus damni, ou seja, a fraude será reconhecida se a alienação ou cessão do bem
levar o executado à insolvência, independente de dolo do mesmo.
5

Por outro lado, o terceiro adquirente tem seus direitos preservados caso
demonstre sua boa-fé no negócio jurídico. Neste sentido é o enunciado da Súmula do
STJ de nº 375: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Amorim ainda alerta que a fraude pode se dar em momento anterior à fase de
execução como na fase de conhecimento, tal qual previsto no inciso IV do art. 792,
CPC, entretanto, o ato só será reconhecido na fase de execução, que, neste caso, terá
natureza declaratória com eficácia ex tunc, retroagindo ao momento em que ocorreu a
fraude[8].
Também poderá ser reconhecida nos casos de desconsideração da personalidade
jurídica, desde o momento da citação da parte cuja personalidade se pretenda
desconsiderar.
Por fim, destaca-se que este tipo de fraude depende da ciência inequívoca do
devedor de que há uma ação judicial em curso invocando a sua responsabilidade
patrimonial, podendo os atos praticados antes da citação serem configurados como
fraude contra credores, que somente poderá ser desconstituída por ação própria como
explicado no tópico anterior.
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3. Conclusão
Em apertada síntese, buscou-se trazer as principais características e distinções
entre as fraudes do devedor mais comumente encontradas nas relações jurídicas.
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É importante conhecê-las e saber a forma de combatê-las judicialmente para que
o credor utilize a medida adequada a fim de resguardar o seu direito de crédito.
Como exposto, a fraude contra credores requer a propositura de ação própria
com o fim de declarar a ineficácia do ato fraudulento e permitir que o crédito do
demandante seja preservado. Já a fraude à execução pode ser alegada em simples
petição a partir do conhecimento por parte do credor de que o devedor praticou esse ato
atentatório da dignidade da justiça, que deve exigir o pagamento da multa, que reverte
em seu proveito.
Não apenas o credor deve estar atento e exigir uma conduta proba do devedor, o
Poder Judiciário também deve punir com rigor essas práticas, aplicando multas e
encaminhando peças dos processos em que sejam declarados os atos fraudulentos ao
Ministério Público para a apuração de responsabilidade na seara penal, com o fito de
impedir que os devedores reiterem suas condutas dolosas e abalem as relações sociais e
o desejo de estabilidade social que se visa obter em um Estado Democrático de Direito.
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RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo, analisar os efeitos
da falência na execução trabalhista à luz dos preceitos constitucionais, da legislação
trabalhista e da Nova Lei de Falências e Recuperação Judicial. Abordamos o instituto
da falência e suas conseqüências, analisamos o superprivilégio dos créditos trabalhista
na execução concursal. Abordamos, ainda, as alterações na Lei de Falência e os efeitos
da falência na execução trabalhista, a competência da Justiça do Trabalho para
prosseguimento da execução contra a massa falida e os efeitos da falência em relação
ao deposito recursal, aos bens penhorados antes da decretação da falência, o
prosseguimento da execução contra o devedor subsidiário e por fim a maior
controvérsia a sucessão dos débitos trabalhistas pelo adquirente do estabelecimento da
massa falida.
Palavras-chave: Falência. Execução trabalhista. Natureza alimentar do crédito
trabalhista.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 FALÊNCIA. 3 DECRETO LEI N. 7.661/45 E A
NOVA LEI DE FALÊNCIAS. 4 NATUREZA DO CRÉDITO TRABALHISTA. 5 A
FALÊNCIA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. 5.1 A
decretação da falência e o superprivilégio do crédito trabalhista. 5.2 A competência da
Justiça do Trabalho nas execuções contra a massa. 5.3 Os efeitos da falência sobre o
depósito recursal. 5.4 A penhora realizada antes da decretação da falência. 5.5
Execução contra devedor subsidiário. 5.6 Sucessão da responsabilidade pelo adquirente
do patrimônio da massa falida. 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
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O presente trabalho traz a discussão acerca dos efeitos da falência na execução
trabalhista e as conseqüências advindas para o trabalhador que necessita de seu crédito,
o qual tem caráter alimentar.
Primeiramente abordamos o instituto da falência, seu conceito, as conseqüências
geradas com a decretação da falência e a finalidade do concurso de credores.
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Após, analisamos as mudanças ocorridas com A Nova Lei de Falências e
Recuperação de Empresas em relação a Decreto-Lei 7.661/45, legislação que regulava
a falência anteriormente, o objetivo da Nova Lei e as conseqüências para os credores,
em especial os trabalhistas.
Em seguida, examinamos a natureza do crédito trabalhista, o seu caráter
alimentar, o superprivilégio no concurso de credores e a grande proteção conferida pelo
ordenamento jurídico pátrio ao referido crédito.
Posteriormente, verificamos os efeitos da falência na execução trabalhista, o foco
do presente trabalho, e é, também, trazida a discussão a respeito da competência ou não
5
da Justiça do Trabalho para execução
da massa falida, expondo os entendimentos das
correntes contra e a favor do prosseguimento da execução singular pela Justiça do
Trabalho em face da massa falida, bem como os efeitos da falência sobre o depósito
recursal e sobre os bens penhorados antes da decretação da falência e, ainda, o
prosseguimento da execução contra o responsável subsidiário e a sucessão dos débitos
trabalhistas pelo adquirente do estabelecimento da massa falida.

A escolha do tema em estudo tem como motivo as dúvidas vivenciadas na prática
justrabalhista e o anseio da Justiça Especializada, conhecida por sua celeridade, em
satisfazer o crédito do trabalhador mas que esbarra na morosidade do processo de
falência.
Ao final, buscamos identificar as possibilidades legais de satisfazer o credor
trabalhista de forma a manter sua dignidade e possibilitar a ele prover o sustento
próprio e de sua família a fim de evitar por um desconhecimento da legislação que o
trabalhador tenha que esperar um longo procedimento de falência sem receber o que lhe
é devido, passando por necessidades básicas já que o crédito trabalhista tem caráter
alimentar.
2 FALÊNCIA
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Proveniente do latim fallere, que significa faltar, enganar, a falência já foi
denominada por bancarrota – banco rotto, banco quebrado. Sendo um processo de
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execução em favor dos credores, a falência tem como objetivo sanar a insolvência do
devedor.
Para Sampaio Lacerda “falência é, pois, a condição daquele que, havendo
recebido uma prestação a crédito, não tem à disposição, para a execução da
contraprestação, um valor suficiente, realizável no momento da contraprestação”
(SAMPAIO LACERDA, 1996, p. 28).
Para Rubens Requião:
A falência como um procedimento legal que enseja o
constrangimento do devedor comerciante, de maneira
sistemática e ordenada, que, não podendo pagar todos os
credores, submete seu patrimônio à liquidação, de molde a que
uns credores não recebem seu crédito em detrimento do crédito
dos demais. E esse procedimento se denomina falência
(REQUIÃO, 1991, p. 235).
Quando a totalidade do patrimônio do devedor é insuficiente para quitar a
integralidade de suas dívidas, ou seja, quando se deve mais do que se pode pagar a
regra da execução individual é injusta, pois as execuções individuais não permitem
discriminar os credores por ordem de necessidade ou de garantias contratuais.
Se ocorrer a execução individual no caso em que o devedor não tem condições de
pagar tudo o que deve, aqueles credores que se antecipassem na propositura da ação
teriam grandes chances de receber tudo o que lhes é devido, enquanto que os que
demorassem um pouco mais, até mesmo porque seu crédito poderia não ter vencido,
correriam um grande risco de nada receber.
Assim é que, para dar um tratamento que possa observar a natureza do crédito e a
necessidade do credor é que no caso de o devedor não ter bens suficientes para honrar
suas dívidas é que o mais justo é que a execução seja universal, declarando-se a
falência do devedor insolvente.
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A falência é um procedimento judicial de execução concursal que enseja o
constrangimento do devedor empresário que não podendo pagar todos os credores,
submete seu patrimônio à liquidação, de forma que uns credores não recebem seu
crédito em razão de preferência de outros créditos.
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Estão sujeitos à falência os devedores exercentes de atividade econômica de
forma empresarial, ou seja, os empresários. A distinção entre os empresários e os
demais exercentes de atividade econômica não está na atividade explorada mas na
forma com que é explorada.Para estar sujeito à falência faz-se necessário explorar
atividade econômica de forma empresarial.
No Brasil a falência é regulada pela Lei 11.101/05 “A Nova Lei de Falências e
Recuperação Judicial de Empresas”.
A lista daqueles que podem requerer a falência vem expressa no art. 97 da
referida Lei.
3 DECRETO LEI N. 7.661/45 E A NOVA LEI DE FALÊNCIAS
5

Na vigência do Decreto Lei n. 7.661/45 o legislador, visivelmente, teve a
intenção de proteger o crédito, motivo pelo qual assegurava de todos os meios legais
para que os credores pudessem receber seus haveres, ainda que diante do sacrifício da
empresa,eis que o crédito exerce papel importante no mundo jurídico, como meio de
aquisição de bens e serviços, sua garantia constitui elemento de grande importância
para normalidade da economia.
O citado Decreto Lei deu destaque aos institutos da falência e da concordata
preventiva e suspensiva, estas como um benefício ao empresário, desde que respeitadas
as disposições nele contidas.
Todos os créditos estavam sujeitos aos efeitos da falência, é o que se chama de
juízo universal, já na concordata apenas os credores quirografários se sujeitam ao juízo
universal.
Na falência, assim como hoje,existia a previsão de continuação do negócio do
falido e a concordata permitia a busca da recuperação da empresa, no entanto ao longo
da vigência do decreto acima citado, com as constantes transformações da economia, os
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institutos da falência e o da concordada se mostraram defasados e se tornaram meios de
extinção de empresas.
Raramente uma empresa em concordata alcançava a recuperação e dificilmente
uma empresa falida conseguia continuar a desenvolver suas atividades.
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Extinguia-se empresas e conseqüentemente empregos, tributos, fontes de
produção e de geração de renda o que em nada contribuía para a economia do país.
O professor Nelson Abrão referindo ao Decreto Lei n. 7.661/45, ensinava:
No vigente Direito positivo brasileiro é marcante a
orientação liquidatória não se tendo consagrado ainda a
tendência recuperadora, mesmo porque,por ocasião da
elaboração da lei, não se levou em conta o fenômeno empresa,
com todas as suas complexas implicações. Por outro lado, entre
os sistemas legais vanguardeiros em matéria de disciplina dos
procedimentos de reorganização ou de reerguimento de
empresas, impõe-se mencionar as leis norte-americanas
‘Bankruptcy Code’, de 1978, e a francesa de 1985, n. 85-98,
que instituiu um procedimento de reerguimento judicial,
‘destinado a permitir a salvaguarda da empresa, a manutenção
da atividade e do emprego e a apuração do passivo’(art. 1). ...no
que concerne ao Direito brasileiro, como imperativo de verdade
científica, cumpre proclamar sua absoluta inadequação à atual
realidade sócio-econômica a que deve servir: ou se atualiza,
passando a regular o reerguimento das empresas em crise, ou
está fadado a ser considerado ultrapassado (ABRÃO, 1989, p.
34).
Necessário se fazia uma mudança do modelo da lei de falências a fim de
possibilitar uma sobrevida da empresa e até mesmo a sua recuperação tendo em vista
que a extinção de uma empresa traz conseqüências negativas para a economia e para a
sociedade como um todo, pelos vários empregos extintos, pela não geração de riqueza,
pelos tributos que deixam de ser recolhidos.
Neste sentido ensina Gladston Mamede:
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O artigo 75 da Lei n. 11.101/05, quando prevê que a
falência, ao promover o afastamento do devedor de suas
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atividades, visa preservar e otimizar utilização produtiva dos
bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da
empresa.Essencialmente,a falência conduzirá ao afastamento do
devedor de suas atividades; ele, o empresário ou a sociedade
empresária torna-se insolvente e,destarte, seu patrimônio deverá
ser liquidado para saldar, no que for possível, as dívidas que
tem. No entanto, confundir o empresário ou a sociedade
empresária com a empresa é um erro crasso. A empresa é um
ente despersonalizado que cumpre uma função social (princípio
da função social da empresa) e que, portanto, deve ser
preservada(princípio da preservação da empresa). Com o
desmantelamento da estrutura produtiva, perdem todos, o que
por si só justifica o novo sistema. Uma lástima, um erro que se
repetiu ao longo de décadas no Brasil levando à liquidação de
empresas (e ao desmantelamento de estruturas produtivas)
5 um pressuposto para a liquidação das sociedades
como se fosse
empresárias que as titularizavam e que tinham falido. Não é. As
sociedades podem ser liquidadas sem liquidar as empresas, já
que são distintas: sujeito e objeto. Aliena-se o objeto (a
empresa) em pleno funcionamento, com o que se conseguirá um
valor superior pelo patrimônio ativo (beneficiando, assim
mesmo aos credores), e mantêm-se os benefícios da fonte
produtora, incluindo empregos,mercado, etc. (MAMEDE, 2006,
p. 305).

Após vários anos de tramitação no Congresso Nacional foi promulgada a Nova
Lei de Falências e Recuperação de Empresas, a Lei n. 11.101 de 09/02/2005. O
legislador tratou o tema de uma forma distinta do que havia feito o legislador na edição
do Decreto Lei n. 7.661/45.
Agora, a ênfase não foi mais garantir o crédito a todo custo em detrimento da
sobrevivência da empresa,passou-se a dar prioridade à recuperação da empresa judicial
ou extrajudicial a fim de evitar ao máximo a decretação da falência.
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Partiu do princípio de que a preservação da empresa é muito mais benéfica para a
sociedade, eis que privilegia os empregos, mantém o pagamento de impostos e garante
o exercício do papel social da empresa.
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Com a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas deixa de existir a
Concordata e é criado o instituto da Recuperação de Empresas.
O pedido de falência perde um pouco de sua coercibilidade para cobrança de
dívida, agora só é possível o pedido de falência se o valor da dívida em atraso for
superior a 40 salários mínimos e a apresentação do plano de recuperação judicial no
prazo da contestação impede a decretação da falência, além do prazo para a contestação
ou para o depósito elisivo que passa de 24 horas para 10 dias.
A venda dos bens pode ser feita antes do término da fase de conhecimento e os
bens perecíveis podem ser vendidos antecipadamente.Os adquirentes dos bens, quando
ocorrer em hasta judicial, não são sucessores deles.
A Nova Lei muda também significativamente a participação no Ministério
Público que agora não mais intervém em todos os processos em que seja parte ou
interessada a massa falida e não participa do pedido de falência. O Ministério Público
só participa do processo de falência como fiscal da lei e quando há indício de crime.
O síndico passa a ser chamado de administrador judicial e sua remuneração passa
a ser extraconcursal ,sua autonomia é menor da que tinha o síndico da massa.
A ordem de classificação dos créditos é alterada, as vítimas de acidente de
trabalho concorrem com os titulares de créditos trabalhistas limitados a 150 salários
mínimos por credor e os titulares de garantia real passam a ter preferência sobre os
credores fiscais. Os custos com a administração da falência são atendidos antes dos
demais credores, são créditos extraconcursais.
Com a edição da Nova lei, o próprio falido apresenta a lista de credores, aquele
que discordar do valor, classificação, bem como o que não teve seu crédito incluído na
lista de credores deve apresentar sua discordância e habilitação perante o administrador
judicial. Se persistir a discordância quando da apresentação da nova lista de credores,
deverá o credor que se sentir prejudicado apresentar sua impugnação ao juiz.
4 NATUREZA DO CRÉDITO TRABALHISTA
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O crédito trabalhista goza de vários privilégios no ordenamento jurídico pátrio
tendo em vista o seu caráter alimentar, tais privilégios estão assegurados nos princípios
constitucionais, bem como nos norteadores do direito trabalhista e, ainda, na nossa
legislação.
Necessário se faz, neste momento, conceituar empregado e empregador e as
conseqüências jurídicas advindas a ambos decorrentes do contrato de trabalho.
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A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em seu artigo 3º define empregado
como toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador,
sob a dependência deste e mediante salário.
Para Alice Monteiro de Barros:
Empregado pode ser conceituado como a pessoa física que
presta serviço de natureza não-eventual a empregador mediante
salário e subordinação jurídica. Esses serviços podem ser de
natureza técnica,intelectual ou manual, integrantes das mais
5
diversas categorias
profissionais ou diferenciadas (BARROS,
2009, p. 264).

Para o artigo 2º da CLT considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
Alice Monteiro de Barros define “empregador é a pessoa física, jurídica ou o ente
que contrata, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços do empregado,
assumindo os riscos do empreendimento” (BARROS, 2009, p. 272).
Pelos conceitos acima expostos fica evidente que os riscos da atividade são
únicos e exclusivamente do empregador, não podendo o empregado que cede sua força
de trabalho mediante salário arcar com os riscos do empreendimento.
Ora, a sociedade atual é essencialmente capitalista e para se ter uma qualidade de
vida no mínimo digna é necessário um poder aquisitivo que garanta ao trabalhador
prover o seu sustento e o de sua família o que é feito através do salário que recebe em
contraprestação ao serviço prestado ao empregador.
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Quando o empregado deixa de receber o salário ou quando o ex-empregado não
recebe as verbas trabalhistas a que tem direito, o sustento de uma família fica
comprometido uma vez que possivelmente está é a única fonte de mantença daquele
grupo de pessoas.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Portanto, percebe-se claramente a natureza alimentar do crédito trabalhista o qual,
como não poderia deixar de ser, recebeu tratamento especial do legislador, da doutrina
e da jurisprudência trabalhista.
O empregado pode ter participação nos lucros da empresa mas não no prejuízo,
isso porque os riscos da atividade são assumidos exclusivamente pelo empregador que
é quem tem o poder de direção na relação jurídica.O empregado presta serviço apor
conta alheia daí decorre o princípio da alteridade.
A Constituição Federal (CF) em seu artigo 7º garantiu proteção ao trabalhador,
bem como proteção ao salário, considerando, inclusive, crime a sua retenção dolosa.
Já no artigo 100 a CF/88 expressamente confere caráter alimentar ao crédito
trabalhista ao estabelecer no § 1º do referido artigo que os créditos decorrentes de
salários e vencimentos têm caráter alimentar.
A proteção ao trabalhador, parte hipossuficiente na relação jurídica, não se
restringe apenas à proteção ao salário e/ou aos créditos trabalhistas. A CF/88 e a CLT
prevêem normas de proteção ao trabalhador impedindo-o de renunciar a créditos
trabalhistas justamente por ser a parte mais frágil na relação.
A CF/88 garante o Principio da dignidade da pessoa humana e o Principio da
razoável duração do processo, e o Direito do Trabalho tem como um de seus princípios
mais importantes o Principio da Proteção ao Trabalhador.
Esses princípios falam por si só. Não pode o trabalhador esperar da Justiça do
Trabalho outra coisa que não seja a celeridade e a satisfação do bem da vida pretendido
,ou seja, o seu crédito para prover o seu sustento e o de sua família.
Não há como se falar em dignidade da pessoa humana, quando os direitos do
trabalhador não são assegurados pela Justiça e quando esses trabalhadores ficam sem
condições de fornecer o mínimo a si e à sua família.
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5 A FALÊNCIA
TRABALHISTAS

E

SUAS

CONSEQÜÊNCIAS

NOS

CRÉDITOS

5.1 A decretação da falência e o superprivilégio do crédito trabalhista
Com a decretação da falência, é iniciada a liquidação do patrimônio do devedor,
tendo o crédito trabalhista classificação prioritária.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 853 de 12/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A sentença que decreta a falência produz diversos efeitos sobre o devedor e sobre
seus credores. A quitação dos créditos é um dos objetivos principais da falência,dessa
forma, iniciada a fase de liquidação, alguns títulos têm preferência sobre outros.
O quadro de credores é estabelecido tendo em vista o princípio par conditio
creditorum – que objetiva respeitar as peculiaridades, atendendo à proporcionalidade
com base na natureza de cada crédito – e coloca na ordem de preferência aquele de
caráter trabalhista. O crédito trabalhista, nesta classificação, tem o chamado
superprivilégio.
5 pagamento devido pelo comerciante aos seus
O crédito trabalhista é todo
empregados e tem o privilégio garantido em vista de sua natureza alimentar, uma vez
que o salário é o meio pelo qual o trabalhador provê a sua mantença e a de seus
dependentes. Este superprivilégio está positivado no § 1º do artigo 449 da CLT que
estabelece que na falência constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários
devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Já o inciso I
do artigo 83 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas coloca os créditos
derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários
mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho como o primeiro na
ordem de preferência no Juízo Universal.

Além dos dispositivos já citados, o superprivilégio do crédito trabalhista está
positivado, ainda, no caput do artigo 186 do Código Tributário Nacional segundo o
qual o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo
de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do
acidente de trabalho.
Na falência existem três categorias de créditos trabalhistas:
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os extraconcursais que se restringem aos últimos salários auferidos pelo
trabalhados até o limite de cinco salários mínimos, denominados de pronto-pago;
os preferenciais, até o limite de cento e cinqüenta salários mínimos;
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os equiparados aos quirografários, superiores a cento e cinqüenta salários
mínimos e os cedidos a terceiros.
Credores privilegiados são os que, em função de sua condição jurídica, têm o
direito de preferência no pagamento em relação aos demais credores, ou seja, seus
créditos reconhecidos serão quitados primeiramente.
Os fundamentos do superprivilégio conferido aos créditos trabalhistas se inserem
num quadro de princípios consagrados pela CF/88 no artigo 193, que estabelece que a
ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a
justiça sociais.
A respeito do crédito trabalhista, vale ressaltar que este não pode sofrer
impugnação no juízo universal, tendo a característica de ser líquido e certo. Por
corolário, em face a sua caráter especialíssimo, esses créditos, objeto de decisão da
justiça do trabalho, não se sujeitam à verificação do juízo falimentar.
Para melhor compreensão é importante que no exame dos créditos na falência
seja feita a distinção entre credores da falência e credores da massa.
Os credores da falência são os que possuíam seus créditos antes da decretação da
falência, os credores da massa são aqueles em que os créditos surgiram após a
decretação da falência, contraídos pelo administrador judicial.
Com a decretação da falência, várias operações são feitas, o que envolve
despesas, dando origem a novos credores do falido, todavia, estes não estão sujeitos à
habilitação no juízo universal e devem ter seus créditos satisfeitos preferencialmente a
todos os demais credores, inclusive os créditos trabalhistas privilegiados.
Por isso os referidos créditos, são chamados de créditos extraconcursais uma vez
que não estão sujeitos ao concurso com os demais credores, podendo ser pagos
completamente e em separado, conforme dispõe o art. 84 da Lei de Recuperação e
Falência.
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5.2 A competência da Justiça do Trabalho nas execuções contra a massa
falida
Com Emenda Constitucional número 45, que alterou o artigo 114 da CF/88,
ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho que passou a ser competente não só
pelas ações decorrentes da relação de emprego, mas também aquelas decorrentes da
relação de trabalho.
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Acerca da competência da Justiça do Trabalho para executar a massa falida,
existem duas correntes:
Fica ressaltado que alguns argumentos que serão expostos foram apresentados
pelos autores com base no Decreto-Lei n. 7.661/45. No entanto, diante das
fundamentações, continuam válidos, em que pese a nova regulamentação dada pela Lei
n. 11.101/05.
A primeira corrente entende que a execução contra a massa falida é
automaticamente atraída para o juízo universal com a decretação da falência.,
5
competindo ao juízo trabalhista apurar
o quantum debeatur para posterior habilitação
pelo exeqüente de seu crédito na falência.

Para Marcelo Papaléo de Souza,
O Juízo falimentar apresenta melhor solução para o litígio,
pois não só privilegia um, mas todos os credores em mesma
situação, em que pese, em muitas oportunidades, não garantir a
satisfação total de seus haveres. Portanto, existindo a
insolvência do devedor, não se justifica a continuidade da
execução singular, sob pena de ser desrespeitado o principio da
igualdade assegurado na Constituição Federal.Não há como
manter o direito de prelação de um credor sobre bem da massa,
em execução singular,paralelamente à execução coletiva,
mormente quando existam outros credores com idêntico direito
de preferência(arts. 83 da LRF e 449 da CLT) (SOUZA, 2009,
p. 289-290).
Veja o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no seguinte
julgado:
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RECURSO DE REVISTA. DECRETAÇÃO DE
FALÊNCIA.CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
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SINGULAR DA EXECUÇÃO TRABALHISTA EM PROL
DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA
FALÊNCIA.
A discussão cinge-se à indagação se se persiste ou não a
competência do juízo singular da execução, quer o seja
trabalhista ou civil, no cotejo com a competência do Juízo
Universal da Falência. E para bem se posicionar sobre ela é
mister salientar a distinção entre a prerrogativa da nãohabilitação no processo falencial do crédito fiscal e o privilégio
conferido ao crédito trabalhista exigível da Massa Falida. Com
efeito, a prerrogativa da persistência da competência do juízo
singular da execução encontra-se legalmente circunscrita ao
crédito fazendário, cuja norma de exceção não comporta
interpretação extensiva com o fim de aplicá-la ao crédito
trabalhista, em que o privilégio que o distingue dos demais
créditos só é inteligível dentro do concurso universal de
credores que caracteriza o processo falencial. Por isso mesmo
não sensibiliza a tese da preservação da competência do
Judiciário do Trabalho, quer a falência tenha sido decretada
antes ou depois da propositura da reclamação trabalhista,
extraída do art. 877, da CLT, pois a questão restringe-se à vis
attractiva do Juízo Universal da Quebra em relação ao juízo
singular da execução, da qual se encontra a salvo apenas o
crédito fiscal. Tampouco é capaz de alterar a ilação sobre a
incompetência do Juízo singular da execução trabalhista o
disposto no art. 24 § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45, no sentido de
o Juízo da Falência não atrair para si a competência para
satisfação de crédito não sujeito a rateio. É que não obstante o
crédito trabalhista desfrute de privilégio em relação ao crédito
fazendário e aos créditos com garantia real, está efetivamente
sujeito a rateio com outros créditos de idêntica hierarquia
creditícia. Isso quer dizer que os créditos trabalhistas,
conquanto se achem antepostos aos demais pelo seu privilégio
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quase absoluto, pois os pretere apenas o crédito oriundo de
acidente do trabalho, não se distinguem entre si, pelo que é
forçosa a sua habilitação no processo falencial a fim de
resguardar a satisfação eqüitativa e proporcional de todos eles.
Recurso de revista a que se nega provimento[1].
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A segunda corrente entende que a competência para executar os créditos
decorrentes de reclamações trabalhistas é da Justiça do Trabalho.
Calmon de Passos defende a competência da Justiça do Trabalho para executar a
massa falida e ensina que:
Não obstante a universalidade Juízo da falência , por
conseguinte do foro em que ela tem seu curso, essa
universalidade carece de força para se sobrepor ao preceito
constitucional que institui, com exclusividade, a Justiça do
Trabalho para processar e julgar os dissídios individuais entre
empregados e empregadores. Isso é tanto mais exato que o
5

constituinte, quando quis excepcionar, fê-lo,porque era
necessário que o fizesse, de modo expresso, tal como acontece
no tocante à Justiça Federal, que , segundo o art. 125.I, da Carta
Magna, cede sua competência constitucional em favor da
Justiça Comum por força do juízo universal da falência
(PASSOS, 1982, p. 529).
Manoel Antonio Teixeira Filho compartilha do mesmo entendimento quanto à
competência para executar a massa falida,baseando-se no artigo 114 do Texto
Constitucional e no que dispõe o artigo 5º da Lei 6.830/80 combinado com o artigo 889
da CLT.
Segundo Manoel Antonio Teixeira Filho:
Estabelece o artigo 109, I, da atual Carta Suprema que
compete aos juízes federais processar e julgar as causas aí
enumeradas, exceto as de falência( e outras, que específica), em
que a União figure como autora, ré, assistente ou oponentes. Ao
fixar, porém, a competência da Justiça do Trabalho, a
Constituição Federal não fez nenhuma ressalva quanto à
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falência, a demonstrar, com isso, ter sido intenção do
constituinte que esta Justiça Especializada tivesse competência
plena, no que respeita à apreciação dos conflitos de interesses
entre empregados e empregadores e à própria prática dos atos
executivos derivantes da sentença condenatória, emitida no
processo de conhecimento [...] Não é inútil acrescentar que,
tendo a competência trabalhista domicílio constitucional
(art.114), seria insensato imaginar que esta pudesse ser solapada
por norma ordinária, no caso a Lei n. 11.101/05 (TEIXEIRA
FILHO, 2005, p. 285-60).
Manoel Antônio Teixeira Filho defende seu entendimento, também, com base na
Lei de Execução Fiscal a qual é aplicada subsidiariamente à execução trabalhista por
força do art. 889 da CLT.
Para o referido autor:
O art. 889 da CLT jamais poderia ter como destinatária a
natureza( tributária) co crédito que rende ensejo à execução da
dívida ativa da Fazenda Pública. Nada obstante esse reparo, a
Lei n. 6.830/80 conduz-nos a uma reflexão, que se soma, esta
sim, aos argumentos trazidos em defesa de nosso pensamento
acerca da competência da Justiça do Trabalho para executar a
massa falida. É que, se a antedita norma legal exclui a
competência de qualquer outro juízo, inclusive o falimentar,
para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda
Pública, isso quer dizer que, se não reconhecermos à Justiça do
Trabalho semelhante competência exclusiva, no que tange à
massa falida, estaremos permitindo que um crédito altamente
privilegiado, que tem preeminência até mesmo em relação ao
tributário,perca, na prática, esse privilégio, na medida em que
terá de subordinar-se à conhecida morosidade do processo
falimentar, enquanto o crédito tributário, sendo executado fora
desse juízo, poderá ser satisfeito muito antes do que o
trabalhista, o que seria, no mínimo, um contra-senso
(TEIXEIRA FILHO, 2005, p. 287).
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Eis o entendimento do TST neste julgado:
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COMPETÊNCIA – FALÊNCIA- EXECUÇÃO. Compete
à Justiça do Trabalho a execução da sentença prolatada contra a
massa falida, seja anterior, seja posterior à declaração da
quebra. Aplicação dos arts. 889 da CLT e 114 da Constituição
Federal, que não cinde, no caso a competência, para restringi-lo
ao processo de cognição. Invocação também do princípio da
máxima efetividade na interpretação de norma constitucional.
Recurso parcialmente conhecido e provido (TST-RR
226331/1995-1ªT.- Rel. Min. João Oreste Dalazen-DJU
07.11.1997-p. 57456).
5.3 Os efeitos da falência sobre o depósito recursal
O depósito recursal é um meio de evitar recursos protelatórios na Justiça do
Trabalho que é conhecida por sua celeridade, além disso, o referido depósito tem como
escopo garantir antecipadamente em parte ou integralmente o valor devido na
5

execução. No caso de massa falida não há exigência de depósito recursal para
interposição de recurso ordinário conforme dispõe a Súmula 86 do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho[2].
No entanto, o que será estudado, é o depósito recursal efetuado pela reclamada
antes da decretação de sua falência e sua conseqüência na execução.
Há entendimento no sentido de que o depósito recursal, a partir do momento que
é efetuado, passa a não mais pertencer ao patrimônio da reclamada e sim a pertencer ao
reclamante, tanto que o depósito recursal é feito através de depósito em conta vinculada
do trabalhador. segundo esta corrente o depósito recursal pode e deve ser liberado ao
exeqüente tão logo ocorra o transito em julgado da decisão com base no parágrafo
primeiro do artigo 899 da CLT que estabelece que sendo a condenação de valor até 10
(dez) vezes o salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o
recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância.
Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da
importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.
A segunda corrente defende que o depósito recursal integra o patrimônio da
massa falida e que,portanto, deve ser transferido do juízo trabalhista para o juízo
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universal da falência, respeitando assim o principio do pars conditio creditorium.como
regra do processo falimentar em detrimento da execução singular.
5.4 A penhora realizada antes da decretação da falência
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Em relação aos efeitos da penhora efetuada antes da decretação da falência há
entendimento de que a execução prossegue normalmente no juízo singular.
Segundo Eduardo Gabriel Saad,
Estar-se-ia violentando o princípio da economia processual
obrigando-se a incluir, no acervo do falido, bens já sujeitos à
constrição no foro trabalhista. De fato, se devido ao privilegio
de natureza preferencial absoluta do crédito trabalhista no
processo falimentar, terão de ser destacados bens da massa para
liquidá-lo, é indisputável que o mais conveniente é preservar a
penhora anteriormente feita na ação trabalhista (SAAD, 2994,
p. 559).
Já para a segunda corrente, a execução dos créditos trabalhistas deve ser realizada
no juízo universal da falência para que não se tenha nenhum privilégio entre
trabalhadores que se encontram na mesma classe e, ainda, porque na execução coletiva
não há prelação em razão das penhoras realizadas anteriormente.
Veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado:
COMPETÊNCIA - CONFLITO POSITIVO - JUSTIÇA
TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR - EXECUÇÃO DE
CRÉDITOS
TRABALHISTAS
FALÊNCIA
SUPERVENIENTE
JUÍZO
UNIVERSAL
INDIVISIBILIDADE
UNIVERSALIDADE
RECALCITRÂNCIA DA JUSTIÇA OBREIRA EM
ENTREGAR BENS NESTE JUÍZO PENHORADOS - ART.
70, § 4º DO DECRETO-LEI 7.661/45 - EXCEÇÃO DO ART.
24, §2º, I, DA LEI DE QUEBRA - INAPLICABILIDADE
AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. I - Consoante
entendimento de vanguarda da 2ª Seção o crédito trabalhista
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sujeita-se a rateio entre os de igual natureza, pelo que não se
enquadra na exceção prevista nos arts. 24, parágrafo 2º, I, e 70,
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§ 4º da Decreto-Lei n. 7.661/45. II - Sobrevindo falência, a
execução trabalhista já não pode prosseguir, ainda que haja
penhora anteriormente realizada, salvo se já aprazada a praça ou
arrematado os bens, ao tempo de sua declaração, sob pena de
romper-se os princípios da indivisibilidade e da universalidade
do juízo da falência, com manifesto prejuízo para os credores.
III - Inobservada esta regra e antecipando-se a Justiça
Trabalhista a levar à praça os bens constritos, deve atender à
requisição do juízo falimentar no sentido de os entregar para
que proceda a ultimação dos atos de execução tendentes à
satisfação dos direitos dos credores. IV - Conflito conhecido
para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível de Ananindeua – PA”.[3]
5.5 Execução contra devedor subsidiário
5

No caso da massa falida ser a devedora principal na execução trabalhista e,
emhavendo devedor subsidiário, a execução pode ser instaurada imediatamente contra
o devedor subsidiário não havendo necessidade de o exeqüente habilitar seu crédito na
falência e só posteriormente,após não conseguir recebê-lo perante o juízo universal,
iniciar a execução contra o devedor subsidiário,eis que a falência do devedor principal
faz presumir a grande dificuldade de se promover a execução contra ele.
Assim, não há como o devedor subsidiário invocar o benefício de ordem, eis que
até mesmo em razão da natureza alimentar do crédito trabalhista não seria razoável
que,em havendo devedor subsidiário solvente, o trabalhador habilitasse seu crédito no
juízo universal da falência que como se sabe é bastante moroso.
Poderá o devedor subsidiário satisfazer seu crédito regressivo na massa falida
mediante o disposto no artigo 128 da Lei n. 11.101/05 que estabelece que os
coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente
responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se
o credor não se habilitar no prazo legal.
A respeito da matéria, veja o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no
seguinte julgado:
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PROC. Nº TST-RR-580.012/99.0 RECURSO DE
REVISTA - AGRAVO DE PETIÇÃO - CONDENAÇÃO
SUBSIDIÁRIA - FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL EXECUÇÃO IMEDIATA DO DEVEDOR ACESSÓRIO INCOERÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA Prevendo o título judicial transitado em julgado, condenação
subsidiária do beneficiário direto do trabalho, sobrevindo a
falência do tomador dos serviços, não fere a coisa julgada a
execução direta e imediata do devedor acessório. A quebra é o
reconhecimento judicial da insolvência do devedor, ou seja,
muito mais que inadimplência ou inidoneidade financeira, que
justificaram a condenação subsidiária. A promoção da execução
contra o responsável subsidiário não significa violação da coisa
julgada, mas seu exato cumprimento. Recurso de Revista não
conhecido”[4].
5.6 Sucessão da responsabilidade pelo adquirente do patrimônio da massa
falida
A sucessão trabalhista é regrada pela CLT nos artigos 10 e 448 . Tais artigos, bem
como o Direito do Trabalho como um todo visam a proteção do trabalhador, parte
hipossuficiente no contrato de trabalho.
Para Mauricio Godinho:
A sucessão consiste no instituto justrabalhista em virtude
do qual se opera,no contexto da transferência de titularidade de
empresa ou estabelecimento, uma completa transmissão de
créditos e assunção de dívidas trabalhistas entre alienante e
adquirente envolvidos (DELGADO, 2009, P. 393).
Pois bem, os artigos da CLT acima mencionados e a definição de Mauricio
Godinho faz concluir, numa primeira análise, que sempre que houver a venda do
estabelecimento ou da empresa restará configurada a sucessão trabalhista.
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No entanto, na matéria em estudo há uma peculiaridade, pois não haverá sucessão
pelo adquirente no caso de arrematação dos bens da massa falida conforme dispõe a Lei
n. 11.101/05 em seu artigo 141.
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As duas normas têm caráter especial, A CLT na esfera Trabalhista e a Nova Lei
de Falências e Recuperação de Empresas no âmbito das execuções coletivas. Assim há
entendimentos diversos a respeito da ocorrência ou não da sucessão trabalhista no caso
de aquisição do estabelecimento da massa falida.
Há duas correntes a respeito do tema: a primeira que entende que há a sucessão; e
a segunda que defende o pensamento contrário.
A seguir serão expostos os argumentos de ambas para uma melhor compreensão
do tema em estudo.
A Primeira corrente defende a sucessão do passivo trabalhista pelo adquirente do
estabelecimento da massa falida com base no princípio da norma mais favorável ao
trabalhador, eis que a CLT ao dispor sobre a sucessão o fez de forma genérica e
5
abrangente de forma a proteger os interesses
do trabalhador.

Não obstante o disposto no artigo 141 da Lei n. 11.101/05, essa corrente defende
a ocorrência da sucessão, aplicando-se o princípio da norma mais favorável ao
trabalhador uma vez que são duas normas especiais em conflito e assim para eles
aplica-se o princípio retro mencionado a fim de proteger o trabalhador, parte mais fraca
na relação empregatícia.
A segunda corrente, em sentido oposto, defende a aplicação do contido no inciso
II do artigo 141 da Lei n. 11.101/05 que estabelece que não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as derivadas da legislação do
trabalho.
A fundamentação é muito simples, eis que não haveria licitantes em caso de
ocorrência de sucessão pois quem “compraria dívidas”, assim seria difícil e quase
impossível arrecadar valores para a quitação dos credores, inclusive os trabalhistas.A
alternativa seria, então, a alienação de partes do estabelecimento que, como se sabe,
tem um valor aquém daquele que teria se a venda ocorresse de forma conjunta.
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E ainda, em caso de venda fracionada não haveria a possibilidade de o
estabelecimento manter seu funcionamento, o que traria prejuízos grandes para os
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trabalhadores que perderiam seus empregos. Ao passo que se a venda ocorrer pela
totalidade do estabelecimento, pode este funcionar normalmente e os trabalhadores
poderão ser contratados pelo arrematante mediante novos contratos de trabalho
conforme dispõe o § 2o do artigo 141 da Lei de Lei n. 11.101/05.
Invocam ainda, preceitos constitucionais em especial o inciso IV do artigo 1º e o
artigo 3º da CF/88 que estabelecem garantias ao trabalho, à livre iniciativa e à
construção de uma sociedade justa e solidária.
Outrossim, os princípios da razoabilidade e da função social da empresa são
outros argumentos importantes do entendimento defendido para esta corrente a fim de
ver preservados a empresa e os empregos da classe menos favorecida, objeto do estudo
em questão e do Direito do Trabalho, a classe trabalhadora.
6 CONCLUSÃO
O Direito do Trabalho é um ramo especialíssimo do Direito que tem como
finalidade precípua equilibrar a relação contratual entre empregador e empregado,
levando em consideração a hipossuficiência do trabalhador.
O presente trabalho teve o intuito de trazer discutir o instituto da falência sob a
ótica do Direito do Trabalho, objetivando ver assegurados os direitos da classe
trabalhadora.
Durante a pesquisa, constatamos o conflito de duas normas de caráter especial, a
Lei de Falências e Recuperação de Empresas e a CLT, neste caso o conflito se resolve
através de princípios a fim de não trazer conseqüências danosas ao mundo jurídico e às
pessoas.
O momento de maior fragilidade do trabalhador é quando perde seu emprego,
porque é através dele que o trabalhador garante o seu sustento e o de sua família.
No caso de ex-empregados de empresas que foram à falência essa situação se
torna mais grave, pois na maioria das vezes as empresas falidas não quitam as verbas
devidas aos trabalhadores por força da dispensa sem justa causa.
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Assim, o trabalhador recorre à Justiça do Trabalho, que é conhecida por sua
celeridade, mas no caso de execuções contra massa falida essa celeridade processual
não é conseguida e o trabalhador aguarda um lapso temporal muito grande para receber
seu crédito, isto quando recebe.
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Neste trabalho, buscou-se, através da junção entre vários ramos do Direito e
sempre tendo como foco o trabalhador, apontar uma melhor solução para as execuções
de créditos trabalhistas contra a massa falida. Sempre com o intuito de entregar ao
trabalhador seu crédito o mais rápido possível dado o caráter alimentar da verba
trabalhista, mas não deixando de observar o juízo universal e as regras do concurso de
credores.
O objetivo deste trabalho foi buscar, através de pesquisa, uma forma de impedir
que a execução de verbas trabalhistas se arraste por longos anos no juízo universal da
falência e que durante esse período o trabalhador e sua família sejam privados de suas
necessidades básicas.
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RESUMO: A greve é um poderoso mecanismo garantido aos trabalhadores na luta pela
melhoria de sua condição social. Criminalizada em um primeiro momento, oscilou
entre tolerância e permissão, conforme o nível democrático vivido à época. A
Constituição de 88 foi o principal marco de garantia desse direito. A Lei 7783/89
trouxe normas, de observância obrigatória, sobre os requisitos para seu legítimo
exercício. O estudo trata desse tema, trazendo divergências e fazendo uma análise dos
requisitos previstos na norma positivada.
PALAVRAS-CHAVE: Greve. Princípios Constitucionais. Relações Sindicais.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.
1. Introdução
O conceito legal de greve se encontra no Art. 2º da Lei 7783/89, que
assim dispõe:
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do
direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou
parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador.
Segundo Maurício Godinho Delgado, greve é a “paralisação coletiva
provisória, parcial ou total, das atividades dos trabalhadores em face de seus
empregadores ou tomadores de serviços, com o objetivo de exercer-lhes pressão,
visando a defesa ou conquista de interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais
amplos”. (GODINHO, 2013)
Historicamente, a greve, no Direito brasileiro, foi, inicialmente,
proibida pelo Código Penal de 1890. No entanto, no mesmo ano, houve a derrogação
dessa proibição pelo Decreto 1162/1890. A partir daí, a greve oscilou, ora como delito,
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ora como atividade tolerada com inúmeras ressalvas, ora permitida. Sempre de acordo
com o momento mais ou menos democrático vivido no país à época.
Entende-se que a greve é um direito individual de exercício coletivo,
que busca pressionar a classe patronal no intuito de melhorar as condições de vida dos
trabalhadores.
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2. Desenvolvimento
Diz a doutrina que os conflitos coletivos, via de regra, são
solucionados através de três modalidades: heterocomposição, autocomposição e
autotutela
Na heterocomposição, um terceiro agente intervém diretamente para a
solução do caso. Exemplos são a arbitragem e o processo judicial.
A autocomposição, por sua vez, pressupõe a ideia de que as partes
chegaram a uma solução consensual por elas mesmas. Exemplo é a negociação
coletiva.

5

Há divergências na doutrina acerca do enquadramento da conciliação
e da mediação, porquanto, em ambas, há influência de um terceiro, sendo certo que, na
primeira, o conciliador pode chegar a sugerir opções de solução para o conflito;
enquanto que, na mediação, o mediador facilita o diálogo entre as pessoas para que elas
mesmas proponham soluções .
Por fim, há a autotutela, na qual uma das partes impõe a sua vontade
em face da outra. Há doutrinadores que defendem que a greve seria uma forma de
autotutela, na medida em que a classe trabalhadora impõe sua vontade de não prestar
serviços. Por outro lado, há quem defenda que não se trata de autotutela, pois a greve é
apenas um instrumento para a resolução da controvérsia, não tendo aptidão, por si só,
de solucionar a questão.
A legitimidade para a deflagração da greve é dos trabalhadores (Art.
9º da CF e Art. 1º da Lei 7783/89). Os requisitos para seu legítimo exercício também
estão elencados no referido diploma normativo, tais como: necessidade de tentativa de
negociação prévia (Art. 3º); aprovação em assembleia (Art. 4º); aviso prévio ao
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empregador e, nos casos de greves em atividades essenciais, à sociedade (Arts. 3º e
132) e garantia de atendimento às necessidades inadiáveis (Arts. 10,11 e 12).
É pacífico o entendimento de que a greve abusiva não gera direitos,
conforme OJ 10 da SDC do C.TST, “in verbis”:
É incompatível com a declaração de abusividade de movimento
grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus
partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do
instrumento de pressão máximo.
A lei permite a possibilidade de greve em atividades ditas essenciais
(Art. 10). No entanto, seu exercício será mais restrito, na medida em que impõe um à
ônus à coletividade. Há divergências na doutrina e na jurisprudência sobre se o referido
rol é taxativo ou exemplificativo. Uma corrente entende que, por ser norma que limita
direito fundamental (greve), deve ser interpretada restritivamente. A segunda corrente
advoga a tese de que existem outros serviços essenciais que também merecem o
enquadramento no referido rol:
De início, cumpre registrar que em recente julgado desta Corte,
(RODC - 54800-42.2008.5.12.0000, Relator Ministro Mauricio
Godinho Delgado, publicado no DEJT 27/11/2009), concluiu-se que a
Lei de Greve (Lei 7.783/89) não inclui no seu rol taxativo de
serviços ou atividades essenciais a atividade portuária, e, diante
disso, como a referida lei, no que tange às atividades essenciais,
restringe um direito fundamental dos trabalhadores em detrimento do
interesse maior da sociedade, não pode sofrer interpretação
ampliativa, abrangendo, portanto, apenas os serviços e atividades
expressamente considerados essenciais pelo legislador.” (Processo:
RODC - 2400400-20.2006.5.09.0909 Data de Julgamento:
10/05/2010, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Divulgação: DEJT
24/09/2010.)
O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores
públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas
a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços
públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços
públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts.
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9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a
enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no
7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).” (STF - MI
708 / DF - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. GILMAR
MENDES - Julgamento: 25/10/2007 - Órgão Julgador: Tribunal
Pleno)
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Em regra, durante o exercício do direito de greve, há a suspensão do
contrato de trabalho, não havendo falar em pagamento de salários (Art. 7º). Entretanto,
doutrina e jurisprudência mitigam o rigor da lei, quando, ainda que não havendo
negociação dos dias trabalhados, nos casos de grave descumprimento contratual por
parte do empregador, más condições ambientais ou prazo prolongado do movimento
paredista.
Algumas modalidades de greve são de compatibilidade controvertida
com o ordenamento jurídico. Como exemplo, podemos citar as greves políticas, nas
quais há insatisfação com as decisões políticas do ente federativo. Há quem defenda
sua incompatibilidade, visto que o empregador não terá mecanismos para negociar,
visto que não foi o causador do conflito,
nem tampouco possui meios para resolver a
5
controvérsia. Outra corrente advoga o entendimento que nem a lei, nem a norma
constitucional restringiram o limite, sendo certo que determinados rumos políticoeconômicos guiados pelos governantes pode influenciar diretamente nas relações
laborais.
No serviço público, dispõe o Art. 37, VII da CF
que “o direito
de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. Durante
muito tempo, o STF entendeu que a norma era de eficácia limitada, não produzindo
efeitos imediatos e necessitando da lei reguladora para sua efetivação prática.
Entretanto, em 2007, a Corte Suprema modificou seu entendimento e passou a
considerar a norma como de eficácia contida e determinando a adoção da Lei 7783/89,
com as adaptações necessárias, para os casos de greve no serviço público. Ressalte-se
que a greve é proibida aos militares (Art. 142, §3º, IV da CF) e aos policiais civis, em
razão de constituírem expressão da soberania nacional, revelando-se braços armados da
nação, garantidores da segurança dos cidadãos, da paz e da tranquilidade públicas (MI
771/2014).
A competência para julgamento das lides decorrentes de greve é da
Justiça do Trabalho, na forma do Art. 114, II da CF/88. A Súmula Vinculante 23, nesta
linha, dispõe que as medidas possessórias atinentes a proteger o patrimônio do
empregador também devem ser ajuizadas perante esta Especializada:
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A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação
possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve
pelos trabalhadores da iniciativa privada.
Entretanto, no caso de servidores estatutários, a competência é da
Justiça Comum ou Federal, em razão da natureza do vínculo entre esses trabalhadores e
a Administração Pública.
Assim, permanecia na Justiça do Trabalho as lides decorrentes entre
empregados públicos, regidos pela CLT, e a Administração Pública. No entanto, em
decisão recente, o STF decidiu, em Tema de Repercussão Geral, que a competência
para julgamento de greve de empregados públicos da Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional passou para a Justiça Comum ou Federal (Tema 544), “in
verbis”:
"A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a
abusividade de greve de servidores públicos celetistas da
Administração pública direta, autarquias e fundações públicas"
Por fim, importante mencionar a figura do locaute. Para Mauricio
Godinho Delgado, locaute “é a paralisação provisória das atividades da empresa,
estabelecimento ou seu setor, realizada por determinação empresarial, com o objetivo
de exercer pressões sobre os trabalhadores, frustrando negociação coletiva ou
dificultando o atendimento a reivindicações coletivas obreiras.”
A legislação expressamente proíbe a prática no Art. 17 da Lei
7783/89. Entende-se que seria uma medida injusta e desproporcional, porquanto o
empregador já possui inúmeros mecanismos de pressão, tais como o poder
empregatício, o poder resilitório, sem falar na concorrência acirrada pelo emprego em
épocas de desemprego galopante, como estamos vivenciando.
Percebe-se que, para a configuração do locaute, mister que a
paralisação seja temporária com o intuito de pressionar os trabalhadores. Assim, a
figura não se confunde com o encerramento normal das atividades empresariais ou com
a falência, visto que não há o elemento subjetivo necessário à sua configuração.
3. Conclusão
A greve é um poderoso instrumento de pressão que possui a classe
trabalhadora. Sua feição democrática é evidente e emerge dos princípios que norteiam a
Constituição Federal e as normas internacionais.
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No entanto, por não existir direitos absolutos, seu legítimo exercício é
regulado pela lei, necessitando o preenchimento de requisitos expressos no
ordenamento jurídico.
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É inegável que o conflito originado causa transtornos, não apenas às
partes, como também à coletividade. Desta forma, a lei faz uma ponderação, para que
esse direito fundamental não seja aniquilado, tampouco que a sociedade seja seriamente
prejudicada com a atuação do movimento paredista.
Garantindo a todos os seus respectivos direitos, a Democracia sai
fortalecida.
4. Referências Bibliográficas
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-daconciliacao/perguntas-frequentes/85619-qual-a-diferenca-entre-conciliacao-emediacao. Acesso em 29.04.2018
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ed.LTr.
12ªed., 2013

5

753
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590695

